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Išankstinio tyrimo tikslas, apimtis ir metodai
Išankstinio tyrimo tikslas - surinkti ir įvertinti informaciją apie planuotas ir panaudotas lėšas,
skirtas būsto pritaikymui neįgaliesiems žmonėms, išsiaiškinti kokie subjektai vykdo būstų
pritaikymą, nustatyti, ar būsto pritaikymą vykdantys subjektai komunikuoja tarpusavyje, nustato lėšų
poreikius, vertina rizikas, identifikuoti sistemines šios srities problemas, pokyčius, ir apsispręsti, ar
tikslinga atlikti pagrindinį tyrimą.
Išankstinis tyrimas atliktas, vykdant Savivaldybės kontrolieriaus pavedimą „Dėl lėšų, skirtų
būsto pritaikymui neįgaliems žmonėms, naudojimo efektyvumo Vilniaus miesto savivaldybėje,
audito“1. Išankstinį tyrimą atliko Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyr. specialistės Lidija
Kudrešova ir Laimutė Melnikienė.
Išankstinio tyrimo objektas - lėšų, skirtų būsto pritaikymui neįgaliesiems žmonėms,
naudojimo Savivaldybėje efektyvumo vertinimas.
Išankstinio tyrimo subjektai - Savivaldybės administracija, UAB „Vilniaus vystymo
kompanija“, BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras ir kiti subjektai.
Vertintas laikotarpis - 2017 metai ir 2018 metų I pusmetis (tam tikrais atvejais buvo
naudojami kitų laikotarpių duomenys).
Audito įrodymams taikėme dokumentų peržiūros, pokalbių, palyginamosios ir situacijų
analizės metodus, patikrinimo procedūras. Išankstino tyrimo metu duomenys buvo renkami:
nagrinėjant teisės aktus, susijusius su būsto pritaikymu neįgaliųjų poreikiui

-

organizavimu, vykdymu ir finansavimu;
analizuojant ir vertinant subjektų, dalyvaujančių planuojant, vykdant ir finansuojant

-

būsto pritaikymą neįgaliesiems, funkcijas, analizuojant strateginius veiklos planus, veiklos planus,
susijusius su audituojama tema;
analizuojant Savivaldybės administracijos išlaidų, susijusių su būsto pritaikymo

-

organizavimu ir vykdymu, sąmatas ir jų vykdymo ataskaitas, analizuojant skirtų ir panaudotų lėšų
dydžius ir jų pokyčius, jų finansavimo šaltinius;
analizuojant būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams procesų rizikų vertinimus,

-

kontrolę ir vykdomą stebėseną;
analizuojant informaciją apie kitų Lietuvos rajonų (miestų) savivaldybių būsto

pritaikymą;

Išankstinis tyrimas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus2 ir tarptautinius
aukščiausiųjų audito institucijų standartus3.

2018 m. liepos 17 d. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimas Nr. B-02-11 „Dėl lėšų, skirtų būsto pritaikymui neįgaliems
žmonėms, naudojimo efektyvumo Vilniaus miesto savivaldybėje, audito“
2
LR Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-26 „Dėl Valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“
1

