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Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas Rietavo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
kontrolierės Janinos Gedmintienės 2011-11-18 pavedimu Nr. KT-3.
Audituojamas subjektas – Rietavo savivaldybės administracija, adresas - Laisvės a. 3
Rietavas, identifikavimo kodas 188747184.
Audituojamu laikotarpiu įstaigai vadovavo direktorius Vytautas Dičiūnas, Teisės ir finansų
skyriaus vedėjo pareigas ėjo Leonas Vespenderis.
Audituojamas laikotarpis – 2011 metai.
Audito tikslas – įvertinti vidaus kontrolę, įskaitant finansų valdymą, turto (valstybės ir
Savivaldybės) valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę
dėl 2011 metų biudžeto vykdymo, finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo.
Audito ataskaitoje pateikti tik šio audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė apie finansinę atskaitomybę ir kitas ataskaitas, biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito
išvadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinamas 2011 metų savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitų
rinkinys, pateiktas 2012 m. gegužės 14 d.
– Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2010 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 1-sav.),
sudaryta 2012 m. vasario 20 d.;
– Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma
Nr. 2-sav.), sudaryta 2012 m. vasario 20 d.;
– Savivaldybių skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė 2011 m.
gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 3-sav.), sudaryta 2012 m. sausio 23 d.;
– Ilgalaikių paskolų panaudojimo 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4-sav.),
sudaryta 2012 m. sausio 23 d.;
– Mokėtinų ir gautinų sumų 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4), sudaryta 2012 m.
sausio 23 d.;
– Savivaldybės biudžeto išlaidų mokinio krepšeliui finansuoti įvykdymo 2011 m. gruodžio 31
d. ataskaita (forma Nr. SB-1), sudaryta 2012 m. sausio 23 d.;
– Savivaldybės biudžeto išlaidų plano valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
atlikti vykdymo 2011 m. gruodžio 30 d. ataskaita (forma Nr. SB-14), sudaryta 2012 m. vasario 20 d.;
– Savivaldybės biudžeto išlaidų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
2011 m. gruodžio 30 d. ataskaita (forma Nr. SB-15), sudaryta 2012 m. vasario 20 d.
Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą turi būti rengiamas ne tik biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinys, bet ir finansinių ataskaitų rinkinys. Šio audito metu aš negalėjau įvertini
konsoliduoto Savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinio, kadangi jis nesudarytas. Pagal Savivaldybės
administracijos paaiškinimą Finansų ministerija šiuo metu diegia centralizuotą Viešojo sektoriaus
apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS), į kurią turės būti suvesti visų
subjektų finansinių atskaitomybių duomenys ir šioje sistemoje bus atliktas konsolidavimas.
Atsižvelgiant į tai, aš nereiškiu nuomonės dėl Savivaldybės finansinių ataskaitų, bet išdėstysiu audito
metu nustatytus pastebėjimus dėl vykdomos apskaitos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus (VSAFAS).

Rietavo savivaldybės funkcijoms vykdyti 2011 metais gauta 23371,8 tūkst. Lt biudžeto
pajamų, programų vykdymui ir biudžetinių įstaigų išlaikymui išleista 23371,8 tūkst. Lt asignavimų.

