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PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2015–2018 METAIS
2018 M. ATASKAITA
Eil.
Nr.

Priemonės
Atsakingas
Įvykdymo
Rezultatai
pavadinimas
vykdytojas
terminai
I.
Programos rengimas, atsakingų asmenų paskyrimas
Paskirti
asmenis, Visuomenės
Nuo 2014 m. 2014 m. balandžio 30 d. Nr. V –
atsakingus už korupcijos sveikatos
balandžio
44 paskirtas asmuo,
prevencijos ir kontrolės biuro
mėn.
atsakingas už korupcijos
vykdymą
direktorius
prevencijos ir kontrolės
vykdymą (visuomenės sveikatos
stiprinimo specialistas)
Tikslinti
korupcijos Asmuo,
Nuo 2015 m. Parengta 2015 m. sausio 28 d. ir
prevencijos programą ir atsakingas už sausio mėn.
direktoriaus įsakymu Nr. V – 29
parengti
korupcijos korupcijos
patvirtinta įstaigos 2015–2018
prevencijos
prevencijos ir
m.
korupcijos
prevencijos
įgyvendinimo
2015– kontrolės
programa ir jos įgyvendinimo
2018 m. priemonių vykdymą
priemonių planas. Paskelbta
planą. Patvirtintą planą
Biuro interneto svetainėje
skelbti VSB1 interneto
svetainėje

1.

2.

II.
3.

4.

5.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (korupcijos rizikos nustatymas)
Nustatyti
korupcijos Asmuo,
Metų IV ketv. Tokių atvejų nebuvo
pasireiškimo tikimybę atsakingas už
Visuomenės sveikatos korupcijos
biure
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą
Įstaigos
vadovo Visuomenės
Kasmet
Susirinkimo metu
kreipimasis
į sveikatos
darbuotojus
dėl biuro
neformalių mokėjimų direktorius
kur turi kreiptis asmuo,
susidūręs su korupcinio
pobūdžio veika
Vykdyti viešųjų ir Viešųjų
Nuo 2014 m. Tinkamas
interesų
konfliktų
privačių
interesų pirkimų
IV ketv.
prevencijos
sistemos
derinimo
įstatymo organizatoriai
funkcionavimas
nuostatų
laikymosi
kontrolę

6.

Skelbti VSB1 interneto
svetainėje informaciją
apie
įstaigos
darbuotojams
pareikštus
įtarimus
padarius
korupcinio
pobūdžio nusikalstamas
veikas

7.

Nustačius
korupcijos
faktus, VSB1 direktoriui
teikti pasiūlymus dėl
korupcijos prevencijos
ir kontrolės priemonių
įgyvendinimo, siekiant,
kad VSB1 nustatyti
korupcijos
faktai
nepasikartotų
Nagrinėti
skundus,
pareiškimus dėl galimų
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamų veikų, o
jiems
pasitvirtinus
nedelsiant informuoti
Panevėžio
miesto
savivaldybės
administraciją, SAM3,
STT2
Organizuoti
VSB1
darbuotojų susitikimus
su STT2 darbuotojais,
vykdančiais korupcijos
prevenciją

8.

9.

10.

11.

Pasikeitus teisės aktams,
peržiūrėti ar pakoreguoti
VSB1
supaprastintų
viešųjų pirkimų taisykles
CVP IS – Centrinėje
viešųjų
pirkimų
informacinėje sistemoje
skelbti
planuojamus
vykdyti
viešuosius
pirkimus,
techninių

Asmuo,
Per 10 darbo
atsakingas už dienų
nuo
korupcijos
informacijos
prevencijos ir apie
kontrolės
darbuotojams
vykdymą
pareikštus
įtarimus
padarius
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas
veikas,
patvirtinimo
Asmuo,
Per 10 darbo
atsakingas už dienų
nuo
korupcijos
korupcijos
prevencijos ir fakto
kontrolės
patvirtinimo
vykdymą

Tokių
atvejų
nebuvo.
Užtikrinamas viešumas, siekiant
kitus darbuotojus atgrasyti nuo
korupcinės
veikos,
didant
nepakantumą korupcijai

Tokių atvejų nebuvo

Asmuo,
Gavus skundą, Tokių atvejų nebuvo
atsakingas už pareiškimą
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą

Asmuo,
2018
m.
atsakingas už gruodžio 18 d.
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą

Suorganizuotas susitikimas su
Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų
tarnybos
Panevėžio
valdybos Korupcijos prevencijos
poskyrio viršininke Rita Škutiene

III.
Viešieji pirkimai vykdomi VSB
Viešųjų
Nuolat
2018 m. birželio 29 d. Nr. V-68
pirkimų
patvirtintas
viešųjų
pirkimų
organizatoriai
organizavimo
ir
vykdymo
taisyklių pakeitimas
Asmuo,
Nuolat
Užtikrinant VSB1
viešųjų
atsakingas už
pirkimų informacijos ir proceso
CVP
IS
skaidrumą skelbti raštu visas
sistemos
sudaromas sutartis
administravimą

specifikacijų projektus,
vykdyti
tiekėjų
konkursus,
skelbti
rezultatus
ir
kitą
informaciją, susijusią su
viešųjų
pirkimų
procedūrų vykdymu
12.

13.

Pateiktos
rekomendacijos
kontroliuojančių įstaigų,
kurios
įgaliotos
kontroliuoti korupcijos
pasireiškimo galimybę.
Gauta
metodinė
medžiaga.
Pagal
pateiktą
pasiūlymų
paketą įgyvendinamos
nurodytos
rekomendacijos

IV.
Antikorupcinis vertinimas
Asmuo,
Nuolat
Šalinant prielaidas korupcijos
atsakingas už
pasireiškimui peržiūrėti ir reikalui
korupcijos
esant
inicijuoti
dokumentų
prevencijos ir
papildymai,
reglamentuojantys
kontrolės
korupcijos prevenciją
vykdymą

V.
Visuomenės švietimas ir informavimas korupcijos prevencijos klausimais
Biuro
interneto Asmuo,
Nuolat
Visuomenės nariai žino, kur
svetainėje nuolat skelbti atsakingas už
kreiptis susidūrus su korupcinio
informaciją visuomenei, korupcijos
pobūdžio
veikomis.
VSB
kur gali kreiptis asmuo, prevencijos ir
interneto
svetainėje
susidūręs su korupcinio kontrolės
www.panevezysvsb.lt ir skyriuje
pobūdžio
veika. vykdymą
„Korupcijos prevencija“
2
Demonstruojamas STT
klipas

VSB1 – Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
STT2 – Specialiųjų tyrimų tarnyba
SAM3 – LR sveikatos apsaugos ministerija
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