Išankstinio tyrimo rezultatai
Nagrinėta sritis
LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas nustato, kad turi būti užtikrinama neįgaliųjų
socialinė integracija - aplinkos prieinamumas, patvirtinamos priemonės užtikrinančios neįgaliųjų
integraciją. LR Vyriausybė 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 14084 patvirtino Nacionalinę
neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programą, kurioje LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai buvo pavesta parengti programas, kur būtų numatytos priemonės didinti aplinkos
prieinamumą neįgaliesiems, tobulinti būsto pritaikymo neįgaliesiems teisinį reglamentavimą ir
plėtoti būsto pritaikymą neįgaliesiems. Būsto pritaikymo neįgaliesiems programos vykdymą
reglamentuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 įsakymu5
patvirtintinas Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 m. tvarkos aprašas. Šiame apraše nurodytų
darbų ir paslaugų vykdymui skirtų valstybės lėšų naudojimo reglamentavimui tarp Savivaldybės
administracijos bei Neįgaliųjų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaryta
2016 m. vasario 10 d. Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo sutartis6 (toliau - Būsto
pritaikymo neįgaliesiems finansavimo sutartis). Savivaldybės administracijos direktorius 2014 m.
balandžio 22 d. įsakymu7 patvirtino Būsto pritaikymo neįgaliesiems vykdymo tvarkos aprašą (toliau
- Tvarkos aprašas), kuriame detaliai nurodytos būsto pritaikymo neįgaliesiems vykdymo procedūros.
Būsto pritaikymą neįgaliesiems žmonėms organizuoja ir vykdo Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2012 m. gegužės 9 d. įsakymu8 sudaryta Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija (toliau
- Komisija), kuri priima sprendimus dėl būsto pritaikymo poreikio, sudaro pertvarkomų būstų
sąrašą, kontroliuoja atliktų darbų perdavimą neįgaliesiems, BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos
centras (toliau - Paramos centras), kuris priima prašymus iš neįgaliųjų, konsultuoja pareiškėjus,
sudaro norinčiųjų pertvarkyti būstus eiles, suveda duomenis į socialinės paramos šeimai informacinę
sistemą, rengia medžiagą Komisijos posėdžiams ir kt., Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir
transporto departamentas, kuris priima butuose įrengtus keltuvus, rengia panaudos sutartis,
organizuoja keltuvų priežiūrą, tikrina sąskaitas už keltuvų priežiūrą ir UAB „Vilniaus vystymo
kompanija“, kuri organizuoja būstų pritaikymo projektavimo ir statybos darbus, vykdo techninę
priežiūrą. Programos finansavimą organizuoja, išlaidų sąmatas sudaro Savivaldybės administracijos
Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas.
3000-asisis TAAIS „Veiklos audito standartas“
LR Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. 1408 „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 20132019 metų programos patvirtinimo“
5
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 įsakymas Nr. A1-460 „Dėl būsto pritaikymo
neįgaliesiems 2016-2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“
6
2016 m. vasario 10 d. Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo sutartis Nr. BPS/2016/56 (savivaldybės registracija 2016-03-09 Nr. A72-318/16(3.1.36-TD2)
7
Savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. 30-864 „Dėl būsto pritaikymo
neįgaliesiems vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“
8
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-05-09 įsakymas Nr. 30-910 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems
komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“
3
4

Savivaldybės 5 programos „Būsto plėtra“ (asignavimų valdytojas Savivaldybės administracijos
Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas) vienas iš tikslų yra „Būsto pritaikymo neįgaliesiems
žmonėms programos įgyvendinimas (liftų įrengimas)“. Pagal patvirtintas 2017 m. išlaidų sąmatas
buvo planuota panaudoti iš viso 695 900,0 Eur savivaldybės biudžeto bei valstybės biudžeto lėšų,
panaudota 560 870,44 Eur, nepanaudoti 135 129,56 Eur, arba 19,4 % suplanuotų lėšų. Pagal
patvirtintas 2018 m. I pusmečio išlaidų sąmatas, per šį laikotarpį buvo planuota panaudoti iš viso
124 200 Eur savivaldybės biudžeto bei valstybės biudžeto lėšų, panaudota 17 179,66 Eur. Liko
nepanaudoti 107 020,34 Eur, arba 86 % suplanuotų lėšų. (Duomenys apie 2017 m. - 2018 m. I
pusmetį planuotas ir panaudotas lėšas pagal atskiras sąmatas ir finansavimo šaltinius nurodyti
išankstinės ataskaitos 2 priede.)
Neįgaliesiems asmenims pritaikytų būstų skaičius didėja - nuo 21 būsto 2015 m. iki 52 būstų
2017 m.9 Didėja ir panaudotų lėšų dydis, jeigu 2015 m. buvo panaudota 144 318 tūkst. Eur, 2017 m.
lėšų panaudojimas išaugo beveik 4 kartus (iki 560 870 Eur). Pagal patvirtintas išlaidų sąmatas 2018
m. būstų pritaikymui numatyta skirti 892 200 Eur, tai yra 331 339 Eur daugiau, nei buvo panaudota
šių lėšų 2017 m. (Atskirų būsto pritaikymo rodyklių duomenys nurodyti išankstinės ataskaitos 2
priede).
Atlikdami išankstinį tyrimą analizavome ir susipažinome su būsto pritaikymo neįgaliesiems
žmonėms programos vykdymo kontrolės aplinka, sukurta rizikos ir kontrolės veiksmų vertinimo
sistema, informacinėmis sistemomis ir komunikacija, kontrolės stebėsenos vykdymu. Be to,
susipažinome su strateginio plano sudarymu, vertinimo kriterijų nustatymu, parengtomis veiklos
plano ataskaitomis, būstų, kuriems reikalinga pertvarka, sąrašų sudarymu, sutarčių su paslaugų
teikėjais sudarymu, darbų kainomis, palyginome pertvarkytų būstų atskirais metais skaičių,
palyginome vidutines vieno būsto pertvarkymo kainas su buvusių laikotarpių atitinkamais
duomenimis.
Nustatytos problemos
Ne visi asignavimai, skirti būstų pritaikymui neįgaliesiems žmonėms, panaudojami
2017 m. - 2018 m. I pusmetį įvyko ne visi viešieji darbų ir paslaugų pirkimai, neatlikta dalis
būsto pritaikymo neįgaliesiems suplanuotų darbų, todėl ne visi skirti asignavimai buvo panaudoti.
Viešųjų pirkimų tarnyba, įgyvendindama Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Viešųjų pirkimų efektyvumo didinimas
metodinėmis priemonėmis“, parengė ir 2017 m. gruodžio 22 d. paskelbė „Projektavimo paslaugų
pirkimų gaires“. Dokumente nurodyta, kad projektavimo paslaugos turėtų būti perkamos atskirai
nuo statybos rangos darbų (4 skyrius „Pirkimo objektas”). Darbų pirkimas kartu su projektavimo
9