2011 metais pasirašytos dvi sutartys su kredito įstaigomis dėl ilgalaikės paskolos paėmimo
investiciniams projektams finansuoti, kurios bendra suma 1710,0 tūkst. Lt. Per biudžetinius metus
panaudota 1920,7 tūkst. Lt paskolos lėšų.
2011 metais buvo vykdoma 10 programų:
– Visuomenės ugdymo programa (kodas 01) – 11525,7 tūkst. Lt;
– Sveikatos, socialinės paramos ir paslaugų įgyvendinimo programa (kodas 02) – 4031,4 tūkst.
Lt;
– Savivaldybės funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir įgyvendinimo programa (kodas 03)
– 3743,1 tūkst. Lt;
– Teritorijos planavimo ir įgyvendinimo programa (kodas 04) – 678,9 tūkst. Lt;
– Ekonominės plėtros programa (kodas 05) – 1490,1 tūkst. Lt;
– Kaimo teritorijos vystymo ir žemės ūkio plėtros programa (kodas 07) – 386,9 tūkst. Lt;
– Darbo rinkos rengimo ir įgyvendinimo programa (kodas 08) – 75,4 tūkst. Lt;
– Aplinkos apsaugos rėmimo programa (kodas 09) – 171,4 tūkst. Lt ;
– Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo programa (kodas 10) – 557,0 tūkst. Lt;
– Paskolų valdymo programa (kodas 11) – 711,9 tūkst. Lt.
Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti 21 asignavimų valdytojui, iš kurių
Savivaldybės administracijai skiriama apie 25 procentai visų asignavimų.
Savivaldybė valdo, naudoja ir disponuoja jai nuosavybės teise priklausantį ir patikėjimo teise
valdomą valstybės turtą, kurių bendra įsigijimo vertė sudaro daugiau kaip 95,3 mln. Lt.
Savivaldybė savo funkcijoms vykdyti lėšas gauna iš įvairių šaltinių, taip pat ir iš valstybės
biudžeto. Ji patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja valstybės turtu.
Atsižvelgiant į tai, kad 2011 metais buvo atliktas išsamus turto vertinimas, planavimo metu
buvo apsispręsta šiose srityse audito procedūrų neatlikti.
Savarankiškas procedūros buvo atliktos šiose audito srityse:
–

Savivaldybės administracijai skirtų asignavimų bendrosios dotacijos kompensacijos

grąžinimui ir socialinėms išmokoms naudojimo išlaidų apskaitos audito srityje;
–

Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo kitiems subjektams ir atsiskaitymo už panaudotas

lėšas audito srityje;
–

Savivaldybės vardu paimtų paskolų naudojimo ir apskaitos audito srityje;

–

ilgalaikio turto apskaitos srityje.

Savarankiškoms audito procedūroms atlikti buvo atrinkti audito pavyzdžiai, kurie, mano
nuomone, geriausiai reprezentavo audito visumą. Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo,
patikrinimo, paklausimo ir analitines audito procedūras.

Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad biudžeto įvykdymo ataskaitose
nėra reikšmingų iškraipymų, o Savivaldybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir jais disponuojama
teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad
neatliktas visas (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių auditas.
Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio (teisėtumo) audito
nuomonei pareikšti.

AUDITO PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS
1.

Dėl ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas nustato metinio biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio sudėtį ir atsakomybę už ataskaitų rinkinių sudarymą ir pateikimą.
Pagal šį įstatymą ir žemesniojo lygio, ir aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinį sudaro atitinkamos ataskaitos ir ataskaitų aiškinamasis raštas. Auditui nebuvo pateiktos
sudarytos biudžeto vykdymo ataskaitos ir jų aiškinamieji raštai, todėl ataskaitų rinkinys už 2011
metus nevertintas.
Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitas pasirašo viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo
įgaliotas administracijos vadovas teisės aktų nustatyta tvarka. Jiems numatyta atsakomybė už ataskaitų
parengimą, pateikimą ir paskelbimą laiku. Pagal Biudžeto sandaros įstatymą tik asignavimų valdytojas
atsako už ataskaitų rinkinių pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir kitų teisės aktų
reikalavimus rengimą ir pateikimą.
Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniai skelbiami jo interneto svetainėje, o jeigu jos
neturi – už atitinkamos viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengimą
atsakingo viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje. Audito metu nustatyta, kad Rietavo
savivaldybės biudžetinių įstaigų ataskaitų rinkiniai interneto svetainėje neskelbiami.
Atkreipiu dėmesį, kad Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas numato tiek finansinių
ataskaitų rinkinių, tiek biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių paskelbimą.

2.

Dėl Savivaldybės 2011 metų biudžeto įvykdymo

2.1. Biudžeto įvykdymo rodikliai ir bendrosios tendencijos
Rietavo savivaldybės Taryba patvirtino 2011 metų savivaldybės biudžetą – 23371,8 tūkst. Lt
pajamų ir 23371,8 asignavimų. Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, biudžetas

sudarytas

programiniu principu, asignavimai skirti 10-ai Tarybos patvirtintų programų vykdyti.
Pagal Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnį savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina per

du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. 2011
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymas patvirtintas 2010-12-09,
Savivaldybės 2011 metų biudžetas - 2010-02-17, t. y. septyniomis dienomis vėliau.
Biudžetinių metų eigoje Savivaldybės biudžetas Tarybos sprendimais buvo tikslintas 6 kartus,
pajamų ir asignavimų planas buvo padidintas iki 23371,8 tūkst. Lt.
Pateikiu informaciją apie pagrindinių Savivaldybės 2011 metų biudžeto rodiklių vykdymą (1
lentelė).
1 lentelė
Savivaldybės
2011 metų biudžeto
rodikliai
Biudžeto pajamos

