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PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2012 METŲ VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.

1.1.

Veikla
1. Auditai
Savivaldybės biudžeto įvykdymo auditas. Išvados
parengimas Savivaldybės tarybai

Veiklos
apimtis
darbo
dienomis
90

1.2.

Savivaldybės 2011m. finansinių ataskaitų rinkinio
auditas. Išvados parengimas Savivaldybės tarybai.

1.3.

Socialinės atskirties mažinimo (05) programos 2012
60
m. finansinis auditas:
- Panevėžio rajono savivaldybės administracija;
- vaikų globos namai;
- Gustonių socialinių paslaugų centras;
- Raguvos šv. Kazimiero senelių globos namai;
- seniūnijos:
Karsakiškio, Krekenavos, Miežiškių, Naujamiesčio,
Paįstrio, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių,
Upytės, Vadoklių, Velžio.
Valstybės turto ataskaitos (VT-01) ir savivaldybės
turto atskaitos (VT-02) auditas. Išvados parengimas ir
30
pateikimas Savivaldybės Tarybai dėl savivaldybės
nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise
valdomo valstybės turto ataskaitos
Rajono infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos
30
veiklos auditas (04)
2. Tarybos sprendimais pavesti auditai
UAB Krekenavos komunalinio ūkio 2012m.
40
finansinis ir licencijuojamos veiklos auditas
VšĮ Panevėžio rajono poliklinikos 2012m. finansinis
60
auditas
VšĮ Velžio komunalinio ūkio 2012m. finansinis ir
40
licencijuojamos veiklos auditas
3.Ribotos apimties finansiniai auditai

1.2.

1.3.
2.1
2.2.
2.3

3.1
3.2.

02 -ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi
aplinkos užtikrinimo, programos išlaidų, skirtų
mokinių pavežėjimui, auditas
Transporto panaudojimo biudžetinėse įstaigose,
auditas

120

40
40

Terminai

Pagal Savivaldybės
tarybos reglamentą iki
2012 m. gegužės 1d.
Pagal Savivaldybės
tarybos reglamentą iki
2012 m. lapkričio1d.

Pagal Savivaldybės
tarybos reglamentą iki
2012 m. spalio1d.

Iki 2012 m. balandžio
1 d.
Iki 2011m. balandžio
1d.
Iki 2011m. balandžio
1d.

3.1.

2
4. Kontrolės funkcijos
Tarnybos veiklos ataskaitos rengimas ir pateikimas
Savivaldybės Tarybai

3.2.

10

Pagal Savivaldybės
tarybos reglamentą iki
2012 m. birželio 1 d.
Prašyme ar pavedime
nurodytais terminais

Išvadų rengimas dėl koncesijos konkurso sąlygų,
pagrindinių koncesijos sutarties sąlygų ir galutinio
10
koncesijų sutarties projekto.
3.3.
Išvadų rengimas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų
Prašyme ar pavedime
kreditais, paskolų ėmimo ir garantijų suteikimo bei
15
nurodytais terminais
laidavimo
kreditoriams
už
Savivaldybės
kontroliuojamų įmonių imamas paskolas,
3.4.
Interesantų priėmimas. Tiesiogiai Tarnybos gautų
15
Prašyme ar pavedime
pareiškimų, skundų ir prašymų nagrinėjimas.
nurodytais terminais
3.5.
Savivaldybės Kontrolieriaus teiktų rekomendacijų
10
2012 m. IV ketv.
vykdymo rezultatų vertinimas
5.Organizacinis metodinis darbas, audito kontrolės užtikrinimo veikla, kvalifikacijos kėlimas ir
kitas laikas
5.1.
Tarnybos veiklos planavimas, organizavimas,
informacijos rengimas ir atsiskaitymas Kontrolės
10
2012m.
komitete
5.2.
Dalyvavimas
tarybos,
komitetų
posėdžiuose,
10
2012 m.
pasitarimuose, atstovavimas tarnybai
5.3.
Finansinio ir veiklos audito peržiūra Tarnybos
10
2012 m.
lygmenyje
5.4.
Raštvedyba, dokumentacijos tvarkymas, archyvinių
15
2012 m.
bylų tvarkymas
5.5.
Tarnybos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
35
2012 m.
Pastaba: Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų darbo dienų sumą sudaro 690 dienų
( 254 x 3 = 762 ; 762-72 = 690), kurios paskirstomos pateiktame plano projekte.
PRITARTA :
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdyje
(2011 m. lapkričio 04 d., posėdžio protokolas Nr. T-3 )