Šaltinis: BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras veiklos ataskaitos duomenys

paslaugomis galėtų būti vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai kitaip racionaliai naudodamas lėšas
pirkimo vykdytojas nepasiektų reikiamo rezultato.
Keičiantis viešųjų pirkimų tvarkai ir apimtims (projektavimo paslaugos perkamos kartu su
projekto vykdymo priežiūra ir atskirai nuo rangos darbų), nebuvo nustatomi rizikos veiksniai, susiję
su tikslų pasiekimu ir atitinkamos reakcijos numatymo procesas. Dėl šių priežasčių 2017 m.
pabaigoje ir 2018 metais pastebėti veiklos problemų požymiai: netinkamai parengti planai, nepasiekti
veiklos tikslai numatyti metiniuose planuose (2 Priedo 1 ir 2 lentelės). Šiuo laikotarpiu užsitęsė arba
neįvyko viešieji pirkimai, vykdomi UAB „Vilniaus vystymo kompanijos“, todėl nebuvo išrinkti
rangovai ir neatlikti suplanuoti darbai ( 2017 m. neįvyko 10 būstų pirkimo procedūrų, 4 būstams
neparengti darbų projektai, per 2018 m. I pusmetį vykdyta tik 12 rangos darbų viešųjų pirkimų, iš jų
4 pakartotiniai pirkimai ), neįsisavinamos planuotos lėšos - 2017 m. atlikta darbų už 560 870,44 (81
proc.), per 2018 m. I pusmetį atlikta darbų už 17 179,66 Eur (14 proc.).
Siekdama suvaldyti rizikas ir išspręsti rangovų parinkimo problemas, UAB „Vilniaus
vystymo kampanija“ inicijavo, o Savivaldybės administracija 2018 m. gegužės mėn. atliko
Savivaldybės administracijos kontroliuojamų įmonių ir įstaigų pastatų, patalpų bei butų pagal
programą „Būsto pritaikymas neįgaliems žmonėms“ remonto darbų supaprastintą atvirą pirkimą ir
2018 m. liepos mėn. sudarė preliminarias sutartis su dviem rangovais dėl remonto darbų pirkimo.
Pagal šias sutartis numatyta, kad rangovai 36 mėnesius vykdys visus būsto pritaikymo neįgaliems
asmenims remonto darbus. Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis viešųjų
pirkimų įstatymo 83 straipsnio 1 dalimi, 2018 m. rugpjūčio mėn. patvirtino UAB „Vilniaus vystymo
kampanija“ įgaliojimą vykdyti atnaujinto varžymosi procedūras pagal preliminariąsias sutartis.
Tikėtina, kad ateityje tai turėtų padėti spartesniam rangos darbų atlikimui.
Audito metu nustatyta, kad UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (pagrindinis visų būstų
pritaikymo darbų organizatorius) visus rangovus būstų pritaikymui neįgaliesiems parinko viešųjų
pirkimų būdu pagal pasiūlytą mažiausią kainą. Rangovų pasiūlyta kaina visais atvejais buvo
mažesnė, nei UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ apskaičiuota įsigyjamų darbų (paslaugų) pirkimo
vertė. Darbų terminai sutartyse nustatomi atsižvelgiant į pritaikomo būsto neįgaliesiems darbų
apimtis. Galima teigti, kad jau pertvarkytiems būstams lėšos buvo panaudotos efektyviai.
Poreikio ir vykdymo apimčių planavimas tobulintinas
Pageidaujančių pertvarkyti būstus neįgaliųjų poreikiai nemažėja ir kiekvienais metais
pateikiamas panašūs naujų prašymų skaičius (2 Priedo 3 lentelė): pvz. 2016 m. gauta 117 prašymų,
2018 m. - 130 prašymų. Pagal patvirtintus būstų sąrašus 2017 m. buvo numatyta pritaikyti
neįgaliesiems 64 būstus (51,2 % nuo pateiktų prašymų), 2018 m. vasario 26 d. į pritaikomų būstų