Planas
metų
pradžioje tūkst.
Lt

Patikslintas
planas tūkst. Lt

21908,6

23371,8

Įvykdyta
Lt

Plano įvykdymas

tūkst.

tūkst. Lt
23251,9

%

-119,9

99,4
9

Biudžeto išlaidos ir

21908,6

23371,8

23251,9

-119,9

išmokos

99,4
9

Biudžeto perteklius
(nuostolis) (kai pajamos
viršija išlaidas)

-

-

0

-

-

Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos (forma Nr.1-sav.) duomenimis patikslintas 2011
metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 99,49 proc. ir į biudžetą gauta 119,9 tūkst. Lt dėl nepaimtos
planuotos ilgalaikės paskolos. Biudžeto išlaidų ir išmokų patikslintas planas įvykdytas 99,49 proc.,
nepanaudota 667,2 tūkst. Lt planuotų asignavimų Savivaldybės programoms vykdyti.
Per pastaruosius dvejus metus dėl ekonominės krizės ir biudžeto pajamos, ir išlaidos turėjo
tendenciją mažėti. Lyginant su 2009 metais, ataskaitinių metų biudžeto įplaukos sumažėjo 735,50
tūkst. Lt; su 2010 metais –1402,7 tūkst. Lt.
2.2. Rietavo savivaldybės biudžeto pajamos

2.2.1. Dėl Savivaldybės biudžeto pajamų užduoties įvykdymo
Savivaldybės biudžeto pajamas sudaro surinkti mokesčiai, dotacijos, gautos iš valstybės
biudžeto, kitos pajamos, kurias sudaro biudžetinių įstaigų įmokos už teikiamas paslaugas, patalpų
nuomą ir pajamos gautos iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo.
Pateikiu duomenis apie 2011 metų Savivaldybės biudžeto pajamų surinkimą ir planinių
užduočių įvykdymą pagal atskiras pajamų rūšis (2 lentelė).

2 lentelė
Pajamų pavadinimas
Eil.

Patikslintas
planas
tūkst. Lt

Įvykdyta
per 2011
metus

7847,4

7897,4

50,0

100,6

6844,4

6932,5

88,10

101,3

348,0

356,3

8,3

102,4

140,0
655,0
35,0
11781,1

137,8
608,6
39,6
11764,0

-2,2
-46,4
4,6
-17,10

98,4
92,7
92,9
99,85

536,5

611,0

74,5

113,9

0

14,3

14,3

Nr.
1.

Mokesčiai

1.1

Gyventojų pajamų mokestis

1.2

Turto mokestis
-nekilnojamojo turto
Prekių ir paslaugų
- vietinės rinkliavos

1.3

2.

Dotacijos
Kitos pajamos

Plano įvykdymas
Suma
tūkst. Lt

Įvykdymo
%

3.
4.
5.
6.
7.

Materialiojo
ir
nematerialiojo
turto
realizavimo pajamos
Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio
lėšos
Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai

7,4

7,4

0

20172,4

20294,1

121,7

100,6

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti
Iš viso
Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos

1037,1
21209,5
2162,3

1037,1
21331,2
1920,7

0
121,7
-181,6

100
100,6
88,8

IŠ VISO ĮPLAUKŲ

23371,8

23251,9

-119,90

99,49

100

8.

Savivaldybės 2011 metų biudžeto pajamų planas, vertinant visus mokesčius, dotacijas ir
sandorius įvykdytas 100,6 proc. arba 121,7 tūkst. Lt daugiau negu planuota. Iš viso įplaukų gauta
99,49 proc. arba 119,0 tūkst. Lt mažiau dėl Savivaldybės vardu paimtos, tačiau nepanaudotos
paskolos.
Savivaldybės taryba 2011 metais, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės mokesčio ir
Vietos savivaldos įstatymais, suteikė mokesčių lengvatas. Pagal Rietavo savivaldybės administracijos
2012-02-13 raštą Nr. R4-226, suderintą su Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Plungės
skyriaus vedėja V. Kazoniene, dėl Rietavo savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių
lengvatų 2011 metais Savivaldybė negavo 41,7 tūkst. Lt mokestinių pajamų, iš jų: žemės nuomos
mokesčio – 9,3 tūkst. Lt, žemės mokesčio – 25,4 tūkst. Lt, gyventojų pajamų mokesčio (už verslo
liudijimus) – 6,9 tūkst. Lt.
Savivaldybės administracijos Teisės ir finansų skyrius, administruojantis žemės nuomos
mokestį, pateikė duomenis apie tai, kad 2011 metais priskaičiuota žemės nuomos mokesčio 100,6
tūkst. Lt, iš jų: fiziniams asmenims – 40,1 tūkst. Lt, juridiniams asmenims – 60,5 tūkst. Lt. Per metus

