Tarnybos darbo organizavimas,
Veiklos plano parengimas
Prevencinių priemonių vykdymas:
-Audito ataskaitose nurodytų rekomendacijų bei pasiūlymų
įgyvendinimo kontrol÷;
-Audito ataskaitų santraukų, audito išvadų , veiklos ataskaitos bei kitos
informacijos rengimas ir talpinimas savivaldyb÷s interneto tinklalapyje
-Pasitarimų bei konsultacinių seminarų organizavimas
Dalyvavimas Kontrol÷s komiteto darbe:
- Veiklos plano derinimas;
- Ketvirtinių ir metin÷s 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 savivaldyb÷s tarybos, jos komitetų, įvairių pasitarimų
darbe
Bendradarbiavimas su Valstyb÷s kontrole ir Vidaus audito tarnyba:
- gautų audito metodikų įgyvendinimas;
- atlikto audito dokumentų teikimas Valstyb÷s kontrolei išor÷s
priežiūros atlikimui

1

4

5

3

2

Priemon÷s pavadinimas

Eil.Nr.

18

4

8

2

9

6

Darbo
dienų
skaičius
30
3

Valstyb÷s kontrolieriaus
nustatyta tvarka ir terminais

Turint pasiūlymų pagal
kompetenciją

Iki vasario 1 d
Per sekantį m÷nesį po ketvirčio
pabaigos
Iškilus problemoms d÷l
sprendimų vykdymo
Komiteto iniciatyva

2 kartus metuose

Per 1 m÷n. laiko po sprendimo
d÷l atlikto audito pri÷mimo;

pastoviai

Įvykdymo terminas

A.Žukauskyt÷

A.Žukauskyt÷

A.Žukauskyt÷

A.Bukauskien÷

A.Žukauskyt÷

Atsakingas asmuo

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2008 METŲ VEIKLOS PLANAS

PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldyb÷s kontrolieriaus
2008 m. sausio m÷n. 18 d. įsakymu Nr. KT-01

22

Audito priežiūros ir peržiūros vykdymas

Viso skyriuje

1

Ei.Nr.

Priemon÷s pavadinimas

Darbo
dienų

FINANSINIO IR VEIKLOS AUDITO IR KONTROLöS PRIEMONIŲ ATLIKIMAS

Darbo dienų
Skaičius
22

AUDITO KOKYBöS VALDYMAS

109

Priemon÷s pavadinimas

Viso skyriuje

18

-

-

3

5
3

Eil.Nr.

10

9

8

7

6

Valstyb÷s kontrolieriaus prašymu ir savo iniciatyva dalyvavimas
Valstyb÷s kontrol÷s pareigūnų atliekamuose savivaldybių subjektų
veiklos ir finansiniuose audituose,
- Metinio veiklos plano pateikimas Valstyb÷s kontrolei,
- Vidaus audito tarnybos ataskaitų gavimas ir jų peržiūra,
Sprendimų pri÷mimas pagal finansinio ir veiklos auditų ataskaitas bei
terminų nustatymas, per kurį turi būti pašalinti nurodyti teis÷s aktų
pažeidimai
Informacijos teikimas įvairių valstyb÷s valdymo institucijų,
savivaldyb÷s tarybos narių prašymu
Pranešimų teis÷saugos institucijoms pagal finansinio ir veiklos audito
metu nustatytus nusikalstamos veiklos požymius teikimas
Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso nustatytais atvejais
administracinių teis÷s pažeidimų protokolų surašymas ir teikimas
Savivaldyb÷s Tarybos administracinei komisijai
Gyventojų skundų ir pareiškimų nagrin÷jimas pagal savivaldyb÷s
kontrolieriaus priimtus sprendimus

-

2

Komentarai

Pagal savivaldyb÷s
kontrolieriaus nustatytą
tvarką

Įvykdymo terminas

Gavus gyventojų skundų

Esant būtinumui

Per 10 dienų nuo prašymo
gavimo
Nustačius tokių atvejų

Atlikus auditą per 10 dienų

Iki 2008 m. vasario 1d.

