
VAIKO GEROVES CENTRAS,,GYNIAOO

AISKINAMASIS RASTAS pRIE 2019 METU rrr KETVrncto nruoZBro
rSramg sAMATos vyKDrrMo ATASKATToS

I. BENDROJI DALIS:

Kauno rajono savivaldybes tarybos 2017 m gruodZio men. 2l d TS-440 sprendimu Kauno

rajono savivaldybes Pagynes vaikq globos namai nuo 2018 metq sausio mdnesio pertvarkomi

i5plediant vaiko globos funkcijas ir pakeidiamas istaigos pavadinimas i Vaiko geroves centras

,,Gynia".

Vaiko geroves centras ,,Gynia"( toliau - Centras) yra vie5asis juridinis asmuo, kurio teisine forma

- savivaldybes biudZetine istaiga turinti s4skaitas banke ir antspaud4 su istaigos pavadinimu.

{staigos buveines adresas: Liepq g. 10, Pagynes kaimas, Kauno rajonas, Lietuvos Respublika.

[staigos kodas 15997 4357 .

Centras yra biudLetine istaiga finansuojama i5 Valstybes biudZeto (vaiko globos (rUpybos)

i5moka), Kauno rajono savivaldybes biudZeto tr kitq teisetai gaunamq le5q. Vaiko gerovds centrui

yra suteiktas paramos gavejo statusas.

Centras yra Kauno rajono savivaldybes isteigta stacionari socialiniq paslaugq istaiga, teikianti

globos (rDpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tevq globos likusiems vaikams, kuriems

nustatyta laikinoji ar nuolatine globa (r[pyba). Centras yra globojamo vaiko atstovas pagal istatym4

(laikinas globejas), teises aktq tvarka vltil<rina vaikui laikin4 glob4, gina jo teises ir teisetus

interesus, turi licencij4 teikti socialing g1ob4. Centre yra fsteigtos 3 globotiniq Seimynos, kuriuose

gali gyventi 24 globotiniai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyvena 20 globotiniq. Nuo 2018

metq Centras organizuoja budindiq globejq veikl4, kurios tikslas yra sumalinti vaikq skaidiq

institucineje globoje ir pagerinti vaikq globos kokybg apgyvendinant juos globejq Seimose. Per

ataskaitini laikotarpi yra paruoSta 15 globejq (rupintojq). Socialing glob4 furieZiur4) vykde (vykdo)

7 globeja| kurie globoja (globojo) 17 vaikt4.

Vaiko geroves centre ,,Gynia" Kauno rajono savivaldybes tarybos 2019 m sausio 31 d TS-38

sprendimu nustatytas didZiausias leistinas pareigybiq skaidius 33 etatai. 30 etatq iSlaikomi i5

savivaldybes biudZeto le5q. 3 etatai skirti 2019-2021 metams i5 ESF dalyvaujant projekte ,, Vaikq

gerovds ir saugumo didinimas, paslaugq Seimai, globejams (rlpintojams) kokybes didinimas bei

prieinamumo pldtra". Ataskaitiniu laikotarpiu ES fondo le5omis finansuojami 2,5 etato.
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fstaigoje finansiniai metai prasideda sausio 1 d ir baigiasi gruodZio 31 d. BiudZeto i5laidq s4matq

vykdymo ataskaita teikiama uL. 2019 m. der.yniq menesiq laikotarpi. Ataskaitose pateikiami

duomenys i5reik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais - eurais.

II. APSKAITA:

Vaiko geroves centras ,,Gynia" rengia BiudZeto i5laidq s4matos vykdymo ataskaitas

vadovaujantis: LR vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymu; LR finansq ministro isakymu ,,Del

valstybes ir savivaldybiq biudZetiniq istaigq ir kitq subjektq Zemesniojo lygio biudZeto vykdymo

ataskaitq sudarymo taisykliq ir formq patvirtinimo"q LR valstybes ir savivaldybiq biudZetiniq

pajamq ir i5laidq klasifikacija.

