Korupcijos prevencijos
programos priedas

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ RADVILIŠKIO RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRO
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017–2019 METAIS
PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Vertinimo kriterijai

TIKSLAS – DIDINTI SKAIDRUMĄ, MAŽINTI IR ŠALINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS ĮSTAIGOJE

1.

2.

3.

1 UŽDAVINYS
PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, PASKIRTI ATSAKINGUS ASMENIS
Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos
Direktorė
Paskirtas asmuo nuo
Paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos
prevencijos ir kontrolės vykdymą.
2011 m.
prevencijos ir kontrolės vykdymą.
lapkritis
Parengti ir patvirtinti įstaigos Korupcijos
Direktorė
2017 m.
Parengta programa ir jos įgyvendinimo
prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2017–
rugpjūtis
2017–2019 m. priemonių planas.
2019 m. priemonių planą.
Įstaigos interneto svetainėje skelbti įstaigos
Korupcijos prevencijos programą ir jos
įgyvendinimo 2017–2019 m. priemonių planą bei
asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir
kontrolę, duomenis ir kontaktus.

Vyr.specialistė

V.Jasiūnienė

2017 m.
rugsėjis

Interneto svetainė:
www.radviliskiogmpc.lt

2 UŽDAVINYS
ĮVERTINTI ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITIS, SIEKIANT NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ (NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKĄ)
4.
Išskirti įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja
Direktorė
Kiekvienų metų
Nustatytos įstaigos veiklos sritys, kuriose
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatyti
Atsakinga už korupcijos prevenciją ir
III ketv.
yra didelė korupcijos pasireiškimo
korupcijos pasireiškimo tikimybę jose.
kontrolę D.Kudulienė
tikimybė. Atliktas veiklos srities
įvertinimas dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės.
5.
Pateikti įstaigos steigėjui įstaigos vadovo pasirašytą
Atsakinga už korupcijos prevenciją ir
Kiekvienų metų
Pateikta korupcijos pasireiškimo įstaigoje
atlikto korupcijos pasireiškimo įstaigoje tikimybės
kontrolę D. Kudulienė
IV ketv.
tikimybės įvertinimo medžiaga.
įvertinimo medžiagą ( jei kyla įtarimų).
6.
Įstaigoje atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės
Atsakinga už korupcijos prevenciją ir
Parengus korupcijos
Parengtas ir patvirtintas neatitikimų
nustatymą, parengti ir patvirtinti nustatytų
kontrolę D. Kudulienė
pasireiškimo įstaigoje šalinimo priemonių planas
neatitikimų šalinimo priemonių planą, nurodant
tikimybės įvertinimo
asmenis, atsakingus už priemonių vykdymą.
medžiagą
3 UŽDAVINYS
MAŽINTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO GALIMYBĘ UŽTIKRINANT, KAD SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMOS ĮSTAIGOSE DIRBTŲ

2
Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Vertinimo kriterijai

NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS ASMENYS
Nustatyta tvarka teikti raštišką prašymą Specialiųjų
Direktorė
Privaloma tvarka,
Pateiktų prašymų STT dėl informacijos
tyrimų tarnybai dėl informacijos apie asmenį,
numatant priimti
pateikimo apie asmenis, siekusių eiti
siekiantį eiti arba einantį pareigas, numatytas
asmenį į nurodytas
pareigas, kai kreiptis į STT yra privaloma,
Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6
pareigas;
skaičius.
dalyje, pateikimo.
Įstaigos vadovo
Pateiktų prašymų STT dėl informacijos
sprendimu dėl
pateikimo apie asmenis, einančius
asmens, einančio
nurodytas pareigas, skaičius.
nurodytas pareigas
4 UŽDAVINYS
INFORMUOTI APIE ASMENIS, PRIPAŽINTUS PADARIUS KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS, PATRAUKTUS ADMINISTRACINĖN
AR DRAUSMINĖN ATSAKOMYBĖN UŽ SUNKIUS TARNYBINIUS NUSIŽENGIMUS, SUSIJUSIUS SU VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO
VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMU
8.
5.1. Informuoti Valstybės tarnautojų registrą apie
Atsakinga už korupcijos prevenciją ir
Per 14 dienų nuo
Valstybės tarnautojų registrui pateiktų
asmenis, dirbančius įstaigoje ir pripažintus padarius
kontrolę D.Kudulienė
galutinio teismo
pranešimų skaičius.
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;
nuosprendžio
Asmenų, pripažintų padarius korupcinio
patrauktus administracinėn ar drausminėn
priėmimo;
pobūdžio nusikalstamas veikas, sunkius
atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus,
patraukus
tarnybinius nusižengimus, susijusius su
susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo
administracinėn ar
Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų
drausminėn
valstybinėje tarnyboje įstatymo
pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų
atsakomybėn už
reikalavimų pažeidimu, skaičius.
ar privilegijų sau ar kitiems asmenims.
sunkius tarnybinius
nusižengimus
5 UŽDAVINYS
ŠVIESTI IR INFORMUOTI VISUOMENĘ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS
9.
Visose įstaigos informacijos skelbimo vietose bei
Direktorė
2017,2018,2019 m.
Įstaigų informacijos skelbimo vietose bei
interneto svetainėje skelbti informaciją apie
IV ketv.
interneto svetainėje paskelbta informacija
atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės
apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio
pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su
teisės pažeidimus bei į kokią instituciją ir
korupcinio pobūdžio veika.
kokia tvarka asmuo gali kreiptis dėl
korupcijos apraiškų.
10.
Įstaigos interneto svetainėje skelbti ataskaitą apie
Atsakinga už korupcijos prevenciją ir
Ataskaitą skelbti kas
Paskelbta ataskaita apie priemonių plano
įstaigos Korupcijos prevencijos programos
kontrolę D. Kudulienė
ketvirtį, ne vėliau kaip vykdymą.
įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.
iki kito ketvirčio
pirmo mėnesio 10 d.
7.

