
Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Visagino savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, 188701436
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄM V TOS VYKDYMO
2019 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.1
(data)

Savivaldybės valdymo tobulinimo programa

N r.

(programos pavadinimas)

Kontrolės ir priežiūros institucijos
aitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamo

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos Oi 01

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento i

Įstaigos 188701436

01

oiProgramos

03

(eurais, et)

3011122

2111122
2011122

1711122
1611122

1511122
1111122

511122

22
111212
111112

12

2
1

Išlaidų ekonominės
klasifikacijos
kodas

Asignavimų planas, įskaitant
patikslinimus

Išlaidų pavadinimas

IŠLAIDOS
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo
išlaidos
Komandiruočių išlaidos
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir
paslaugų įsigijimo išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo
išlaidos

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
IŠVISO

Savivaldybės kontrolierius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji buha
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaų

vadovas arba jo įgaliotas asmuo

Eil.
N r.

3

I
T

6

12

13

19

Gauti
asignavimai

26

27

28

29

13194,85f 13196,0314605,og74380.00
268,99270,17500,002110,00

21,7421,74100,00800,00

233,43233,43350,001100.00

0,000,000,002000.00

79,0079,00150,001200,00

0,000,0010,0040,00

0,000,000,00600,00

29,3829,3895,00380.00

632,54633,721205,008230,00

164,39164,39200,00950,00
12397,9212397,9213200,0065200,00
12562,3112562,3113400,0066150,00
13194,8513196,0314605,0074380,00

7654

Panaudoti
asignavimai

kartu su
įskaitytu

praė jusių metų
lėšų likučiu

ataskaitiniam
laikotarpiui

metams

(parašas)

Imantas Umbražiunas
(vardas ir pavardė)

Jolita Kriaučiunaitė
(vardas ir pavardė)
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Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakci ja)

Visagino savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, 188701436
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

2019.04.11 Nr.
. ATASKAITA

(data)
Kodas

Ministerijos/Savivaldybės
Departamento

Įstaigos188701436

B - Savivaldybės biudžeto lėšos  (Eurais,et)

0,000,004207,240,00137IŠ VISO (2+3)

0,00:X123,400,0025Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos3011122

0,00X82,990.0022Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos2011122

0.00X32,620,0013Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos511122

0,000,00239,010.0010Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos122
0,000,00239,010,009Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos22
0,00X71,870,00SSocialinio draudimo įmokos111212
0,00X71,870 007Socialinio draudimo įmokos212

X0.003896,360 004Darbo užmokestis pinigais111112
X0,003896,360.003Darbo užmokestis112

0,000,003968,230,002Darbo užmokestis ir socialinis draudimas12
0,000,004207,240,001IŠLAIDOS2

7654321
45 dienas10 dienų

iš jų įvykdymo terminasiš viso

likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
likutis metų

pradžioje

biudžeto lėšos
Mokėtinos sumos

Eil.
KrIšlaidų pavadinimas

Išlaidų ekonominės
klasifikacijos kodas

jis VISO (2+3)

Savivaldybės kontrolierius

( įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji buhalterė)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitom
įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

laikotarpio
pabaigoje

pradžioje

likutis
ataskaitiniolikutis metų

Eil.
Nr.Išlaidų pavadinimas

Išlaidų ekonominės
klasifikacijos kodas

biudžeto lėšos
Gautinos sumos

Imantas Umbražiūnas

(vardas, pavardė)

(parašas)
_JoiitaJ<riaučiūnaitė

(vardas, pavardė)



ATShttp://192.168.0.78:1222/modules/fpazymos/print.php?issum=0...

