Elektroninio dokumento nuorašas

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS RENGIMO DARBŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO
2019 m. sausio ___ d. Nr. ĮV-E-____
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 ir 3 punktais ir Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-26 „Dėl
Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
76 punktu,
t v i r t i n u pridedamus:
1. Visagino savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo
2018 m. ataskaitos rengimo darbų grafiką.
2. Visagino savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo
2018 m. ataskaitos rengimo formas.

Administracijos direktorius

Sergej Mickevič

PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. sausio ___ d. įsakymu Nr. ĮV-E-____

VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2018 M. ATASKAITOS DARBŲ GRAFIKAS

Eil.
Nr.

Darbo pavadinimas (veiklų aprašymas)

Įvykdymo data

Atsakingas už
įvykdymą

1.

2018–2020 m. strateginio veiklos plano priemonių
įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos parengimas ir teikimas
programų koordinatoriams.

Iki 2019 m.
vasario 28 d.

Savivaldybės
biudžetinės įstaigos

2.

2018–2020 m. strateginio veiklos plano programų
įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos parengimas ir teikimas
Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriui.

Iki 2019 m.
balandžio1 d.

Programų
koordinatoriai

3.

2018–2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo Iki 2019 m.
2018 m. ataskaitos parengimas, teikimas svarstyti rugpjūčio 30 d.
strateginio planavimo grupei, strateginio planavimo
komisijai, savivaldybės tarybai.

Strateginio
planavimo ir
investicijų valdymo
skyrius

Forma patvirtinta
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. sausio ___ d. įsakymu Nr. ĮV-E-____

(asignavimų valdytojo pavadinimas)

20___ METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITOS FORMA

(data)
(parengimo vieta)

STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS

Ataskaitoje pateikiama informacija apie asignavimų valdytojo veiklos prioritetų
įgyvendinimą, svarbiausius atliktus darbus ir pasiektus rezultatus. Aprašomi pasiekti veiklos
efektyvumo pokyčiai. Nurodomi svarbiausieji veiksniai, kurie padėjo ar trukdė asignavimų
valdytojui įgyvendinti prioritetus ir pasiekti planuotus rezultatus. Strateginių pokyčių įgyvendinimo
dalis turėtų neviršyti 2 puslapių.

Forma patvirtinta
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. sausio ___ d. įsakymu Nr. ĮV-E-____

_______ METŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS ____________________________________________ PROGRAMOS
( Nr._____)
VYKDYMAS IR MONITORINGAS
1 lentelė

Iš
viso:

Iš
viso:

Iš viso uždaviniui:
Iš viso tikslui:
Iš viso programai:

14

15

16

Asignavimų panaudojimo procentas

13

turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti

12

Iš jų darbo užmokesčiui

11

19

20

21

Išlaidoms

Iš viso

Lėšų pokytis (skirtumas tarp plano ir
fakto)

10

(n) m. panaudotos lėšos
(kasinės išlaidos)

Iš viso

turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti

9

Iš jų darbo užmokesčiui

8

Iš viso

7

Iš viso

6

Išlaidoms

turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti

5

(n) m. patvirtinti (su
patikslinimais) asignavimai
(faktiškai)

Iš jų darbo užmokesčiui

4

Iš viso

3

Išlaidoms

Iš viso

2

Finansavimo šaltinis

Priemonės kodas

1

Asignavimų valdytojo kodas

Uždavinio kodas

Priemonės
pavadinimas

(n) m. planuotos išlaidos
pagal SVP

Funkcinės klasifikacijos kodas

Programos tikslo kodas

tūkst. Eur

17

18

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:
Savivaldybės biudžeto lėšos SB
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos lėšos SB(AA)
Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas
paslaugas SB(ĮP)
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos lėšos SB (D)
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:
Europos Sąjungos paramos lėšos ES
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
KPP
Valstybės biudžeto lėšos LRVB
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų
programos) VIP
Paskolos lėšos P
Kiti finansavimo šaltiniai Kt
IŠ VISO:

Asignavimų panaudojimo procentas

turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti

Išlaidoms

Iš jų darbo užmokesčiui

turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti

Iš jų darbo užmokesčiui

Iš viso

Iš viso

Išlaidoms

turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti

Iš viso

Finansavimo šaltiniai

Iš jų darbo užmokesčiui

Iš viso

Išlaidoms

(n) m. panaudotos lėšos
(kasinės išlaidos)

Iš viso

(n) m. patvirtinti (su
patikslinimais) asignavimai
(faktiškai)

Iš viso

(n) m. planuotos išlaidos
pagal SVP

Lėšų pokytis (skirtumas tarp plano ir
fakto)

Finansavimo šaltinių suvestinė

Forma patvirtinta
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. sausio ___ d. įsakymu Nr. ĮV-E-____
……………………………………………………………………………….
PROGRAMOS (NR…..) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
2 lentelė

Vertinimo kriterijus

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Strateginio tikslo kodas ir pavadinimas
EFEKTO:
E-01-01
E-01-02
...
Programos kodas ir pavadinimas
Tikslo kodas ir pavadinimas
REZULTATO:
R-01-01-01
R-01-01-02
...
Uždavinio kodas ir pavadinimas
PRODUKTO:
P-01-01-01-01
P-01-01-01-02
...

Vertinimo kriterijų reikšmės
Mato vnt.

n-ųjų m.
planuotoji reikšmė

n-ųjų m.
faktinė reikšmė

Rezultatų paaiškinimas ir
/ ar nukrypimų nuo plano
priežastys
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Dokumento sudarytojas (-ai)
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grafiko patvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris
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Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo
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Parašo paskirtis

Registravimas
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6YHWODQDâDUãDNRYD9\ULDXVLRMLVSHFLDOLVWơ

3DUDãRVXNǌULPRGDWDLUODLNDV

2019-01-17 14:26

Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2019-01-17 14:26

,QIRUPDFLMDDSLHVHUWLILNDYLPRSDVODXJǐWHLNơMą

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2018-05-10 10:35 - 2020-05-09 10:35

Parašo paskirtis

Pasirašymas

3DUDãąVXNǌUXVLRDVPHQVYDUGDVSDYDUGơLUSDUHLJRV

6HUJHM0LFNHYLþ$GPLQLVWUDFLMRVGLUHNWRULXV

3DUDãRVXNǌULPRGDWDLUODLNDV

2019-01-17 10:43

Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2019-01-17 10:43

,QIRUPDFLMDDSLHVHUWLILNDYLPRSDVODXJǐWHLNơMą

VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A)

Sertifikato galiojimo laikas

2017-08-25 09:46 - 2019-08-25 09:46

,QIRUPDFLMDDSLHEǌGXVQDXGRWXVPHWDGXRPHQǐ
vientisumui užtikrinti

-

3DJULQGLQLRGRNXPHQWRSULHGǐVNDLþLXV

0

3DJULQGLQLRGRNXPHQWRSULGHGDPǐGRNXPHQWǐ
VNDLþLXV

1
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