sąrašą buvo įtraukta 130 prašymų. Komisija patvirtino, kad 2018 m. bus pertvarkyta iš viso 113
būstų, kas sudaro 87 procentus nuo pateiktų prašymų skaičiaus.
Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimas numatytas 5 programoje „Būsto plėtra“. Pagal
2018 m. - 2020 m. strateginio veiklos plano duomenis, priemonėje „Vykdyti būsto pritaikymą
neįgaliesiems žmonėms“ numatytas vertinimo kriterijus „Keltuvų neįgaliesiems, kuriems reikalinga
techninė priežiūra“, skaičius, išreikštas vienetais (2017 ir 2018 metais suplanuota po 120 vnt.).
Savivaldybės pasiektas rezultatas matuojamas (vertinimo kriterijus) keltuvų, kuriems reikalinga
techninė priežiūra, bendru skaičiumi nuo programos vykdymo pradžios, bet tai neparodo kiek būstų
planuojama pritaikyti per einamuosius metus. Tuo tarpu, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2015 m. birželio 25 d. įsakymu10 patvirtintame Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 20132019 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 m. veiksmų plane (toliau - socialinės integracijos
veiksmų planas) vertinimo kriterijų reikšmė kitokia. Šiuo įsakymu nustatytas siektinas einamųjų
metų rezultatas (pritaikytų būstų skaičius) matuojamas procentais nuo neįgaliųjų, pateikusių
savivaldybėms prašymus pritaikyti būstą, skaičiaus. 2017 m. ir 2018 m. šioje programoje numatytas
siektinas rezultatas - 50 procentų.
Siekiant didesnio aiškumo vertinant pasiektus rezultatus, Savivaldybės strateginiame veiklos
plane turėtų būti nustatyti vertinimo kriterijai, numatyti Socialinės apsaugos ir darbo ministro
patvirtintame Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos
įgyvendinimo veiksmų plane.
Gyventojai neaktyviai naudojasi galimybe savarankiškai organizuoti būsto pertvarkymą
Pagal Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 metais tvarkos aprašo nuostatas, neįgalūs
asmenys (arba jų įgalioti asmenys) patys gali organizuoti būstų pertvarkymą ir gauti kompensacijas
už turėtas išlaidas, taip pat neįgalieji gali pakeisti savo nepritaikytą būstą (parduoti nepritaikytą ir
įsigyti jau pritaikytą) į jau pritaikytą būstą ir gauti atitinkamą šių būstų kainų skirtumų kompensaciją.
Asmenų kiekis, kuris pasinaudojo šiomis galimybėmis, yra nereikšmingas: 2017 m. ir 2018 m. I
pusmetį po vieną asmenį pasinaudojo galimybę parduoti esamą nepritaikytą būstą ir įsigyti jau
pritaikytą, ir jie gavo kainų skirtumo kompensaciją; 2017 m. vienas būstas buvo pertvarkytas
savininko savarankiškai ir jam buvo kompensuotos projektavimo ir įrengimo išlaidos.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės
neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 m. programos įgyvendinimo 2016-2018 m. veiksmų plano
patvirtinimo“ patvirtintas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos
įgyvendinimo 2016-2018 m. veiksmų planas
10