sumokėta 95,3 tūkst. Lt. Valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemoka 2011-12-31 sudarė 21,1
tūkst. Lt, delspinigiai – 1,3 tūkst. Lt.
Apribojimas. Savivaldybės biudžeto pajamų auditas atliktas remiantis tik Valstybinės mokesčių
inspekcijos pateiktais mokesčių ir kitų įmokų į Savivaldybės biudžetą apyskaitų duomenimis.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba neatlieka išsamaus pajamų audito, nes įstatymais jai
nesuteikta kompetencija patikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų teisingumą.

2.3.Rietavo savivaldybės biudžeto išlaidos
Pagal Savivaldybės biudžeto 2011 metų įvykdymo ataskaitą patikslintas išlaidų planas sudarė
23371,8 tūkst. Lt, iš jų išlaidoms – 20431,1 tūkst. Lt, iš kurių darbo užmokesčiui – 9642,2 tūkst. Lt, ir
turtui įsigyti – 2940,7 tūkst. Lt.
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos (forma Nr. 1-sav.) duomenimis 2011 metais
Savivaldybės administracijos programoms vykdyti panaudota 97,15 proc. patvirtintų biudžeto
asignavimų arba

667,2 tūkst. Lt mažiau negu buvo planuota (su patikslinimais). 2010 metais

panaudota 103,48 proc. arba 734,7 tūkst. Lt daugiau.
2011 metais planuotų biudžeto asignavimų panaudojimas yra mažesnis beveik pagal visus
valstybės funkcinės klasifikacijos kodus.
3 lentelė
Funkcinės
klasifikacijos
kodas

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Bendros valstybės paslaugos
Iš jų bendrosios dotacijos kompensacija
valstybės biudžetui
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga
IŠ VISO IŠLAIDŲ
Kitoms savivaldybėms perduotos MK lėšos
IŠ VISO IŠMOKŲ

Patikslintas
planas
(tūkst. Lt)

Įvykdyta
(tūkst. Lt)

Nukrypimas nuo
plano

3367,9
0

3326,5
0

-41,4
0

57,9
148,0
2664,3
728,4
578,6
15,3
1220,0
10550,3
4016,1
23347,3
24,5
23371,8

57,9
148,0
2410,4
583,6
566,0
15,3
1177,5
10429,9
3965,0
22680,1
24,5
22714,6

0
0
-253,9
-114,8
-12,6
0
-43,0
-120,4
-51,10
-667,2
667,20

Atlikus biudžeto išlaidų pagal valstybės funkcijas analizę nustatyta, kad didžiausią 2011 metų
biudžeto išlaidų įvykdymo lyginamąjį svorį sudarė išlaidos:
- bendrosioms valstybės paslaugoms – 14,7 proc. (2010 m. -14,83 proc.
- švietimui – 46,0 proc. (2010 m. – 52,05 proc.);

- socialinei apsaugai, globai ir rūpybai – 17,5 proc. (2010 m. - 18,55 proc.);
- poilsiui, kultūrai ir religijai – 5,19 proc. (2010 m. - 5,66 proc.);
- ekonomikai – 10,63 proc. ( 2010 m. - 2,53 proc.);
- aplinkos apsaugai – 2,57 proc. (2010 m. - 2,53 proc.).

