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BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų biudžeto vykdymo

ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybių ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų

subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos

Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1 K-465 „Dėl Valstybės ir

savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų

sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“.

2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pateiktas pagal 2020 m. gruodžio 31 d.

duomenis.

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai 2020 metais Ignalinos rajono

savivaldybės tarybos sprendimu programos Nr. 6 Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo

ir savivaldybės veiklos užtikrinimas Kontrolės ir priežiūros institucijos funkcijai vykdyti patvirtintas

asignavimų planas – 86000,00 Eur, gauti ir panaudoti asignavimai – 82349,98 Eur. Darbo

užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms patvirtinta 53320,70 Eur, o panaudota 53320,70 eur.

Išeitinėms išmokoms gauta ir panaudota 22958,43 Eur, Kitų paslaugų ir prekių pirkimui gauti

asignavimai 6070,85 Eur ir panaudoti.

                    Papildomai asignavimų nebuvo gauta. Metų pabaigoje sąskaitoje lėšų likutis – 0,00 Eur.

DEBETINIO IR KREDITINIO ĮSISKOLINIMO ATASKAITA

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kreditinis įsiskolinimas 2020

metų sausio 1 d. buvo 0,02 Eur, o 2020 metų gruodžio 31 d. sudarė 0,00 Eur. Debetinio įsiskolinimo

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nei 2020 metų sausio 1d., nei 2020 metų

gruodžio 31 d. neturėjo.

Savivaldybės kontrolierius Sergej Mickevič

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus buhalterė-apskaitininkė                        Ilona Raginienė           
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