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Ar Lietuvos verslo priežiūros sistema efektyvi?

Duomenys apie verslo priežiūros sistemą
Institucijų skaičius pagal priežiūros sritis, 2017-12-31
Ne maisto produktų sauga ir…
Visuomenės sveikata, vaistai ir…
Techninė ir infrastruktūros/…
Maisto sauga
Aplinkos apsauga
Socialinė apsauga
Valstybės pajamos
Visuomenės sauga
Transportavimo saugumas
Darbo sauga ir sveikata
Bankų, draudimo ir finansinių…
Branduolinė sauga
Švietimo priežiūra
Kalbos apsauga
Viešieji pirkimai
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2016 m. kainavo bent 229 mln. Eur
2017 m. – 233 mln. Eur, tik priežiūros funkcijas atliko bent
4932 ir 3406 darbuotojai, kurie atliko kartu ir kitas funkcijas
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Ar Lietuvos verslo priežiūros sistema efektyvi?

Nuo 2012 m. vykdytas konsolidavimas daugiau buvo orientuotas į
institucijų skaičiaus mažinimą, o priežiūros veiklos kokybės gerinimas
nebuvo prioritetas

•
•
•

•

Institucijų sumažėjo 6-iomis, o planuota – 38-iomis
Planuojant nebuvo atlikta kaštų ir naudos analizė, nebuvo keliamas principinis
klausimas – kokių priežiūros funkcijų reikia valstybei ir kas jas vykdys
18 proc. institucijų vyko optimizavimas (perduotos ar perimtos funkcijos, sujungtos
institucijos), tačiau analizę ir skaičiavimus atliko tik 36 proc. jų
Pusė institucijų vadovų nebuvo paskyrę asmenų, atsakingų už optimizavimą

Rekomendacija: įvertinti neįgyvendintų konsolidavimo siūlymų pagrįstumą, priimti
sprendimus dėl tolimesnių veiksmų ir juos vykdyti.
Ūkio ministerija vykdydama Ministro Pirmininko pavedimą apibendrino ministerijų pateiktą informaciją ir parengė Ūkio
subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų ir (ar) jų funkcijų konsolidavimo ir optimizavimo priemonių plano
projektą. Projektas svarstytas 2018-10-03 Vyriausybės pasitarime. Protokoliniu sprendimu nuspręsta, įvertinus Ūkio
ministerijos pateiktą informaciją, pavesti Vyriausybės kanceliarijai koordinuoti šio plano parengimą.
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Nevertinama priežiūros sistemos būklė ir už ją neatsiskaitoma, todėl
nėra duomenų apie teikiamą priežiūros naudą, kaip naudojami
valstybės ištekliai, kokią priežiūros sritį būtina tobulinti

•
•
•

36 proc. institucijų nėra įsidiegusios veiklos efektyvumo rodiklių, 37 proc.
neatsiskaito už priežiūrą taip, kaip reikalaujama
71 proc. institucijų nevertino priežiūros poveikio visuomenei
Vyriausybės ir pusės ministerijų metinėse ataskaitose nėra informacijos apie verslo
priežiūrą

Rekomendacija: atlikti arba koordinuoti verslo priežiūros būklės vertinimą šalies
mastu ir pateikti duomenis dėl atsiskaitymo Seimui.
Ministro Pirmininko pavedimu iki 2018 m. IV ketv. Ūkio ministerijai pavesta pateikti Vyriausybei verslo priežiūros
vertinimo duomenis bei pasiūlymus dėl atsiskaitymo Seimui, veiklos efektyvumo rodiklių suderinamumo
galiojančiuose teisės aktuose.
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Valstybės mastu prižiūrėtinos ūkinės veiklos nesuskirstytos,
atsižvelgiant į visuomenei keliamų rizikos veiksnių lygį

•

•
•

Nevertinamos galimybės ir tikslingumas kai kurias priežiūros sritis ar funkcijas
perduoti asocijuotoms verslo struktūroms / privačiam sektoriui / savivaldybėms ar
palikti savikontrolei
Audito metu nustatėme, kad dviejose srityse yra neprižiūrimų ūkinių veiklų,
aštuoniose – funkcijų, perduotinų privačiam sektoriui ar kt., 11 proc. institucijų vykdo
priežiūrą tose pačiose penkiose srityse kaip ir savivaldybės
Yra institucijų, įvardijamų kaip priežiūros, tačiau jos nevykdančių taip, kaip apibrėžta
Viešojo administravimo įstatyme. Neaiškumų kyla ir institucijoms, kurių priežiūra
apima objektus, o ne ūkinę veiklą

