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Projekto rengėjas: Sveikatos apsaugos ministerija.
Projekto tikslas: Siekiama perduoti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn valstybės turtą,
kuriuo pagal panaudos sutartis naudojasi savivaldybės viešosios sveikatos priežiūros įstaigos.
Dabartinė situacija:
Valstybės kontrolė 2017-04-20 valstybinio audito ataskaitoje „Viešosioms sveikatos priežiūros
įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas“ rekomendavo Sveikatos apsaugos ministerijai atlikti
sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto turto duomenų analizę ir jos pagrindu priimti atitinkamus
sprendimus efektyvesniam turto valdymui.
Sveikatos apsaugos ministerijos 2017 metų duomenimis, ministerijos buhalterinėje apskaitoje
buvo apskaitoma 30248 ilgalaikio materialiojo turto vienetų ir 30236 trumpalaikio materialiojo
turto vienetų; šis turtas buvo perduotas pagal panaudos sutartis 218 įstaigų, iš kurių 186 yra
įsteigtos savivaldybių: tai yra ligoninės, pirminės sveikatos priežiūros centrai, greitosios medicinos
pagalbos stotys.
Pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą
valstybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas Vyriausybės nutarimu gali būti
perduodamas savivaldybių nuosavybėn savivaldybių savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti.
Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra yra
savarankiškoji savivaldybės funkcija.
2017-2018 metais Vyriausybė jau priėmė keletą nutarimų dėl nurodyto turto perdavimo
savivaldybių nuosavybėn. Šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerija parengė ir teikia paskutinį
tokio pobūdžio nutarimo projektą – dėl turto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn.
Projekto esmė:
Siūloma perduoti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės
funkcijai įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Sveikatos apsaugos
ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą (specialiuosius automobilius,
medicininę įrangą, kompiuterius ir kt., iš viso 539 turto vienetus, kurių likutinė vertė yra 5.581,14
euro, pagal 1 priedą), ilgalaikį nematerialųjį turtą (naujagimių duomenų apdorojimo programą, be
likutinės vertės) ir trumpalaikį materialųjį turtą (medicininius instrumentus, kompiuterinę įrangą ir
kt., iš viso 127 turto vienetus, kurių bendra įsigijimo vertė yra 18.254,40 euro, pagal 2 priedą).
Derinimas: Vilniaus miesto savivaldybės taryba sutiko perimti turtą savivaldybės nuosavybėn.
Nutarimo projekto derinti su kitomis institucijomis nereikia.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pateikė redakcines pastabas, į kurias bus atsižvelgta.
Atitiktis Vyriausybės programai: Projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų
neįgyvendina, bet atitinka siekius skatinti efektyvų valstybės ir savivaldybių turto valdymą.
Dalykinio vertinimo išvada: Siūlytume projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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