Centro apskaitos dokumentai sura5omi naudojant LR pinigini vienet4 - eur4. BiudZeto vykdymo

ataskaitos sudaromos paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis eurais ir centais pagal

LR valstybes ir savivaldybiq biudZetiniq pajamq ir i5laidq ekonoming klasifikacij4.

III PINIGAI :

Centro banko s4skaitose ir kasoje esantys pinigai yra savivaldybes biudZeto, specialiqjq

programq (vaiko globos (rupybos) i5mokos), ES projekto 1e5os, bei i5 kitq Saltiniq gautos leSos.

2019 metq rugsejo 30 d. banko s4skaitoje savivaldybes biudZeto leSq likutis - 0 Eur. ES projekto

LeSq - 0 Eur, i5 kitq Saltiniq -76,34Eur.

IV. ASIGNAVIMAI:

Centro 2019 me1o4 ataskaitinio laikotarpio patvirtintas asignavimq i5 savivaldybes biudZeto

planas - 420600 Eur. Per ataskaitini laikotarpi gauti asignavimai i5 savivaldybes biudZeto

351952,44 Eur. ES paramos fondo (metams) planas - 83800 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui -

44609,00 Eur. Per ataskaitini laikotarpi projekto ,, Vaikq geroves ir saugumo didinimas, paslaugq

Seimai, globejams (nlpintojams) kokybes didinimas bei prieinamumo pletra" vykdymui gauta-

12656,86 Eur.

V.BIUDZETO VYKDYMO ATASKAITOS :

Centro sudarytos biudZeto i5laidq s4matos r,ykdymo ataskaitos detalizuojamos pagal valstybing

(valstybes perduot4 savivaldybei) funkcij4, finansavimo Saltinius ir i5laidq ekonoming klasifikacij4.

fstaigos sudarytos biudZeto i5laidq sqmatos vykdymo ataskaitos priskiriamos 10 valstybes funkcijai

- Socialine apsauga.

I5 savivaldybes biudZeto kasiniq i5laidq yra patirta tiek pat, kiek ir gauta asignavimq -
351952,44 Eur. Detaliau gauti ir panaudoti asignavimai atsispindi formoje Nr.2. Visi asignavimai

panaudoti pagal paskirti ir banko s4skaitose nepanaudotq biudZeto leSq nera.
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VI. ISIPAREIGOJIMAI:

{sipareigojimai - moketinos sumos uZ isigytas prekes arba gautas paslaugas, mokdtinas

darbuotojams darbo uZmokestis, moketini mokesdiai, kiti isipareigojimai. Priklausomai nuo

isipareigojimq r[Sies (skolos tiekejams, biudZetui, darbuotojams) ir ivykdymo trukmds,

isipareigojimai apskaitomi atskirose buhalterindse s4skaitose jq atsiradimo metu arba tuoj pat po jq

atsiradimo

{sipareigojimams parodyti sudaroma Moketinq ir gautunq sumr} ataskaita (Forma Nr.4), kurioje

sumos atsispindi pagal i5laidq ekonomines klasifikacijos kodus. Moketinos ir gautinos sumos

detalizuojamos nurodant konkredius istaigq ar imoniq pavadinimus, sudarant moketinq ir gautinq

sumq detalizavimo paLym4.

2019 m. rugsejo men. 30 d moketinq sumrl likudio informacija pateikta Formoje Nr.4.

DidZiausia moketinq sumrl dalis yra uZ komunalinias paslaugas ir socialiniq globejq paslaugas.

Vaiko geroves centro ,,Gynia" 2079 mefi4 ataskaitinio laikotarpio biudZeto i5laidq s4matos

vykdymo ataskaitos formoje pateikti duomenys atitinka centro vedamos buhalterines apskaitos

duomenis.

L. e. direktores pareigas

Parenge Vyr. buhaltere Lolita Sviderskiene

Resina Ba5inskieneWH_
/(