Siekiant efektyviau panaudoti lėšas, skirtas būstų neįgaliųjų poreikių pritaikymui, reikalinga
ieškoti kitokių būdų spartinti numatytų būstų pertvarkymus - aktyviau komunikuoti su gyventojais ir
siūlyti neįgaliesiems savarankiškai pertvarkyti būstus, gaunant už turėtas išlaidas kompensacijas.
Neskelbiama informacija apie pertvarkytus būstus ir pertvarkyti būstus laukiančiųjų eiles
Apie galimybes būstus pritaikyti neįgaliesiems informacija teikiama Neįgaliųjų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje, Savivaldybės bei Paramos centro
interneto svetainėse. Čia paskelbtos prašymų priėmimo, dokumentų pateikimo, būsto pritaikymo
darbų vykdymo ir priėmimo tvarkos. Pagal Savivaldybės administracijos bei Neįgaliųjų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytos Būsto pritaikymo
neįgaliesiems finansavimo sutarties11 5.11 punkto nuostatas, Savivaldybės internetinėje svetainėje
turi būti pateikta informacija apie patvirtintas būsto pertvarkymo laukiančiųjų eiles bei einamiesiems
metais pritaikomų būstų sąrašus. Tokia informacija Savivaldybės ir Paramos centro internetinėse
svetainėse nėra pateikiama. Ši sutartis galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d. Siūlome svarstyti dėl šios
sąlygos vykdymo, laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
Priežastys, dėl kurių siūloma baigti auditą išankstiniu tyrimu
Įvertinę išankstinio tyrimo metu surinktus faktus, siūlome pagrindinio tyrimo neatlikti, nes:
- Audituojamu laikotarpiu visų darbų ir paslaugų teikėjų vykdytojai buvo parinkti viešųjų
pirkimų būdu, pirkimų laimėtojui pasiūlius mažiausią kainą. Pasirašytuose sutartyse darbų terminai
buvo nustatyti proporcingai darbų kiekiui ir jų sudėtingumui. Būsto pritaikymo neįgaliems žmonėms
poreikius nustatė ir patvirtino Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija, UAB „Vilniaus vystymo
kompanija“ pritaikė būstus neįgaliems žmonėms ir vykdė pertvarkomų būstų darbų priežiūrą. Lėšos
buvo panaudotos pagal poreikius ir pagal mažiausias pasiūlytas kainas.
- Išankstinio tyrimo metu nustatyta, kad siekdama suvaldyti rizikas ir išspręsti rangovų
parinkimo problemas, Savivaldybės administracija 2018 m. gegužės mėn. atliko Savivaldybės
administracijos kontroliuojamų įmonių ir įstaigų pastatų, patalpų bei butų pagal programą „Būsto
pritaikymas neįgaliems žmonėms“ remonto darbų supaprastintą atvirą pirkimą ir 2018 m. liepos mėn.
sudarė preliminarias sutartis su dviem rangovais dėl remonto darbų pirkimo. Pagal šias sutartis
numatyta, kad rangovai vykdys visus būsto pritaikymo neįgaliems asmenims remonto darbus.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei Neįgaliųjų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos 2016 m. vasario 10 d. Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo sutartis Nr. BPS/2016/56
(savivaldybėje registruota - 2016-03-09 Nr. A72-318/16(3.1.36-TD2)
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Įvertinus šiuos pokyčius, tęsti auditą netikslinga. Nuspręsta auditą baigti išankstiniu tyrimu.
Kaip keisis būsto pritaikymo neįgaliesiems suplanuotų darbų vykdymas, ar visi asignavimai bus
panaudoti analizuosime stebėdami šią sritį.
Siekiant didesnio aiškumo vertinant pasiektus rezultatus, Savivaldybės strateginiame veiklos
plane turėtų būti nustatyti vertinimo kriterijai, numatyti Socialinės apsaugos ir darbo ministro
patvirtintame Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos
įgyvendinimo veiksmų plane.
Siekiant efektyviau panaudoti lėšas, skirtas būstų neįgaliųjų poreikių pritaikymui, reikalinga
ieškoti kitokių būdų spartinti numatytų būstų pertvarkymus - aktyviau komunikuoti su gyventojais ir
siūlyti neįgaliesiems savarankiškai pertvarkyti būstus, gaunant už turėtas išlaidas kompensacijas.
Siūlome svarstyti, kad Savivaldybės internetinėje svetainėje, laikantis asmens duomenų
apsaugos reikalavimų, būtų pateikta informacija apie patvirtintas būsto pertvarkymo laukiančiųjų
eiles bei einamiesiems metais pritaikomų būstų skaičių.
Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
vyr. specialistės

