VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centro
Korupcijos prevencijos 2015-2017 m. programos
priedas
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2015 – 2017 METŲ
PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas
Vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

1.

Asmenų, atsakingų už korupcijos
prevenciją ir kontrolę paskyrimas.

Įstaigos vadovas

2015 m. kovas

2.

Parengti ir patvirtinti įstaigos
Korupcijos prevencijos programą ir
jos įgyvendinimo 2015- 2017 m.
priemonių planą.
Sveikatos apsaugos ministerijos
Korupcijos prevencijos skyriui
pateikti patvirtintas įstaigos
Korupcijos prevencijos 2015-2017
m. programos ir jos įgyvendinimo
priemonių plano kopijas bei
patikslintą informaciją apie asmenį,
paskirtą vykdyti korupcijos
prevenciją ir kontrolę
Įstaigos interneto svetainėje skelbti
įstaigos Korupcijos prevencijos
programą ir jos įgyvendinimo 20152017 m. priemonių planą bei
asmens atsakingo už korupcijos
prevenciją ir kontrolę, duomenis,
kontaktus

Įstaigos vadovas

2015 m. balandis

Įstaigos vadovas

2015 m. birželis

Pateiktos patvirtintos įstaigos
Korupcijos prevencijos 20152017 m. programos ir jos
įgyvendinimo priemonių plano
kopijos bei patikslinta
informacija apie asmenį,
paskirtą vykdyti korupcijos
prevenciją ir kontrolę

Įstaigos vadovas

2015 m. birželis

Pateikti informaciją interneto
svetainėje, steigėjui ir SAM
Korupcijos prevencijos skyriui apie
Korupcijos prevencijos priemonių
plano 2015-2017 m. vykdymą
Paskelbti Elgesio kodeksą interneto
svetainėje ir įstaigos informacijos
stende, priimamus darbuotojus
pasirašytinai supažindinti.

Įstaigos vadovas

Ataskaitą teikti kas
pusę metų, ne vėliau
kaip iki kito mėnesio
10 d.

Paskelbta informacija apie
asmenį, atsakingą už
korupcijos prevenciją bei
kontrolę, kontaktiniai
duomenys.
Paskelbta Korupcijos programa
ir 2015-2017 m. priemonių
planas.
Paskelbta ataskaita apie
korupcijos prevencijos
priemonių plano 2015-2017
metams priemonių vykdymą.

Įstaigos vadovas

2015 m. sausis ir
nuolat

Užtikrinti, kad įstaigoje ant visų
gydytojų specialistų kabinetų durų
būtų užklijuotas skelbimas
„Geriausia padėka gydytojui-Jūsų
šypsena“
Visais atvejais įstaigoje nustatinėti
pacientų, besikreipiančių į
gydytojus draustumą privalomuoju
sveikatos draudimu
Kontroliuoti, kaip viešųjų ir
privačių interesų derinimo tvarkos
laikosi įstaigos atsakingi
darbuotojai

Įstaigos vadovas

2015 m. sausis

Įstaigos
registratūros
darbuotojos

Nuolat

Tikrinamas pacientų
draustumas privalomuoju
sveikatos draudimu

Įstaigos vadovas

Kasmet iki 2017 m.
gruodžio 31 d.

Pagal nustatytą sąrašą
specialistai pateikė (patikslino)
privačių interesų deklaracijas

3.

4.

5.

6

7.

8.

Įstaigoje paskirtas asmuo,
atsakingas už korupcijos
prevenciją ir kontrolės
vykdymą
Įstaigoje parengta programa ir
jos įgyvendinimo planas

Darbuotojai pasirašytinai
supažindinti su įstaigos
Elgesio kodeksu.
Elgesio kodeksas paskelbtas
interneto svetainėje, įstaigos
informaciniame stende.
Ant visų gydytojų kabinetų
durų užklijuotas skelbimas
„Geriausia padėka gydytojuiJūsų šypsena“

9.

9.

10.

11.

12.

13.

13.

Įstaigos informacijos skelbimų
vietose atnaujinti informaciją apie
mokamas ir nemokamas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
Kontroliuoti įstaigos darbuotojų
veiklą, kurioje egzistuoja
korupcijos pasireiškimo tikimybė:
nedarbingumo pažymėjimų,
sveikatos pažymų, pažymų
asmenims laikyti civilinį ginklą
išdavimas
Paskelbti informaciją įstaigos
informacijos skelbimų vietose, kur
kreiptis pacientui, susidūrusiam su
korupcinio pobūdžio veikla
Įstaigoje gavus pranešimą apie
galimą korupcinę veiklą, nedelsiant
informuoti įstaigos vadovą ir
Specialiųjų tyrimų tarnybą
Skelbti įstaigos interneto svetainėje
informaciją apie įstaigoje nustatytus
korupcijos atvejus bei atvejus kai
įstaigoje dirbantis asmuo pažeidė
LR viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatas
Vykdyti pacientų anonimines
apklausas korupcijos prevencijos
klausimais
Organizuoti įstaigos darbuotojų
mokymus korupcijos prevencijos
klausimais

Įstaigos vadovas

Nuolat nuo
2015 m. sausio 1d.

Lokalaus
medicininio audito
vadovas

Nuolat

Atsakingas asmuo
už korupcijos
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.
Įstaigos pacientai,
atsakingas asmuo
už korupcijos
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.
Įstaigos vadovas

2015 m. sausis ir
nuolat

Įstaigos informacijos skelbimo
vietose, interneto svetainėje
patalpinta informacija

Gavus pranešimą

Pateiktų pranešimų įstaigos
vadovui ir perduotų pranešimų
Specialiųjų tyrimų tarnybai
skaičius

Per 10 darbo dienų
nuo informacijos
gavimo

Paskelbtų informacijų skaičius

Atsakingas asmuo
už korupcijos
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.
Įstaigos vadovas

Ne rečiau kaip 1
kartą per metus

Gautų pranešimų skaičius

Ne rečiau kaip 1
kartą per metus

Mokymus antikorupcijos tema
išklausiusių įstaigos darbuotojų
skaičius palyginti su
praėjusiais metais.

________________________

Įstaigoje skelbiama informacija
apie mokamas ir nemokamas
paslaugas

