PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr.
D- 218
Plungės rajono savivaldybės administracijos Platelių seniūnija, 188714469
(įstaigos pavadinimas, kodas)

SB

METŲ VEIKLOS PLANAS
Lėšos biudžetiniams 2016
metams, Eur

Atsakingi vykdytojai

1700,00

Vida Batavičienė

16900,00

Justinas Uščinas

Pavadinimas

Atsakytų raštų ir išduotų įvairių
pažymų skaičius
Pateiktų žemės ūkio naudmenų
deklaravimo paraiškų skaičius

Vida Batavičienė

Planuota reikšmė

Vertinimo kriterijus

Mato vnt.

Pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Savivaldybės veiklos organizavimo programa
01 Organizuoti ir užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą
01 01 Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas
SB(SP)
01 01 04
Platelių seniūnijos veiklos organizavimas

Uždavinio kodas

Programos tikslo kodas

07
07
07
07

Priemonės kodas

Programos kodas

2017

vnt

325

vnt

400

vnt

40

vnt

28

vnt

120

Įformintų notarinių veiksmų skaičius
Vida Batavičienė

Sutikslintų namų ūkio knygų
skaičius

Vida Batavičienė
Išduotų gyvenamosios vietos
deklaracijų ir pažymų apie asmens
deklaruotą gyvenamą vietą skaičius
Danutė Rapolavičienė Veikiančių kapinių plotas
Danutė Rapolavičienė Viešųjų erdvių ir kultūros paveldo
objektų teritorijų plotas
1/2

ha

8

ha

20

Priimtų prašymų įvairioms
vnt
socialinėms išmokoms ir paslaugoms
gauti skaičius
Danutė Rapolavičienė Atliktų vietinės reikšmės gatvių,
km
kelių asfaltavimo, žvyravimo,
greideriavimo darbai
Liuda Jakštienė

07
07
07

Iš viso:
Iš viso uždaviniui:
Iš viso tikslui:
Iš viso programai:

01 01 04
01

460

75

18600,00
18600,00
18600,00
18600,00

Paaiškinimai:
Programos, tikslai ir uždaviniai – iš strateginio veiklos plano perkeliami atitinkamos programos tikslai ir uždaviniai;
Priemonės – perkeliamos atitinkamiems metams atitinkamam skyriui aktualios savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės;
Vertinimo kriterijus – rodiklis, suteikiantis informaciją apie institucijos strateginio tikslo, programos tikslo ar uždavinio įgyvendinimą.
Atsakingi vykdytojai – prie veiklų nurodomi už jų vykdymą atsakingi vykdytojai; kaip vykdytojai gali būti nurodomi darbuotojai.
Asignavimai – priemonių ar veiklų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšos; savivaldybės biudžeto asignavimų suma
turi atitikti savivaldybės biudžete atitinkamam asignavimų valdytojui numatomus skirti asignavimus;
2017-ųjų
metų
asignavimų
patvirtintas
planas

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžeto lėšos SB

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: 18600,0
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS: 18600,0
16900,0

Specialioji tikslinė dotacija SB (VB)
Savivaldybės skolintos lėšos SB (SL)

1700

Įstaigų pajamos SB (SP)
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa SB (AA)

KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO

0,0

Europos Sąjungos paramos lėšos ES
Savivaldybės parduodamas turtas SPT
Valstybės biudžeto lėšos LR VB (kelių priežiūros prgrama)
Kitų šaltinių lėšos (2 proc. parama, labdara ir kt.) KT
IŠ VISO:

18600,0
2/2

