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2018 M. RUGSĖJO  30 d.  ATASKAITOS

            Šiaulių miesto savivaldybės  vaikų globos namai yra stacionari socialinės globos įstaiga
(biudžetinė įstaiga),  finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, kitų šaltinių, teikianti glo-
bos (rūpybos), ugdymo  ir socialines paslaugas be tėvų likusiems  vaikams, kuriems nustatyta  nuo-
latinė ar laikinoji globa (rūpyba). 2018 m. pradžiai patvirtinta 48 vaikų skaičius. Ataskaitinio laiko-
tarpio pabaigoje įstaigoje gyveno 50 vaikų.         
    Šiaulių  miesto  savivaldybės  vaikų  globos  namų veikla  vykdoma pagal  Socialinės  paramos
įgyvendinimo programą. Šiai programai  vykdyti  2018 m. patvirtinta sąmata – 846,6 tūkst. Eur.
Tame skaičiuje  pagal specialiąją tikslinę dotaciją iš apskričių perduotoms įstaigoms  skirta 22,2
tūkst. Eur., savivaldybės biudžeto lėšos- 741,1 tūkst. Eur., valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti
(darbui su socialinės rizikos šeimomis) 82,8 tūkst.  Eur., įstaigos pajamų lėšos – 0,5 tūkst. Eur. 
     Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. pradėjome vykdyti socialinių globėjų centro funkciją,  kuri finansuo-
jama dalinai iš savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų. Iš savivaldybės biudžeto apmokama MMA šeimai
kas mėnesį nuo vaikų skaičiaus, pagalbos pinigai (152 Eur kas mėnesį nuo vaikų skaičiaus), vien-
kartinė įsikūrimo pašalpa vaiko vietai įkurti (400 Eur vaikui). 2018 m. pradžioje 5 socialinių globė-
jų šeimose gyveno 12 vaikų. Jų išlaikymui iš savivaldybės biudžeto skirta 96,3 tūkst. Eur.  Rugsėjo
mėn. pabaigoje šią veiklą vykdo 11 socialinių globėjų, kurių šeimose gyvena 24 vaikai. Per mėnesį
už visus globojamus vaikus šioms šeimoms sumokame 13,0 tūkst. Eur.
    Įstaigos finansavimo šaltiniai;

- valstybės biudžeto lėšos;
- savivaldybės biudžeto lėšos;
- pajamų lėšos;
- globos (rūpybos) išmoka;
- paramos lėšos.
Per 2018 metų tris ketvirčius gauta 64 107,93 Eur. globos (rūpybos) išmokų, išmokų vaikams,

31 184,56 Eur. globos centro funkcijoms vykdyti. 1904,99 Eur. paramos lėšų.
       Mokėtinų ir gautinų sumų  ataskaitoje Forma Nr. 4   2018 m. rugsėjo 30 dienai  mokėtinos su-
mos -  tai įsiskolinimas už rugsėjo mėn. paslaugas, nes sąskaitos gautos 2018 m. spalio mėn. Kredi-
torių sąrašas pateiktas priede.
     Per ataskaitinį  laikotarpį valstybės tikslinės dotacijos gauta ir panaudota asignavimų –  16,5
tūkst. Eur. Iš savivaldybės biudžeto gauta ir panaudota asignavimų 512,7 tūkst. Eur. Lyginant su
planu, liko nepanaudota 9,5 tūkst. Eur. dėl sutaupytų lėšų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudi-
mui, išmokėjus mažiau pavadavimų per ataskaitinį laikotarpį, nei buvo planuota. Valstybės dele-
guotoms funkcijoms atlikti (darbui su socialinės rizikos šeimomis) gauta ir panaudota 58,1 tūkst.
Eur. asignavimų. Lyginant su planu, liko nepanaudota 0,9 tūkst. Eur. dėl pasikeitusiu darbuotojų at-
ostogų laikotarpiu.
     Pagal 32 priemonę „Atsitiktinės paslaugos“  per 2018 m. gauta įmokų – 426,2 Eur.,  į savivaldy-
bės  biudžetą pervesta  380,25 Eur.  Likutis  atsiskaitomoje sąskaitoje 45,95 Eur.,  kadangi  įmokos
gautos paskutinę rugsėjo mėn. darbo dieną.  Pagal šią priemonę gautos lėšos – tai pajamos už dar-
buotojų maitinimo paslaugą.
     Programos yra vykdomos ir tęsiamos.
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