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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2022 m. birželio mėn. 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras, 190157290, Gedimino g. 40, Kupiškis
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2022 m. birželio mėn. 30 d.
pusmetinė
(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA
2022.07.12

Nr. T3-395-8

(data)

(Eurais)

Programos kodas

Programos pavadinimas

Finansavimo šaltinio
kodas

Planas su
leistinais
patikslinimais

Vykdymas

1

2

3

4

5

1

1

Žinių visuomenės, kultūrinio ir
sportinio aktyvumo skatinimo
programa

Žinių visuomenės, kultūrinio ir
sportinio aktyvumo skatinimo
programa

B

S

482.140,00

19.100,00

357.828,74

4.171,75

Patikslinto plano Nuokrypis
vykdymas, proc.
6=5/4*100

74,22

21,84

Asignavimų
Nuokrypio sumos nepanaudojimo
detalizavimas
priežasčių grupės
Nr.

7=5–4

-124.311,26

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus
paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų
nepanaudojimo priežastis

9

10

-8320,00

1,1

Dėl neužimtų pareigybinių etatų

-34317,29

1,2

Netikslus DU planavimas dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio,
atostoginių ir priklausančių mokesčių išmokėjimo kitą
mėnesį.

-72.976,06

1.3

-2485,92

2,2

-5211,99

2,3

Netikslus planavimas- už prekes ir paslaugas gautos sąskaitos
apmokamos po ataskaitinio laikotarpio.

-1000,00

2,8

Tarybos sprendimu papildomi asignavimai komunalinėms
paslaugoms skirti paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

-1.624,00

1.3

Dėl nereikalingo poreikio mokėti darbo užmokesčio

-2.108,53

2.2

Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio už transporto
išlaidų, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, informacinių
tecnologijų prekių, prekių ir paslaugų išlaidų.

-488,79

2.3

Netikslus planavimas- už prekes ir paslaugas gautos sąskaitos
apmokamos po ataskaitinio laikotarpio.

-10.706,93

2.8

Dėl nevykdytos karantino metu veiklos nesurinkta pajamų
įmokų už paslaugas.

-14.928,25

Netikslus biudžeto asignavimų paskirstymas ketvirčiais.
Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio už medikamentus,
ryšių, transporto išlaidų, komandiruočių, materialiojo turto
remonto, kvalifikacijos kėlimo, informacinių tecnologijų
prekių, reprezentacinių išlaidų.

2

1

Žinių visuomenės, kultūrinio ir
sportinio aktyvumo skatinimo
programa

U
Iš viso pagal programą:

2,3

Netikslus planavimas- už prekes ir paslaugas gautos sąskaitos
apmokamos po ataskaitinio laikotarpio.

-341,84

1.2

Netikslus DU planavimas dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio
ir priklausančių mokesčių išmokėjimo kitą mėnesį.

-822,16

1.3

Netikslus DU ir soc. draudimo įmokų planavimas ketvirčiais

6.985,00

6.210,00

88,90

-775,00

-775,00

508.225,00

368.210,49

72,45

-140.014,51

-140.014,51

1.164,00

0,00

0,00

-1.164,00

D
5

Savivaldybės valdymo ir
pagrindinių funkcijų

Iš viso pagal programą:
Viso:

1.164,00

0,00

0,00

-1.164,00

-1.164,00

509.389,00

368.210,49

72,28

-141.178,51

-141.178,51

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių
klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.
2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė

Jolita Janušonienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Jolanta Balaišienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

