VISAGINO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLOS SRITYS

Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – VSKAT) savo veiklą vykdo
pagal įstatyme nustatytą pagrindinį uždavinį – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir
rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės
turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
VSKAT, įgyvendindama savo funkcijas, atlieka išorės auditą, kuris yra dviejų rūšių –
finansinis (teisėtumo) ir veiklos auditas.
Finansinio (teisėtumo) audito tikslas – įvertinti, ar audituojamo subjekto metiniuose
(konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose nėra reikšmingų iškraipymų,
o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai ir jie naudojami įstatymų
nustatytiems tikslams. Auditoriai, atlikę finansinį auditą, pareiškia nepriklausomą nuomonę apie
audituoto subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumą.
Veiklos auditu siekiama įvertinti, ar audituojamas subjektas vadovaujasi
ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais, ar savivaldybės lėšos ir turtas naudojamas
taupiai ir racionaliai. Kiekvienas išorės veiklos auditas baigiamas išvadomis ir rekomendacijomis,
kuriose auditoriai nurodo, kaip audituojamas subjektas galėtų tobulinti savo veiklą.
Informacinėms sistemoms tapus neatsiejama bet kurios institucijos ir įstaigos veiklos
dalimi arba vienu svarbiausių veiklos vykdymo įrankių, VSKAT gali atlikti informacinių sistemų
auditą, kurio tikslas yra įvertinti institucijos informacinių sistemų efektyvumą ir kontrolę, taikomąją
programinę įrangą ir institucijoje kuriamas informacines sistemas. Šiais auditais siekiama pagerinti
savivaldybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų valdymą ir sustiprinti jų vidaus kontrolę.
Vykdydama savo įgaliojimus, VSKAT gali atlikti auditus savivaldybės
administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose – savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose
įstaigose, asociacijose, kituose subjektuose, kurie atlieka administravimo funkcijas, savivaldybės
kontroliuojamose įmonėse, akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos,
suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso
savivaldybei, ir įmonės, kuriose savivaldybės gali paskirti daugiau kaip pusę įmonės administracijos,
valdymo arba priežiūros tarnybos narių, taip pat savivaldybės įmonėse.

VSKAT taip pat teikia išvadas, reikalingas savivaldybės tarybos sprendimams priimti
šiais klausimais:
1. dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir
turto naudojimo;
2. dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo
ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
3. dėl pagrindo tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas;
savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo – dėl
galutinio koncesijos sutarties projekto;
4. dėl pagrindo tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su
privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir
pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su

privačiais subjektais sutarties pasirašymo – dėl galutinio partnerystės su privačiais subjektais
sutarties projekto;
5. dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir
finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir
valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo.
VSKAT, atlikdama auditus, padeda ir skatina audituojamus subjektus gerinti savo
finansinius ir veiklos rezultatus, teikia patikimą ir viešą informaciją savivaldybės bendruomenei,
mokesčių mokėtojams apie tai, kaip apskaitomi ir naudojami savivaldybės ištekliai.

