2 PRIEDAS
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBöS NUSTATYMO VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINIO BŪSTO ADMINISTRAVIMO SRITYJE KLAUSIMYNAS

Klausimai

Atsakymai

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 punkte
numatytas kriterijus – „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos
valstyb÷s ar savivaldyb÷s įstaigos patvirtinimo“
1. Ar įstatymai, kiti teis÷s norminiai aktai suteikia teisę Savivaldyb÷s administracijai priimti
norminius teis÷s aktus, reglamentuojančius norminių teis÷s aktų pri÷mimo procedūras? Ar
atliekamas norminių teis÷s aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas?

Lietuvos Respublikos 1994 m. liepos 7 d. Vietos savivaldos įstatymo
Nr.1-533 5, 29, 30 straipsniai suteikia teisę Savivaldyb÷s
administracijai priimti teis÷s aktus. Savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DV-911 patvirtinta
Teikiamų (priimamų) teis÷s aktų projektų rengimo ir derinimo
taisykl÷s.
Teis÷s aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas
vadovaujantis Var÷nos rajono savivaldyb÷s tarybos 2010 m. birželio
29 d. sprendimu Nr. T-VI-1011 patvirtinta Teis÷s aktų ir jų projektų
antikorupcinio vertinimo metodika. Var÷nos rajono savivaldyb÷s
tarybai 2013 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-VII-688 patvirtinus
Var÷nos rajono savivaldyb÷s 2013-2015 metų korupcijos prevencijos
programą ir programos įgyvendinimo priemonių planą, Savivaldyb÷s
administracijos direktorius 2013 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. DV697 „D÷l Var÷nos rajono savivaldyb÷s 2013-2015 metų korupcijos
prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo savivaldyb÷s
administracijoje“ įpareigojo Teis÷s ir personalo skyrių 2013 m. III
ketvirtyje patobulinti Savivaldyb÷s institucijų teis÷s aktų ar jų
projektų antikorupcinio vertinimo metodiką.

2. Ar Savivaldyb÷s administracija pri÷m÷ teis÷s aktus, reglamentuojančius sprendimų, susijusių
su Savivaldyb÷s administracijos socialinio būsto administravimu, kuriems nereikia kitos
valstyb÷s ar savivaldyb÷s įstaigos patvirtinimo, pri÷mimo procedūras? Ar buvo skirta l÷šų (jei
buvo, nurodyti finansavimo šaltinius) socialiniam būstui įsigyti ir kitoms socialinio būsto
administravimo reikm÷ms, ar buvo įsigytas socialinis būstas ?

Var÷nos Savivaldyb÷s socialinio būsto naudojimą ir disponavimą
reglamentuoja Var÷nos rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m. birželio
28 d. sprendimas Nr. T-VII-69 „D÷l Var÷nos rajono savivaldyb÷s
socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo“ (patvirtintas Var÷nos rajono
savivaldyb÷s socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas);
Var÷nos rajono savivaldyb÷s tarybos 2012 m. rugpjūčio 28 d.
sprendimas Nr. T-VII-485 „D÷l savivaldyb÷s socialinio būsto fondui
pl÷toti skirtų l÷šų panaudojimo“ (sprendimu iš valstyb÷s biudžeto
skirtas l÷šas 194 tūkst. litų skyr÷ gyvenamosioms patalpoms pirkti).
Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus priimti įsakymai
reglamentuojantys socialinio būsto administravimą:
2011 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. DV-135 „D÷l šeimų ir asmenų
prašymų įrašyti į sąrašus socialinio būsto nuomai ar jo sąlygoms
pagerinti registravimo bei šeimų ir asmenų iš sąrašų socialiniam
būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti išbraukimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“;
2012 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. DV-840 „D÷l socialinio būsto
pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo“;
2012 m. rugs÷jo 7 d. įsakymas Nr. DV-889„D÷l gyvenamųjų
patalpų pirkimo Var÷nos rajono savivaldyb÷s socialinio būsto fondui
pl÷toti“;
2013 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. DV-399 „D÷l Var÷nos rajono
savivaldyb÷s administracijos socialinio būsto nuomos sutarties
sąlygų patikrinimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų
patvirtinimo“.
Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 29 d.
įsakymu Nr. DV-121 patvirtinti Vietinio ūkio ir turto valdymo
skyriaus nuostatai, kur viena iš skyriaus funkcijų – organizuoja
socialinio būsto fondo pl÷trą (gyvenamųjų namų statybą, pirkimą,
turimų pastatų pritaikymą gyventi), registruoja piliečių, turinčių teisę
į socialinį būstą, prašymus. 2013 m. kovo 1 d. įsakymu Nr.DV-227
patvirtinti Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai ir pareiginiai
nuostatai.