Rekomendacijos: įvertinti (arba koordinuoti įvertinimą) funkcijas ar jų dalį, kurios
galėtų būti vykdomos privataus sektoriaus ar kt., savivaldybių ar paliktos savikontrolei,
taip pat neprižiūrimas ūkines veiklas; įvertinti ar koordinuoti institucijų funkcijų
įvertinimą, nuspręsti, kurios institucijos priskirtinos, ir priskirti jas verslo priežiūrai.
Ministro Pirmininko pavedimu iki 2019 m. III ketv. Ūkio ministerijai pagal poreikį, įvertinus institucijų funkcijas, pateikti
sprendimų projektus.
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Trūksta įgaliojimų koordinuoti verslo priežiūros politikos įgyvendinimą,
apimami ne visi sistemos dalyviai ir neužtikrinamas jų tarpusavio
bendradarbiavimas

•

•
•

Ūkio ministerijos 37 veiklos neapima sistemos koordinavimo, metodinės, kt.
pagalbos teikimo, ministerijų, priežiūros institucijų ir savivaldybių tarpusavio
bendradarbiavimo
Institucijos teigia bendradarbiaujančios ir koordinuojančios veiksmus tarpusavyje,
tačiau tik keletas nurodė, kokiais klausimais
33 proc. institucijų nesikeičia informacija su savivaldybėmis, kurios vykdo priežiūrą
tose pačiose srityse

Rekomendacija: paskirti atsakingą instituciją arba suteikti reikiamus ar atitinkamus
įgaliojimus Ūkio ministerijai.
Ministras Pirmininkas pavedė Ūkio ministerijai iki 2019 II ketv. parengti Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo
projektą. Priėmus jį, atitinkamai tikslinti kitus teisės aktus iki 2019 m. III ketv.
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Institucijų priežiūros veiklos orientavimas į didžiausius rizikos veiksnius
padėtų pasirinkti, kada verslą tikrinti, o kada konsultuoti ar taikyti kitas
prevencines priemones

•

•
•

1/3 institucijų neatlieka ūkio subjektų ūkinės veiklos rizikingumo vertinimo, o 1/3
vertinančiųjų nerengia patikrinimų planų, 95 proc. – konsultavimo planų; 61 proc.
institucijų dalijosi gerąja praktika tarpusavyje
1/3 institucijų neanalizuoja teisinio reguliavimo veiksmingumo ir proporcingumo bei
neteikė siūlymų jį tobulinti, o 11 proc. teikusiųjų negalėjo apibūdinti įvykusių pokyčių;
68 proc. teisės aktus peržiūri tik esant poreikiui ar atsiradus naujų sąlygų
44 proc. institucijų nepakanka ar joms nesiūlomi mokymai specialistams; daugumoje
institucijų nenustatyti etikos, nešališkumo, nepriklausomumo reikalavimai

Rekomendacija: suplanuoti ir įgyvendinti veiksmus priežiūros institucijų veiklai tobulinti (rizikos
vertinimu pagrįsta veikla, tarpusavio bendradarbiavimas, teisės aktų, reguliuojančių ūkinę
veiklą, vertinimas, etikos ir kt. reikalavimai).
Ūkio ministerija, vykdydama Ministro Pirmininko pavedimą, parengė Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų ir (ar)
jų funkcijų konsolidavimo ir optimizavimo priemonių plano projektą: numatė priemones teisiniam reguliavimui ir institucijų veiklai
tobulinti, priežiūros sistemos būklei gerinti. Projektas svarstytas 2018-10-03 Vyriausybės pasitarime. Protokoliniu sprendimu
nuspręsta, įvertinus Ūkio ministerijos pateiktą informaciją, pavesti Vyriausybės kanceliarijai koordinuoti šio plano parengimą.
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Korupcinio pobūdžio ar kitos teisės aktų reikalavimų neatitinkančios
veikos

•
•

•

Ūkio subjektai turi teisę minėtais atvejais kreiptis į aukštesnius pagal pavaldumą
subjektus, STT, kitas institucijas (Viešojo administravimo įstatymo 367 str. 4 p.); vienas
iš priežiūros funkcijų optimizavimo uždavinių - mažinti korupcijos sąlygų (Vyriausybės
nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ 5.4 p.)
90 proc. priežiūros institucijų tokių atvejų nebuvo; kitose - kreiptasi į teisėsaugos
institucijas ar pakartotinai atlikti patikrinimai; kai kurios turi už korupcijos prevenciją ir
kontrolę atsakingus padalinius ar darbuotojus. Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo,
Žemės ūkio, Teisingumo, Ūkio ministerijose tokių atvejų nebuvo. Aplinkos, Energetikos,
Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų, Finansų ministerijos kreipėsi į
teisėsaugos institucijas arba sudarytos darbo grupės, atlikti tyrimai, verslo atstovams
pateiktos išvados
Veiklos tobulinimas, atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę. Atliekant apklausas ir
nuomonių tyrimus, rekomenduojama atkreipti dėmesį į įvairius aspektus ir tai, ar ūkio
subjektai susiduria su korupcijos apraiškomis (ir kokiomis) bendraudami su
darbuotojais ir valstybės tarnautojais (pvz., patikrinimų metu (minėto nutarimo 7.22 p.)
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Verslo priežiūros geroji praktika: įstatymas, Vyriausybės nutarimas

