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Sərəncam mahiyyətli sənədlərdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin (tapşırıqların) həyata
keçirilməsini öz səlahiyyətləri daxilində təmin edilməsi, zəruri hallarda
əlaqələndirmə və koordinasiya işlərinin təşkil edilməsi;
fəaliyyət istiqamətləri üzrə qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının,
müəssisə, idarə və təşkilatların məktub və sorğularına, habelə vətəndaşların ərizə
və şikayətlərinə müvafiq qaydada baxılması və icrası istiqamətində zəruri tədbirlərin
görülməsi;
dövlət büdcəsinin səhiyyə sahəsi üzrə vəsaitlərinin icrasına dair təhlillərdə iştirak
etmək;
səhiyyə xərcləri üzrə dövlət büdcəsinin və digər dövlət vəsaitinin müəyyən olunmuş
müddətdə məqsədli, səmərəli və təyinatı üzrə istifadəsinin auditində iştirak etmək;
dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən səhiyyə sahəsinə ayrılmış vəsaitlərə dair
aidiyyəti orqanlardan alınmış məlumatların təhlilində iştirak etmək;
dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən Milli Mühasibat Uçotu
Standartları əsasında tərtib edilmiş illik maliyyə hesabatlarının təhlilində iştirak
etmək;
dövlət büdcəsinin icrası və hər il üçün dövlət büdcəsi haqqında qanun layihələrinə
Palatanın rəyinin səhiyyə sahəsi üzrə hissəsinin hazırlanmasında iştirak etmək;
illik və cari iş planlarının layihələri üzrə təkliflərin hazırlanmasında iştirak etmək;
təsdiq edilmiş iş planında səhiyyə sahəsi üzrə nəzərdə tutulmuş kənar dövlət
maliyyə nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
Hesablama Palatasına təqdim olunmuş qanun layihələrinə fəaliyyət istiqaməti üzrə
müvafiq rəylərin hazırlanmasında iştirak etmək;
səhiyyə sahəsi üzrə kənar dövlət maliyyə nəzarət tədbirlərinin nəticələrinə əsasən
Palata tərəfindən verilmiş təqdimatların icrasına nəzarətin həyata keçirilməsində
iştirak etmək;
digər dövlət qurumları və xarici ölkələrin Ali Audit Qurumları ilə Hesablama Palatası
arasında bağlanılan müqavilələr və qarşılıqlı razılaşmaların layihələrinin
hazırlanması və ya struktur bölmələri tərəfindən hazırlanan həmin müqavilələrin
ekspertizasının həyata keçirilməsi;
şöbənin fəaliyyəti barədə illik hesabatın hazırlanmasında iştirak etmək;
şöbənin fəaliyyət dairəsinə aid məsələlər üzrə Hesablama Palatasının sərəncam
mahiyyətli sənədlərinin icrasında iştirak etmək və nəticəsi barədə rəhbərliyə
məlumat vermək;
rəhbərlik tərəfindən verilmiş tapşırıqların icrasını həyata keçirmək;
fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş və şöbə
müdiri tərəfindən verilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək.
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