3. Ar Savivaldyb÷s administracijos teis÷s aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymuose 2012-09-07
priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibr÷žta šiuos sprendimus priimančių subjektų Nr. DV-889, 2013-04-29 Nr. DV-339 numatyti konkretūs tokius
kompetencija? Jei šie teis÷s aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar sprendimus galintys priimti subjektai: sudaryta pirkimo komisija

detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sud÷ties atnaujinimo, narių skyrimo, gyvenamosioms patalpoms Var÷nos mieste ir rajone pirkimo
sprendimų pri÷mimo procedūros? Ar teis÷s aktai numato kolegialios institucijos narių procedūroms vykdyti, patvirtintas komisijos darbo reglamentas,
gyvenamųjų patalpų pirkimo dokumentai; sudaryta Savivaldyb÷s
individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?
administracijos socialinio būsto nuomos sutarties sąlygų patikrinimo
komisija, patvirtinti komisijos veiklos nuostatai, socialinio būsto
apžiūros aktas.
Socialinio būsto pirkimo komisijos reglamente nurodyta, komisijos
sudarymo, sprendimo pri÷mimo procedūros, numatyta komisijos
narių individuali atsakomyb÷ už priimamus sprendimus, komisijos
sud÷ties atnaujinimo, narių skyrimo procedūros.
Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2012-08-17 įsakymu Nr.
DV-840 patvirtintas socialinio būsto pirkimo ekonominis ir
socialinis pagrindimas, numatyti pirkimo kriterijai, kuriais turi
vadovautis pirkimo komisija.
4. Ar Savivaldyb÷s administracijos teis÷s aktai reglamentuoja sprendimų pri÷mimo, kuriems Savivaldyb÷s administracijos teis÷s aktuose ir Savivaldyb÷s tarybos
nereikia kitos valstyb÷s ar savivaldyb÷s įstaigos patvirtinimo, taip pat sprendimų, susijusių su sprendimuose (nurodyti klausimyno atsakymų skilties 2 p.)
Savivaldyb÷s administracijos socialinio būsto administravimu vidaus kontrol÷s (prevencin÷s, reglamentuota socialinio būsto administravimo procedūros,
numatytos ir paskirstytos atsakomyb÷s sritys, jos nurodytos
einamosios, paskesniosios) procedūras?
darbuotojų pareigybių aprašymuose ir pareiginiuose nuostatuose.
Prevencin÷ kontrol÷ reglamentuota ir vykdoma. Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyriaus ved÷jas kontroliuoja skyriaus darbuotojų darbą ir
tai įrašyta pareigyb÷s aprašyme. Lyginamoji kontrol÷ - organizuoja
darbą ir prižiūri. Paskesnioji – vizuoja skyriaus specialistų parengtus
raštus ar kitus dokumentus.
Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 22 d.
įsakymu Nr. DV- 562 „D÷l Var÷nos rajono
savivaldyb÷s
administracijos finansų kontrol÷s taisyklių patvirtinimo“ (keista
2008-11-20 įsakymu Nr. DV-639; 2011-08-02 įsakymu Nr. DV-705)
patvirtintose taisykl÷se numatyta, kad išankstinę finansų kontrolę
Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus ved÷jas – priimant
sprendimus d÷l valstyb÷s ir savivaldyb÷s turto, naudojimo bei
disponavimo juo; einamąją ir paskesniąją ir finansų kontrolę vykdo
min÷tu įsakymu paskirti asmenys, atskirais atvejais sudarytos
komisijos.

Užpild÷: Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialist÷ Jadvyga Poškien÷.

