PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės kontrolierės
2008 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr.KT-21

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2009 METŲ VEIKLOS PLANAS
Eil.Nr.
1
2

3

4
5

Priemonės pavadinimas
Tarnybos darbo organizavimas,
Veiklos plano parengimas
Prevencinių priemonių vykdymas:
-Audito ataskaitose nurodytų rekomendacijų bei pasiūlymų
įgyvendinimo kontrolė;
-Pasitarimų bei konsultacinių seminarų organizavimas
Dalyvavimas Kontrolės komiteto darbe:
- Veiklos plano derinimas;
- Ketvirtinių ir metinės ataskaitų apie veiklos plano vykdymą
ruošimas ir pateikimas komitetui;
- Savo iniciatyva siūlymas išklausyti audituotų įstaigų vadovus, apie
audito metu nustatytų trūkumų šalinimą,
- Informacijos teikimas komitetui pagal savo kompetenciją,
Dalyvavimas savivaldybės tarybos, jos komitetų, įvairių pasitarimų
darbe
Bendradarbiavimas su Valstybės kontrole ir Vidaus audito tarnyba:
- gautų audito metodikų įgyvendinimas;
- atlikto audito dokumentų teikimas Valstybės kontrolei išorės
priežiūros atlikimui
- Valstybės kontrolieriaus prašymu ir savo iniciatyva dalyvavimas

Darbo
dienų
skaičius
30
3

Įvykdymo terminas

Atsakingas asmuo

pastoviai

A.Žukauskytė
A.Bukauskienė

6

Per 1 mėn. laiko po sprendimo
dėl atlikto audito priėmimo;
2 kartus metuose

8

Iki lapkričio 15 d
Per sekantį mėnesį po ketvirčio
pabaigos
Iškilus problemoms dėl
sprendimų vykdymo
Komitetui prašant

4
18

Turint pasiūlymų pagal
kompetenciją

A.Žukauskytė

A.Žukauskytė
A.Žukauskytė

Valstybės kontrolieriaus
nustatyta tvarka ir terminais
Pagal tarpusavio suderinimą

2

6
7
8
9
10

Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybių subjektų
veiklos ir finansiniuose audituose,
Metinio veiklos plano pateikimas Valstybės kontrolei,
Vidaus audito tarnybos ataskaitų gavimas ir jų peržiūra,

Iki 2008 m. vasario 1d.
5
3

Sprendimų priėmimas pagal finansinio ir veiklos auditų ataskaitas bei
terminų nustatymas, per kurį turi būti pašalinti nurodyti teisės aktų
paž eidimai
Informacijos teikimas įvairių valstybės valdymo institucijų,
savivaldybės tarybos narių prašymu
Pranešimų teisėsaugos institucijoms pagal finansinio ir veiklos audito
metu nustatytus nusikalstamos veiklos pož ymius teikimas
Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais
administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymas ir teikimas
Savivaldybės Tarybos administracinei komisijai
Gyventojų skundų ir pareiškimų nagrinėjimas pagal savivaldybės
kontrolieriaus priimtus sprendimus

Atlikus auditą per 10 dienų

A.Žukauskytė
A.Žukauskytė

-

Per 10 dienų nuo prašymo
gavimo
Nustačius tokių atvejų

-

Esant būtinumui

18

Gavus gyventojų skundų

3

Viso skyriuje

A.Žukauksytė

98
AUDITO KOKYBĖS VALDYMAS

Eil.Nr.

Priemonės pavadinimas

1

Audito priežiūros ir peržiūros vykdymas

Darbo dienų
Skaičius
32

Viso skyriuje

32

Įvykdymo terminas

Atsakingas asmuo

Pagal savivaldybės
kontrolieriaus nustatytą
tvarką (planuojama 1
auditui 4 dienas)

A.Žukauskytė,
Audito grupės vadovai

FINANSINIO IR VEIKLOS AUDITO IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ATLIKIMAS
Ei.Nr.

Priemonės pavadinimas

Darbo
dienų

Komentarai

Atsakingas asmuo

3

skaičius
1
1,1

Finansiniai auditai :
Baigiami finansiniai auditai, pradėti 2008 metais
SĮ Žagarės vaistinės finansinės atskaitomybės auditas;

1,2

UAB „Joniškio projektas“

*

A.Žukauskytė

1,3

Mato Slančiausko gimnazijos

*

A.Žukauskytė

1,4
1,5

„Saulės“vidurinės mokyklos
Skaistgirio vidurinės mokyklos

*
*

A.Žukauskytė
R.Vaičiulienė

1,6
1,7
2

Gataučių pagrindinės mokyklos
Lopšelio- darž elio Vyšniukas“
Baigiami 2008 metais pradėti veiklos auditai

*
*
30

R.Vaičiulienė
A.Bukauskienė

2.1
2.2

UAB Joniškio autobusų parko veiklos rezultatų vertinimo
Transporto panaudojimo efektyvumo biudžetinėse įstaigose
auditas

*
*

A.Žukauskytė
A.žukauskytė

Savivaldybės 2008 metų biudžeto vykdymo apyskaitos
auditas ir išvados dėl Savivaldybės 2008 metų biudž eto
vykdymo apyskaitos bei dėl savivadybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo parengimas ir
pateikimas savivaldybės tarybai
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir
valstybės patikėjimo teise savivaldybei valdyti perduoto
turto 2008 m.ataskaitų auditas ir išvadų dėl šių ataskaitų
pateikimas savivaldybės tarybai.

35

Iki 2009 m. birž elio 1 d.

A.Žukauskytė

35

Auditas baigiamas iki 2009m. liepos 01d.

A.Žukauskytė

Viso
Pradedami finansiniai (teisėtumo) auditai 2009 metais:
SĮ Žagarės vaistinės 2009 metų finansinės atskaitomybės

220
140
*

Auditai baigiami iki 2010 m. gegužės 1 d.

A.Žukauskytė

3

4

5

120
*

Auditai baigiami iki 2009 m. gegužės 1 d..
A.Žukauskytė

4

Joniškio Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansiniai auditai
tikslu pateikti išvadą dėl dėl savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės
turto ataskaitų, dėl pateiktų tvirtinti2009 m. biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinio:
„Aušros‘ gimnazijos
Kriukų pagrindinės mokyklos
Joniškio rajono savivaldybės administracijos

*

A.Žukauskytė

*
*
*

A.Vaičiulienė
A.Bukauskienė
A.Bukauskienė

Rudiškių pagrindinės mokyklos
Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus
Gaižaičių pagrindinės mokyklos
Veiklos auditai

*
*
*
48

A.Bukauskienė
R.Vaičiulienė
R.Vaičiulienė

5.1
5.2

Biudžeto pajamų administravimo veiklos auditas
Kvalifikacijos kėlimo organizavimas savivaldybėje

*
*

A.Žukauskytė
A.Žukauskytė

6

Ribotos apimties patikrinimų atlikimas, tikslu pateikti
savivaldybės tarybai išvadas dėl paskolų ėmimo

20

Viso skyriuje
Išviso

428
558

5

Savivaldybės kontrolierė
SUDERINTA:
Savivaldybės tarybos Kontrolės
Komiteto 2008 m. spalio 30 d. posėdyje
posėdžio protokolas Nr. TK-3

Esant poreikiui

A.Žukauskytė

Alma Žukauskytė