Analizuojant Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymą pagal ekonominę klasifikaciją, matyti,
kad didžiausia išlaidų dalis tenka darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokoms – 12616,2 tūkst.
Lt arba 55,63 proc., kitoms išlaidoms – 7391,9 tūkst. Lt arba 32,6 proc., turto išlaidoms – 2696,5 tūkst.
Lt arba 11,9 proc. Savivaldybės biudžeto 2011 metų

strateginių programų vykdymo ataskaitų

duomenys sutampa su Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2012 m. vasario 20 d. ataskaitos duomenimis
(forma Nr. 1-sav. metinė).
Audito metu atlikus savarankiškas audito procedūras nustatyta, kad Savivaldybės biudžeto
įvykdymo 2012 m. sausio 1 d. ataskaitos (F. Nr. 1-sav. – metinė, F. Nr. 2 – metinė, F. B-14 – metinė,
F. Nr. B-15 – metinė) duomenys yra tikri ir teisingi, reikšmingų klaidų ir neatitikimų sudarant šią
metinę ataskaitą nenustatyta.

2.4. Rietavo savivaldybės skoliniai įsipareigojimai
Savivaldybės skolinius įsipareigojimus 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė

3864,3 tūkst. Lt

ilgalaikių paskolų, iš jų: vidaus paskolos valstybės vardu – 1011,2 tūkst. Lt, vidaus paskolos
Savivaldybės vardu – 2853,1 tūkst. Lt. Trumpalaikio paskolų likučio Savivaldybė neturėjo. Grąžintų
paskolų buvo 626,6 tūkst. Lt, iš jų ilgalaikių paskolų savivaldybės vardu – 626,6 tūkst. Lt. 2011 metais
Savivaldybė paėmė 1920,7 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų įvairiems projektams finansuoti. Trumpalaikių
paskolų paimta nebuvo. Bendroji Savivaldybės skola 2011 metais buvo 3864,3 tūkst. Lt. Tai sudarė
65,8 proc. leidžiamo skolinimosi limito.
Klaidų ir neatitikimų, sudarant Savivaldybių skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų ir
paskolų 2012 m. sausio 1 d. ataskaitą (F. Nr. 3-sav. – metinė), nenustatyta.

2.5. Rietavo savivaldybės mokėtinos ir gautinos sumos
Kreditinio įsiskolinimo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš biudžeto lėšų sudarė 1215,0
tūkst. Lt ir, lyginant su likučiu metų pradžioje, sumažėjo 360 tūkst. Debetinio įsiskolinimo likutis
metų pabaigoje buvo 49,7 tūkst. Lt , lyginant su metų pradžia, sumažėjo 5,5 tūkst.

Kreditinis įsiskolinimas susidarė: dėl 2011 m. gruodžio mėnesį biudžetinėms įstaigoms suteiktų
paslaugų (šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos ir kt.) – 554,7 tūkst. Lt, dėl
apskaičiuotos likusios (be išmokėtų avansų) darbo užmokesčio sumos – 448,1 tūkst. Lt.
Klaidų ir neatitikim, sudarant Savivaldybės debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2012 m. sausio
1 d. ataskaitą (F. Nr. 6-sav. – metinė) nenustatyta. Įsiskolinimų, kurie būtų neįtraukti į ataskaitą, 2011
m. Savivaldybė neturėjo.

AUDITO REKOMENDACIJOS
Atsižvelgiant į ataskaitoje nurodytus dalykus, Savivaldybės administracijai rekomenduojama:
1.

Nustatyti kontrolės priemones, įpareigojančias Savivaldybės biudžetines įstaigas ir

kitus subjektus nustatyta tvarka pateikti Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų
aiškinamuosius raštus.
2. Užtikrinti, kad visos Savivaldybės biudžetinių įstaigų ataskaitos būtų paskelbtos
jų arba Savivaldybės interneto svetainėse.
3. Siekiant užtikrinti strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo pagal programas
principų įgyvendinimą, rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl biudžeto tikslinimo,
būtina laikytis eiliškumo, t. y. pradėti nuo programų vykdytojų, derinti su programų koordinatoriais,
Strateginio vystymo skyriumi, Finansų skyriumi ir teikti Tarybai.
4. Paspartinti specializuotos programinės įrangos, tinkančios strateginiam planavimui ir
ataskaitų formavimui įsigijimo ir įdiegimo procedūras.
5. Išnaudoti visas Savivaldybės galimybes, administruojant Savivaldybei priskirtus
mokesčius ir vietines rinkliavas, išieškant nesumokėtas mokesčio sumas, kurios atitinkama dalimi
didintų biudžeto pajamas.

Savivaldybės kontrolierė

Janina Gedmintienė