Lidija Kudrešova
Laimutė Melnikienė

Susipažinau:
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktorius

Povilas Poderskis

PRIEDAI
Išankstinio tyrimo ataskaitos
„Lėšų, skirtų būsto pritaikymui
neįgaliesiems žmonėms, naudojimo
efektyvumo vertinimas“
1 priedas
Santrumpos ir sąvokos
LR - Lietuvos Respublika
Savivaldybė - Vilniaus miesto savivaldybė
Paramos centras - BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

Išankstinio tyrimo ataskaitos
„Lėšų, skirtų būsto pritaikymui
neįgaliesiems žmonėms, naudojimo
efektyvumo vertinimas“
2 priedas
1 Lentelė
Duomenys apie 2017 m. planuotas ir panaudotas lėšas pagal atskiras sąmatas ir finansavimo šaltinius - 5
programa „Būsto plėtra“
Eil.
Nr.

Sąmatos
numeris

1
1

Eur
Faktiškai
įvykdyta

Skirtumas
(4-3)

Finansavimo
šaltinis

Pastabos

2
6000705

Numatyta
suma pagal
sąmatas
3
5 900,0

4
1 775,50

5
-4 124,50

6
Savivaldybės
biudžetas

2

6000706

7 080,0

7 080,0

0,00

Valstybės
biudžetas

3

6000726

9 620,0

9614,92

-5,08

4

6000729

440 000,0

309 107,03

-130 892,97

5

6000728

233 300,0

233 292,99

-7,01

Valstybės
biudžetas
Savivaldybės
biudžeto
lėšos
Valstybės
biudžetas

7
Panaudota liftų
eksploatavimui ir
priežiūrai
Panaudota liftų
eksploatavimui ir
priežiūrai
Lėšų administravimas

Viso

695 900,0

560 870,44

-135 029,56

Būsto pertvarkymo
projektavimas ir
rangos darbai
Būsto pertvarkymo
projektavimas ir
rangos darbai
135 029,56 Eur
nepanaudota (19,40
proc.)

2 Lentelė
Duomenys apie 2018 m. I pusmetį planuotas ir panaudotas lėšas pagal atskiras sąmatas ir finansavimo
šaltinius 5 programa „Būsto plėtra“
Eil.
Nr.

Sąmatos
numeris

1

Faktiškai
įvykdyta

Eur

6000705

Numatyta
suma pagal
sąmatas
5 000,00

Skirtumas
(4-3)

Finansavimo
šaltinis

1 021,67

-3 978,33

Savivaldybės
biudžetas

2

6000706

5 000,00

2 657,99

-2 342,01

Valstybės
biudžetas

3

6000726

1 200,00

-

-1 200,00

4

6000729

83 000,00

13 500,00

-69 500,00

Valstybės
biudžetas
Savivaldybės
biudžeto lėšos

5

6000728

30 000,00

-

-30 000,00

Viso

124 200,00

17 179,66

-107 020,34

Valstybės
biudžetas

Pastabos
Panaudota liftų
eksploatavimui ir
priežiūrai
Panaudota liftų
eksploatavimui ir
priežiūrai
Lėšų administravimas
Būsto pertvarkymo
projektavimas ir
rangos darbai
nepanaudota
107 020,34 Eur
nepanaudota (86 proc.)
suplanuotų lėšų)

3 Lentelė
Atskirų duomenų apie būstų pritaikymą palyginamoji lentelė

Laikotarpis

2015
2016
2017

Pateiktų
prašymų
kiekis
126
117
125

Pritaikytų
būstų
skaičius
21
49
52

Pritaikyti būstai
procentais nuo
pateiktų
prašymų
16,7 %
42 %
42 %

Eur

Finansavimas
Eur

144 318
435 116
560 870

Vidutinė
vieno būsto
pertvarkymo
kaina Eur
6 872
8 880
10 786