Visagino savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba 
(įstaigos pavadinimas)

Visagino savivaldybės administracijai (Savivaldybės iždui)

PAŽYMA DĖL SUKAUPTŲ FINANSAVIMO SUMŲ

Ataskaitinis laikotarpis 2019-03-31:

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausioji buhalterė)

5027.770101.01.0^03.Iš viso

0101.01.01.03/socialinio draudimo įmokosB

820.530101.01.01.03.Atostogų rezervas, iš jų:B

4207.240101.01.01.03Kitoms išlaidomsB1

SumaProgramaValstybės funkcijaFinansavimo sumų paskirtis
Finansavimo
šaltinis

Eil.
Nr.

1 iš 12019.04.11 15:17



ATShttp://192.168.0.78:1222/modules/fpazymos/print.php?issum=0.

Visagino savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba 
({staigos pavadinimas)

Visagino savivaldybės administracijai (Savi aklybės iždui)

PAŽYMA DĖL GAUTINŲ, GAUTŲ IR GRĄŽINTINI FINANSAVIMO SUMŲ

2019-04-11 Nr.

Ataskaitinis laikotarpis 2019-03-31:

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausioji buhalterė)

13196.0301AyS1.01.03.IŠ viso

13196.030101UKtfj/03Kitoms išlaidomsB1

SumaProgramaValstybės funkcijaFinansavimo sumų paskirtis
Finansavimo
šaltinis

Eil.
Nr.

1 iš 12019.04.14:5



Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2019 METŲ KOVO 31 D. BU OŽE IO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

ATASKAJ TOS

2019-04-11 AŽ KM-40
Visaginas

1.1. Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau- VSKAT) įsteigta 1997

m. gruodžio 1 d.

1.2. Įstaigos kodas 188701436. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų

registre 2009-06-03 Nr. 120548 adresu: Parko g. 14 T-31139 Visaginas.

1.3. Teisinė forma - biudžetinė įstaiga finansuojama iš savivaldybės biudžeto.

1.4. VSKAT yra juridinis asmuo. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos

Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Rr s publikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos

Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu,

valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis finansinio, veiklos bei kitomis

metodikomis, kitais teisės aktais ir Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d.

sprendimu Nr. TS-33 patvirtintais VSKAT nuostata ^.

1.5. VSKAT turi savo antspaudą.

1.6. Pagrindinė veikla - išorės finansinių ir veiklos auditu atlikimas Savivaldybės

administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės kontroliuojamose

įmonėse.

1.7. VSKAT struktūrinių padalinių ir f balų neturi.

1.8. VSKAT kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

1.9. Ataskaitiniu laikotarpiu VSKAT dirbo 2 darbuotojai.

2. VSKAT apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia Visagino savivaldybės

administracijos Apskaitos skyrius pagal šiuos teisei aktus: Buhalterinės apskaitos įstatymu;

Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės įstatymu.

3. Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-31 „Dėl Visagino

savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo ' VSKAT patvirtinto biudžeto išlaidų sąmatoje pirmo

ketvirčio išlaidoms buvo numatyta 14 605,00 E a *, iš jų: darbo užmokesčiui 13 200,00 Eur,

socialiniam draudimui - 200,00 Eur, prekėms ir paslaugoms - 1 205,00 Eur.



4. 2019 m. kovo 31 d. iš savivaldybės biudžete VSKAT patvirtintų asignavimų

savarankiškoms funkcijos vykdyti gauta 13 196,01 Eur, panaudota 13 194,85 Eur. Išlaidos darbo

užmokesčiui sudarė 12 397,92 Eur, socialinio draudimo įmokoms - 164,39 Eur, prekių ir paslaugų

naudojimui - 632,54 Eur.

5. Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. kovo 31 d. VSKAT ataskaitos pateiktos Formoje

Nr. 4 kartu su mokėtinų ir gautinų sumų iššifravime lentelę pagal vykdomas priemones, valstybės

funkcija, tiekėjus ir asignavimų šaltinius.

6. Biudžetinių lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -1,18 Eur.

Savivaldybės kontrolieriusImantas Umbražiunas

Apskaitos skyriaus vedėja (vyliausioji buhalterė)Jolita Kriaučiunaitė


