
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO  VYKDYMO
2018 M. KOVO  31 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
nuolatinė ar laikinoji globa (rūpyba). 2018 m. pradžiai patvirtinta  48 vaikų skaičius. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje įstaigoje gyveno 48 vaikai.
     Šiaulių  miesto savivaldybės vaikų globos namų veikla vykdoma pagal  Socialinės paramos
įgyvendinimo programą. Šiai programai  vykdyti  2018 m. patvirtinta sąmata – 713,7 tūkst. Eur.
Tame skaičiuje  pagal specialiąją tikslinę dotaciją iš apskričių perduotoms įstaigoms  skirta 22,2
tūkst. Eur., savivaldybės biudžeto lėšos- 616,2 tūkst. Eur., valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti
(darbui su socialinės rizikos šeimomis) 74,8 tūkst.  Eur., įstaigos pajamų lėšos – 0,5 tūkst. Eur. 
Įstaigos finansavimo šaltiniai;

- valstybės biudžeto lėšos;
- savivaldybės biudžeto lėšos;
- pajamų lėšos;
- globos (rūpybos) išmoka;
- paramos lėšos.
Per 2018 metų I ketv. gauta 21 991,66 Eur. globos (rūpybos) išmokų, išmokų vaikams. 1536,49
Eur. paramos lėšų.

     Mokėtinų ir gautinų sumų  ataskaitoje Forma Nr. 4   2018 m. kovo 31 dienai  mokėtinos sumos -
tai įsiskolinimas už kovo mėn. paslaugas, nes sąskaitos gautos 2018 m. balandžio mėn. Kreditorių
sąrašas pateiktas priede.
     Per ataskaitinį  laikotarpį valstybės tikslinės dotacijos gauta ir panaudota asignavimų – 5,5 tūkst.
Eur. Iš savivaldybės biudžeto gauta 157,7 tūkst. Eur., panaudota asignavimų  - 156,7 tūkst. Eur.
Liko nepanaudota 1,0 tūkst. Eur. dėl kovo mėn. pabaigoje perskaičiuotų atlyginimų dėl ligos, balan-
džio mėn. pradžioje planuotų išmokėti atostoginių. Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (dar-
bui su socialinės rizikos šeimomis) gauta 18,6 tūkst. Eur., panaudota 18,6 tūkst. Eur.
     Pagal 32 priemonę „Atsitiktinės paslaugos“  per 2018 m. gauta įmokų – 160,74 Eur.  Per 2018
m. I ketv. į savivaldybės biudžetą pajamų nebuvo pervesta, kadangi įmokos gautos paskutinę kovo
mėn. darbo dieną.  2018 m. kovo 31 d. pajamų lėšų likutis atsiskaitomoje sąskaitoje 160,74 Eur. Pa-
gal šią priemonę gautos lėšos – tai pajamos už darbuotojų maitinimo paslaugą.
Programos yra vykdomos ir tęsiamos.
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