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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Finansq ir apskaitos skyrius (toliau - Skyrius)
sveikatai situacijq centro (toliau - Centras) strukt[

rei Siais nuostatais.
.ami Darbo kodekso ir kitq teis6s aktq nustatl'ta

tvarka.

II. SKYRIAUS UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Skyriaus pagrindiniai uZdaviniai yra:

4.1. uztikdnti Centro finansing apskait4;

4.2. uLtrk,rlnti asignavimq panaudojimo pagal paskirti kontrolg;

4.3 . uhikinti finansiniq duomenq teisingum4;

4.4. uLtiktinti savalaiki finansiniq ataskaitq pateikim4; i ., .
4.5. uklknnti Lietuvos Respubiitos istaiymq, Vyriausybes nutarimq, kitq teises aktq savalaikl

vykdym4;
4.6. uiliktrnti Centro veiklai ir valstybes medicinos rezervo materialiniq i5tekliq kaupimui,

atnaujinimui, atk[rimui ir saugojimui reikalingq le5q poreikio planavim4;

4.7. sudaryti islaidq s4matas iikontroliuoti lesq pana,rao3ma pagal ekonominiq i5laidq straipsnius'

5. {gyvendindamas Siuos uZdavinius, skyrius vykdo Sias funkcijas:

S.i. 
"Ztittina 

finansiniq-fkiniq operacijq teisetum4, valstybes lesq naudojimo istatymq nustaty'ta

tvarka ir tinkamo dokumentq iforminimo kontrolg;
5 .2. orgarrizuoiabuhaltering apskait4, kad butq:
5.2.1. apskaitomos visos pitrigitr..- lesos, piekines ir materialines vertybes bei trumpalaikis ir

ilgalaikis turtas;
s"z.Z. tiksliai apskaitomos islaidq s4matos, r,ykdomos operacijos, paslaugq ir kitq atliktq darbq

iSlaidos;
5 .2.3 . tvarkoma istaigoj e fteisintos u.kines veiklos finansiniq rezultatq apskaita;

5.2.4. buhalterines aprlaiios formos pildomos pagal buhalterinius ira5us bei pirminius dokumentus

ir nustatytu laiku pateikiamos Sveikatos apsaugos bei Finansq ministerijoms, SODRAI, Valstybinei

mokesdiq inspekcij ai, Statistikos departamentui ir kitoms institucij oms ;
5.3. rengia, apibendrina ir teikia Sveikatos apsaugos ministerijai i3iaidq s4matq projektus ir Centro

veiklai Uei vatstytes medicinos rezervo maierialiniq i5tekiiq kaupimui, atnaujinimui, atk[rimui ir

saugojimui reikalingq le5q poreikio skaidiavimus, kitus ekonominius skaidiavimus;

S.+. uZtitrina, kad Uitq grleXai laikomasi etatines drausmes, i5laidq s4matq vykdymo drausmes,

kad buhalteriniai dokumentai bltq saug[s, nustatyta tvarka iforminami ir archlwuojami;

5.5. taiko apskaitos darbq kompiuterizavimqbei Siuolaikines priemones buhalterinei apskaitai.



III. SKYRIAUS DARBO ORGAIIIZAVIMAS

atsako uZ io veiklos kokYbg ir

Sveikatos apsaugos ministerijai pagal savo kompetencij4

priemondmis vykdant pavedimus ir uZduotis darbo

Iv. ATSAKONTYBE

g. uznuostarq nevykdym4 ner,ykpyma ar netinkamq jq vykdym4 Skyriaus vedejas ir darbuotojai

atsako Lietuvos n rp"Utitos istat+nr+ ir kitq teises aktq nustat5rta tvarka'

V. bI.ICTAVTOSIOS NUOSTATOS

10. Skyriaus nuostatai gali bUti ke{diami ar papildomi keidiantis istatymams, kitiems teisems aktams

ar Centro darbo organizavimo tva{kai'