6 UŽDAVINYS
INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR PAVIEŠINTI NUSTATYTUS KORUPCIJOS ATVEJUS, ANALIZUOTI PASIŪLYMUS DĖL
KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTAIGOJE PRIEMONIŲ
11.

Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę
veiką, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą ir

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir
kontrolę D. Kudulienė

Gavus pranešimą

Pateiktų pranešimų įstaigos vadovui ir
perduotų pranešimų Specialiųjų tyrimų

3
Eil.
Nr.

12.
13.

14.

Priemonė
Specialiųjų tyrimų tarnybą įstaigos ir kituose teisės
aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
Analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos
įstaigoje priemonių.
Įstaigos interneto svetainėje skelbti informaciją
apie įstaigos darbuotojams pareikštus įtarimus
padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Įstaigos interneto svetainėje skelbti informaciją
apie asmenis, dirbančius įstaigoje ir pripažintus
padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Vertinimo kriterijai
tarnybai skaičius.

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir
kontrolę D.Kudulienė
Atsakinga už korupcijos prevenciją ir
kontrolę D.Kudulienė

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir
kontrolę D.Kudulienė

Gavus pasiūlymus
Per 10 darbo dienų nuo
informacijos apie
darbuotojams
pareikštus įtarimus
padarius korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas veikas
patvirtinimo
Per 10 darbo dienų nuo
informacijos gavimo

Analizuotų pasiūlymų dėl korupcijos
prevencijos priemonių skaičius.
Paskelbtos informacijos apie asmenis,
kuriems buvo pateikti įtarimai padarius
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas,
skaičius.

Paskelbtos informacijos apie asmenis,
pripažintus padarius korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, skaičius.

7 UŽDAVINYS
SVEIKATOS SISTEMOS DARBUOTOJŲ MOKYMAI KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS
15.
Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos
Direktorė
Ne rečiau kaip 1 kartą Kursų valandų skaičius, tenkantis vienam
prevencijos klausimais (žinios apie korupcijos
per metus
kursus išklausiusiam įstaigos darbuotojui.
prevencijos priemones, jų taikymą, korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei
atsakomybę).
8 UŽDAVINYS
DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SVEIKATOS SISTEMOJE ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO VIEŠUMĄ, SKAIDRUMĄ IR KONTROLĘ
TIKSLAS – UŽTIKRINTI SKAIDRŲ IR RACIONALŲ PREKIŲ AR PASLAUGŲ PIRKIMĄ TIKSLO REZULTATO KRITERIJAI:
1) korupcijos apraiškų atliekant savarankiškus viešuosius medicininių preparatų pirkimus įstaigoje sumažėjimas, pirkimų per centrinę viešųjų pirkimų sistemą (CVP IS)
padidėjimas: 2017– 2019 iki 95 proc. poreikio apimties
16.

17.

18.

Vykdyti nustatyto sąrašo medicininės įrangos
pirkimą per CVPI.

Atsakinga už viešuosius pirkimus
Medicininės įrangos pirkimų per CVPI
V. Jasiūnienė
IV ketv.
skaičius.
9 uždavinys
BENDRADARBIAUTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS
Bendradarbiauti su STT korupcijos prevencijos ir
Atsakinga už korupcijos prevenciją ir
Nuolat
Gauta metodinė pagalba.
kontrolės klausimais.
kontrolę D.Kudulienė
10 UŽDAVINYS
KONTROLIUOTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTAIGOJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMĄ
Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos
Atsakinga už korupcijos prevenciją
Pranešimus
Pranešimų apie korupcijos prevencijos
prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano
ir kontrolę D.Kudulienė
(informaciją) teikti kas
priemonių plano vykdymą skaičius.
vykdymą, teikti įstaigos vadovui informaciją apie
ketvirtį, ne vėliau kaip
Pasiūlymų dėl priemonių tikslinimo
priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo.
iki kito mėnesio 10 d.
skaičius.

