PATVIRTINTA
Rietavo savivaldyb÷s kontrolieriaus
2010 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. KT-4

RIETAVO SAVIVALDYBöS KONTROLöS IR AUDITO TARNYBOS
2011 METŲ VEIKLOS PLANAS

I.

FINANSINIAI AUDITAI

Eil.
Nr.
Audito objektas

Audito
rūšis

Audito
apimtis
darbo
dienomis

Audito vykdymo
terminas

2010 METŲ FINANSINIŲ (TEISöTUMO) AUDITŲ UŽBAIGIMAS

1.

2.

Savivaldyb÷s 2010 metų biudžeto
vykdymo,
turto
naudojimo,
apskaitos
ir
finansin÷s
atskaitomyb÷s auditas
Savivaldybei
nuosavyb÷s
teise
priklausančio bei patik÷jimo teise
valdomo valstyb÷s turto 2010 metų
ataskaitų auditas

Finansinis

15

iki 2011-06-01

Finansinis

15

II - III ketvirtis

3.

Savivaldyb÷s biudžetin÷s įstaigos:

3.1

Rietavo parapijos senelių globos Finansinis (su
namai
veiklos audito
elementais)

20

Viso 2010 metų auditams užbaigti

50

3.2

Iki 2010 m. geguž÷s
1 d.

ATASKAITŲ IR IŠVADŲ, NUMATYTŲ VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYME, PARENGIMAS IR
TEIKIMAS RIETAVO SAVIVALDYBöS TARYBAI 2011 M.

1.

2.

3.

Išvados d÷l Savivaldyb÷s 2010 metų
biudžeto
įvykdymo
ataskaitos
rengimas.
Išvados
d÷l
Savivaldybei
nuosavyb÷s teise priklausančio turto
ir patik÷jimo
teise valdomo
valstyb÷s turto 2010 m. ataskaitų ir
išvadų rengimas

Finansinis

15

III ketvirtis

Finansinis

15

III ketvirtis

Įšvadų
d÷l
Savivaldyb÷s Finansinis
naudojimosi
bankų
kreditais,

10

Pagal poreikį

2
paskolų ÷mimo ir teikimo, garantijų
suteikimo ir laidavimo rengimas.
Viso išvadoms parengti

40

2011 METŲ FINANSINIAI AUDITAI

1.

Savivaldyb÷s 2011 metų biudžeto
įvykdymo, apskaitos ir finansin÷s Finansinis
atskaitomyb÷s auditas
Savivaldyb÷s ir Valstyb÷s turto
2011 m. valdymo, naudojimo ir Finansinis
disponavimo apskaitos ir finansin÷s
atskaitomyb÷s auditas
Savivaldyb÷s 2011 metų biudžeto
Finansinis
programų vykdymo auditas ir
asignavimų valdytojų auditas (
atranka atliekama audito metu)
Viso finansiniams auditams

2.

3.

20

Iki 2012 birželio 1 d.

20
Iki 2012 spalio 1 d.
40

iki 2012 geguž÷s 1 d.

80

II. TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS, METODINIS DARBAS IR AUDITO
KOKYBöS VALDYMAS
Eil.
Nr.

Priemon÷s ir veiklos kryptys

Apimtis
darbo
dienomis

1.

Auditų planavimas institucijos lygmenyje, metinio
veiklos plano ir jo vykdymo ataskaitos rengimas bei
teikimas tarybai

2.

Audito kokyb÷s priemonių diegimas ir valdymas

nuolat

3.

Valstybinio audito reikalavimų įgyvendinimo
priemon÷s, atliekamų auditų priežiūra ir peržiūra
Teikimų (sprendimų) rengimas ir jų vykdymo
kontrol÷
Bendradarbiavimas su kitomis kontroliuojančiomis
institucijomis, biudžetin÷mis įstaigomis
Kvalifikacijos k÷limas ir profesinių geb÷jimų
ugdymas, metodinis darbas, konsultavimas ir kitos
priemon÷s

nuolat

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Gyventojų pri÷mimas ir jų prašymų nagrin÷jimas
Savivaldyb÷s kontrolieriaus kompetencijos
klausimais
Tarnybos veiklos dokumentavimas bei Tarnybos
internetinio puslapio tvarkymas
Dalyvavimas Tarybos, jos komitetų ir komisijų
pos÷džiuose, informacijos teikimas kompetencijos

20

nuolat
5
nuolat

nuolat
nuolat

15

Komentaras
Pagal
Vietos
savivaldos įstatymo
naują
redakciją
planas parengiamas
iki lapkričio 15 d.
III ketvirtis
Pagal Valstybinio
audito reikalavimus
Pagal Valstybinio
audito reikalavimus
Pagal būtinybę
Pagal poreikį
Pagal
mokymo
programą ir pagal
poreikį
keičiantis
įstatymams
Pagal
vietos
savivaldos įstatymą

3
klausimais
Viso tarnybos darbo organizavimui
Iš viso per metus

53
223

Žmogiškieji ištekliai
Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyboje dirba 1 darbuotojas.
Savivaldyb÷s kontrolieriaus darbo patirtis tarnyboje – 10 metai.
Iš viso 2011 metais Tarnybos darbo dienų – 254, iš jų:
- 223 d. d. – plane nurodytiems auditams bei funkcijoms vykdyti;
- 31 d. d. – atostogos.

SUDERINTA
Kontrol÷s komiteto pirmininkas
_________________________
Jonas Šiurys
2010 m. lapkričio m÷n. 12 d.