•
•

Priežiūros principai: minimalios ir proporcingos priežiūros naštos, nediskriminavimo,
planavimo, viešumo, metodinės pagalbos teikimo, funkcijų atskyrimo, rizikos
vertinimo (Viešojo administravimo įstatymo 362 str. 7 p.)
Priežiūros funkcijų optimizavimo ir įgyvendinimo principai: politikos formavimo ir jos
įgyvendinimo atskyrimo, priežiūros institucijų veiklos nepriklausomumo, priežiūros
funkcijų atlikimo koordinavimo, veiksmingo išteklių naudojimo rizikai valdyti, poveikio
priemonių taikymo ir patikrinimų funkcijų atskyrimo, perteklinių ir dubliuojamų
funkcijų atsisakymo, aiškesnio ir geresnio reglamentavimo, racionalumo ir
tikslingumo, administracinės ir priežiūros naštos mažinimo ir kt. (Vyriausybės
nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ 6 p.)
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Verslo priežiūros tarptautinė geroji praktika: EBPO rekomendacijos (1)

•

•
•
•

•
•

Ilgalaikė vizija. Politika dėl reguliavimo vykdymo ir priežiūros: nustatyti aiškūs tikslai ir
instituciniai mechanizmai su ilgalaikėmis veiksmų kryptimis

Aiškus ir sąžiningas procesas. Taisyklių ir priežiūros proceso aiškumas: patvirtinti,
paskelbti teisės aktai dėl priežiūros, aiškiai išdėstytos pareigūnų ir įmonių teisės ir
pareigos
Koordinavimas ir konsolidavimas. Prižiūrėtojų funkcijos koordinuojamos ir, prireikus,
konsoliduojamos: mažiau dubliavimo, kai geriau naudojami viešieji ištekliai,
sumažinama reguliuojamų dalykų našta, didesnis poveikis
Informacijos integracija. Informacinės ir ryšių technologijos naudojamos kuo labiau
sutelkti dėmesį į riziką, koordinuoti ir keistis informacija, optimaliai panaudoti išteklius
Gebėjimas atsirinkti (selektyvumas). Jei tik įmanoma, skatinimas laikytis atitikties ir
vykdymo taisyklių paliekamas rinkos jėgoms, privataus sektoriaus ir pilietiškai
visuomenei: priežiūra ir vykdymo užtikrinimas negali būti visur ir spręsti viską
Įrodymais pagrįstas vykdymas. Reguliavimas ir priežiūra, pagrįsta įrodymais ir
vertinimais: jais grindžiamas sprendimas, ką ir kaip patikrinti, rezultatai vertinami
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Verslo priežiūros tarptautinė geroji praktika: EBPO rekomendacijos (2)

•
•
•

•
•

Rizikos sutelkimas ir proporcingumas. Vykdymas pagrįstas rizika ir proporcingas:
priežiūros dažnumas ir naudojami ištekliai proporcingi rizikos lygiui, o vykdymo
veiksmais siekiama sumažinti faktinę pažeidimų riziką
Atsakingas reguliavimas. Vykdymas grindžiamas atsakingo reguliavimo principais:
tikrinimo veiksmai turi būti moduliuojami atsižvelgiant į konkrečių įmonių profilį ir
elgseną
Skaidrus valdymas. Valdymo struktūros ir žmogiškųjų išteklių politika, skirta
reguliavimo vykdymui, turėtų padėti užtikrinti skaidrumą, profesionalumą ir į
rezultatus orientuotą valdymą. Reguliavimo vykdytojai turėtų būti nepriklausomi nuo
politinės įtakos

Atitikties skatinimas. Skaidrumas ir atitiktis skatinami taikant tinkamas priemones,
tokias kaip gairės, priemonių rinkiniai ir kontroliniai sąrašai
Profesionalumas. Inspektoriai turėtų būti tinkamų gebėjimų, kad būtų užtikrintas
profesionalumas, vientisumas, nuoseklumas ir skaidrumas

(EBPO 2014 m. ataskaita „Regulatory Enforcement and Inspections“)
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Reguliarus rizikų vertinimas
leistų turėti efektyvią verslo
priežiūros sistemą

Sandra Ragėnaitė
Valstybės kontrolės Ekonomikos audito
departamento direktoriaus pavaduotoja (l. e. p.)

Tel.: (8 5) 266 6734
sandra.ragenaite@vkontrole.lt
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