Forma BF-7 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2009 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1K-194
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 29
d. įsakymo Nr. 1K-497 redakcija)

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)
IŠLAIDOS SOCIALINEI PARAMAI PINIGAIS
(data ir numeris)
(sudarymo vieta)
(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:
Ministerija

Departamentas

Biudžetinė įstaiga

Programa:
(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

20__ m. patvirtintas planas
išmokų gavėjų skaičius (žm.)
Išmokų rūšys

1. Valstybinės rentos
2. LR pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinės pensijos
3. Nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos
4. Mokslininkų valstybinės pensijos
5. Personalinės pensijos
6. Vidaus reikalų sistemos pareigūnų valstybinės pensijos
7. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų valstybinės
pensijos
8. Generalinės prokuratūros pareigūnų valstybinės pensijos
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metų
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pradžio-je
goje
metinis
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suma*
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išmokų gavėjų skaičius (žm.)
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metinis
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9. Muitinės departamento prie Finansų ministerijos pareigūnų valstybinės pensijos
10. Rentos buvusiems sportininkams
11. Artistų kompensacinės išmokos buvusiems teatrų ir koncertinių įstaigų
darbuotojams
12. Profesinės reabilitacijos pašalpos
13. Šalpos išmokos
14. Vienkartinės kompensacijos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams
ir žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms
15. Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę
tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms
16. Vienkartinės kompensacijos asmenims, patyrusiems žalą likviduojant
Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius
17. Transporto kompensacijos asmenims, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, iš
jų:
gaunantys 0,25 BSI dydžio transporto išlaidų kompensaciją
gaunantys 32 BSI dydžio specialių lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų
kompensaciją
18. Žalos atlyginimas, kai ši prievolė pereina valstybei
19. Sumažintų pensijų kompensacijos
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* "Išlaidų suma metams" stulpelyje nurodomos išlaidos valstybinėms pensijoms, rentoms ir kitoms išmokoms, neįskaitant šių išmokų administravimo (skyrimo, mokėjimo ir pristatymo) išlaidų.

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)
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