Pagal tarpusavio suderinimą

Atsakingas asmuo

A.Žukauskyt÷,
Audito grup÷s vadovai

Atsakingas asmuo

A.Žukauksyt÷

A.Žukauskyt÷

A.Žukauskyt÷

SĮ Joniškio vaistin÷s finansinis auditas

VšĮ Joniškio verslo informacijos centro

Joniškio rajono savivaldyb÷s administracijos
Joniškio kultūros centro

Žagar÷s kultūros centro
Joniškio priešgaisrin÷s tarnybos
Žagar÷s gimnazijos
Mindaugų pagrindin÷s mokyklos

Joniškio meno mokyklos
Joniškio jaunimo mokyklos

Žagar÷s socialinių paslaugų centro
Išvados d÷l Savivaldyb÷s 2007 metų biudžeto vykdymo
apyskaitos parengimas ir pateikimas savivaldyb÷s tarybai
Išvados d÷l savivaldyb÷s nuosavyb÷s teise bei valstybei
nuosavyb÷s teise priklausančio , savivaldyb÷s patik÷jimo
teise valdomo turto 2007 metų ataskaitų parengimas ir
pateikimas savivaldyb÷s tarybai, tarybos reglamente
nustatyta tvarka ;
Viso
Pradedami finansiniai (teis÷tumo) auditai 2008 metais:
SĮ Žagar÷s vaistin÷s 2008 metų finansin÷s atskaitomyb÷s
auditas
SĮ Joniškio vaistin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s auditas

1
1,1

1,2

1,3

1,4
1,5

1,6
1,7
1,8
1,9

1,10
1,11

1,12
1,13

2

1,14

Finansiniai auditai :
Baigiami auditai, prad÷ti 2007 metais
SĮ Žagar÷s vaistin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s auditas;

10

10

213

27

12
30

12
12

10
10
18
18

24
10

10

10

10

skaičius

3

Auditai baigiami iki 2009 m. geguž÷s 1 d.

Auditas baigiamas iki 2008m. liepos 01d.

Iki 2008 m. birželio 1 d.

Auditai baigiami iki 2008 m. geguž÷s 1 d..

A.Žukauskyt÷

A.Žukauskyt÷

R.Vaičiulien÷
A.Žukauskyt÷

R.Vaičiulien÷
A.Bukauskien÷

R.Vaičiulien÷
A.Bukauskien÷
A.Bukauskien÷
R.Vaičiulien÷

A.Žukauskyt÷
R.Vaičiulien÷

A.Žukauskyt÷

A.Žukauskyt÷

A.Žukauskyt÷

238
582

6

10
Esant poreikiui

A.Bukauskien÷

A.Žukauskyt÷

A.Žukauskyt÷

A.Žukauskyt÷

22
12

A.Žukauskyt÷
A.Žukauskyt÷

R.Vaičiulien÷
R.Vaičiulien÷
A.Bukauskien÷
R.Vaičiulien÷
A.Bukauskien÷

30
30

18

18
18
18
18
18

-----------------------------------

UAB Joniškio projektas finansin÷s atskaitomyb÷s auditas
Veiklos auditai
UAB Joniškio autobusų parko veiklos rezultatų vertinimas
Socialinių paslaugų programos administravimo ir l÷šų
panaudojimo efektyvumo auditas
Transporto panaudojimo efektyvumo biudžetin÷se įstaigose
auditas
Patikrinimų ir auditų atlikimas savivaldyb÷s tarybos
pavedimu
Auditų ir patikrinimų atlikimas savivaldyb÷s kontrolieriaus
iniciatyva
Ribotos apimties patikrinimų atlikimas, tikslu pateikti
savivaldyb÷s tarybai išvadas d÷l paskolų ÷mimo
Viso skyriuje
Iš viso

SUDERINTA:
Savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s
Komiteto 2008 m. sausio 15 d. pos÷dyje
pos÷džio protokolas Nr. 1

6

5

4

3
3.1
3.2

Savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų finansiniai auditai tikslu
pateikti išvadą d÷l Savivaldyb÷s 2008 metų biudžeto
vykdymo apyskaitos:
Gataučių pagrindin÷s mokyklos
Žagar÷s lopšelio darželio
Saul÷s pagrindin÷s mokyklos
M.Slančiausko gimnazijos
Skaistgirio vidurin÷s mokyklos

4

