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DĖL MOTYVUOTOS IŠVADOS DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS
VISAGINO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ GAUNAMOS PARAMOS APSKAITOJE,
NAUDOJIME, INFORMACIJOS VIEŠINIME, ATSISKAITYME PARAMOS TEIKĖJAMS
NUSTATYMO

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 1 p., 3 p., Korupcijos rizikos
analizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2002 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu Nr. 1601, 7 p., 8.1 p., Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170,
įvertinus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos 2018 m. birželio
25 d. raštą Nr. 4-09-310, Visagino savivaldybėje buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymas Visagino savivaldybės įstaigų gaunamos paramos apskaitoje, naudojime, informacijos
viešinime ir atsiskaityme paramos teikėjams.
Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, įstaigoms gaunant paramą, buvo
patikrintos 20 savivaldybės biudžetinių įstaigų ir 3 viešosios įstaigos.
Korupcijos pasireiškimo tikimybę, įstaigoms gaunant paramą, nustatė įstaigų vadovai
arba jų įgalioti asmenys, Visagino savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus
audito skyriaus vyr. specialistė Marina Čiblienė ir vedėja Monika Kupstienė.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės, įstaigoms gaunant paramą, nustatymas vykdytas
už laikotarpį 2016 m. sausio 1 d. – 2018 m. birželio 30 d.
Atliekant korupcijos pasireiškimo įstaigoms gaunant paramą buvo siekiama nustatyti:
-

ar įstaigos vidaus dokumentuose yra reglamentuota, kas įstaigoje priima sprendimus dėl įstaigos
gautos paramos panaudojimo;

-

ar įstaigoje tinkamai apskaitoma gaunama parama;
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-

ar įstaigoje tinkamai naudojama įstaigos gaunama parama;

-

ar įstaiga, gaudama paramą, prisiima teisėtus įsipareigojimus paramos teikėjams;

-

ar įstaiga pateikia ataskaitas apie gautą paramą ir jos panaudojimą Valstybinei mokesčių
inspekcijai;

-

ar įstaiga tinkamai viešina informaciją susijusią su paramos gavimu, t. y. ar įstaigos internetinėje
svetainėje yra skelbiama informacija susijusi su įstaigos gaunama parama.
Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, įstaigos analizavo vidinius teisės aktus

ir veiklą, teikė informaciją bei dokumentus, susijusius su įstaigos gaunama parama ir jos teikimu,
vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais paramos gavimą: Labdaros ir paramos įstatymu,
Anonimiškai gautos paramos apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu 2016 m. lapkričio 21 d.
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
įsakymu Nr. VA-137.
Analizės metu vertinti įstaigų pateikti dokumentai, darant prielaidą, kad pateikti visi analizei
atlikti reikalingi dokumentai, jie yra tikri ir teisingi.
Vadovaujantis įstaigų, atlikusių korupcijos pasireikšimo tikimybės nustatymą, įstaigoms
gaunant paramą, pateikta informacija nustatyta, kad įstaigose nėra didelės korupcijos pasireiškimo
tikimybės įstaigoms gaunant paramą, nes:


įstaigos (19 iš 20 biudžetinių įstaigų ir 2 iš 3 viešųjų įstaigų), gaunančios paramą, yra gavusios
paramos gavėjo statusą;



didžiojoje daugumoje įstaigų (14 iš 21 atvejų) gautos paramos panaudojimas svarstomas įstaigų
bendruomenėse;



didžiojoje daugumoje įstaigų (17 iš 21 atvejų) vidaus dokumentuose (Paramos lėšų apskaitos
aprašuose, Apskaitos politikose, Įstaigų nuostatuose, pareigybių aprašymuose ir kt.) yra
reglamentuota, kas priima sprendimus dėl įstaigų gautos paramos panaudojimo;



įstaigos, gavusios paramą įsipareigojimus paramos teikėjams prisiėmė Labdaros ir paramos
įstatyme nurodytais būdais: viešinti informaciją apie paramos teikėją, teikti ataskaitas paramos
teikėjui apie gautos paramos panaudojimą, panaudoti paramos dalyką paramos teikėjo nurodyta
tvarka, pateikti prekių įsigijimą pagrindžiančius finansinius dokumentus;



įstaigos gautą paramą naudojo įstaigų veikloms vykdyti ir užtikrinti;



nė viena Visagino savivaldybės įstaiga paramos neteikė;



visos įstaigos, gavusios paramą, apie gautą paramą ir jos panaudojimą pateikė metines ataskaitas
Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Siekiant užtikrinti korupcijos pasireiškimo tikimybės valdymą, įstaigoms gaunant paramą,

kontroliuojamiems subjektams pateiktos rekomendacijos:
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 dėl įstaigų prievolės, gaunant paramą sudaryti paramos gavimo sutartį, nurodant prisiimamus
teikėjui įsipareigojimus,
 dėl įstaigų gaunamos paramos įstaigų buhalterinėje apskaitoje tvarkymo atskirai, pagal
gaunamos paramos teikėjus, paramos vertę ir kaip ši parama buvo panaudota;
 dėl įstaigų teisės aktų reikalavimus atitinkančios informacijos apie įstaigų gaunamą informaciją
įstaigų internetinėse svetainėse skelbimo.

Savivaldybės merė

Dalia Štraupaitė
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