VšĮ ANYKŠČIŲ RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
ATASKAITA UŽ 2013 METUS

Eil.Nr.

Priemonės pavadinimas
I.

Vykdytojai

Vykdymo
laikas

Laukiami rezultatai

Įgyvendinimo
rezultatai 2013 m.

PROGRAMŲ RENGIMAS, PATIKSLINIMAS, ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMAS

1.

Parengti ir patvirtinti VšĮ Anykščių raj. VšĮ Anykščių PSC
psichikos sveikatos centro Korupcijos socialinė darbuotoja
programą ir jos įgyvendinimo 2011 – Ž. Šleikuvienė
2014 m. priemonių planą.

Parengta ir
patvirtinta
2011-11-23.
Nuolat
vykdoma.

Vykdant VšĮ Anykščių
PSC Korupcijos
programą bus išvengta
piktnaudžiavimo tarnyba,
korupcijos apraiškų.

Programa vykdoma.
Piktnaudžiavimo tarnyba,
korupcijos apraiškų
nenustatyta.

2.

Paskirti asmenis atsakingus už korupcijos VšĮ Anykščių PSC
prevencijos programos vykdymą.
socialinė darbuotoja
Ž. Šleikuvienė
Sveikatos apsaugos ministerijai pateikti VšĮ Anykščių PSC
patvirtintos
(patikslintos)
įstaigos socialinė darbuotoja
Korupcijos prevencijos programos kopiją Ž. Šleikuvienė
bei informaciją apie paskirtą vykdyti
įstaigoje korupcijos prevenciją ir kontrolę
asmenį.

Paskirti
asmenys 201111-23.
Informacija
perduota
2011-11-23.

Paskirti asmenys vykdys
korupcijos prevencijos
programą
Parengtą Korupcijos
prevencijos programos
kopiją perduoti Anykščių
raj. savivaldybės
gydytojui.

Paskirti asmenys 2013 m.
vykdė korupcijos
prevencijos programą.
Parengta Korupcijos
prevencijos programos
kopija perduota Anykščių
raj. savivaldybės gydytojui.

Įstaigos interneto svetainėje www.apsc.lt VšĮ Anykščių PSC
skelbti įstaigos Korupcijos prevencijos socialinė darbuotoja
programą ir jos įgyvendinimo 2011 – Ž. Šleikuvienė
2014 m. priemonių planą bei asmenį,
atsakingą už korupcijos prevenciją ir
kontrolę, duomenis ir kontaktus.

Informacija
patalpinta
2011-11-23

Visuomenė bus
informuota apie
vykdomą Korupcijos
prevencijos programą
Anykščių PSC. Padidės
pasitikėjimas įstaiga.

Paskelbta informacija
įstaigos interneto svetainėje
www.apsc.lt, skiltyje „
Korupcijos prevencija“

3.

4.

II.VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS
5.

6.

7.

Įstaigos interneto svetainėje www.apsc.lt
skelbti kreipimąsi į sveikatos sistemos
darbuotojus, taip pat gyventojus (
pacientus), raginant telefonu, paštu,
elektroniniu paštu atvirai ar anonimiškai
pranešti apie korupcijos apraiškas ar
įtarimus apie tokio pobūdžio veikas
sveikatos sistemoje
Visose įstaigos informacijos skelbimo
vietose skelbti informaciją, kur turi
kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio
pobūdžio veikla.

VšĮ Anykščių PSC
socialinė darbuotoja
Ž. Šleikuvienė

Informacija
patalpinta
2011-11-23

VšĮ Anykščių PSC
socialinė darbuotoja
Ž. Šleikuvienė

Informacija
patalpinta
2011-11-23

Įstaigos interneto svetainėje www.apsc.lt VšĮ Anykščių PSC
nuolatiniuose
puslapiuose,
skirtuose socialinė darbuotoja
korupcijos
prevencijai,
tikslinti Ž. Šleikuvienė
informaciją ir skelbti ataskaitą apie
įstaigos korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo
priemonių
plano
įgyvendinimą.
III.

8.

Informacija
paskelbta 2014
04 15

Visuomenė bus
raginama, esant
korupcijos apraiškai ar
įtarimui apie korupcinio
pobūdžio veikas
sveikatos sistemoje,
pranešti įgaliotam
asmeniui
Skelbiama informacija
skelbimo vietose,
supažindins pacientus, ką
reikia daryti susidūrus su
korupcinio pobūdžio
veikla.
Paskelbti ataskaitą apie
Korupcijos prevencijos
programos
įgyvendinimą.

Apie korupcinio pobūdžio
veikas Anykščių PSC 2013
m. gyventojai, sveikatos
sistemos darbuotojai
nepranešė.

Informacija skelbiama
Anykščių PSC patalpoje
esančioje skelbimų vietoje.

Ataskaita, apie Anykščių
PSC Korupcijos prevencijos
programos priemonių plano
įgyvendinimą, paskelbta
www.apsc.lt

DARBUOTOJŲ MOKYMAS

Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymus VšĮ Anykščių PSC
korupcijos prevencijos klausimais ( žinios direktorius A.
apie korupcijos prevencijos priemones, jų Gustas
taikymą,
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas veikas, jų pobūdi bei
atsakomybę)

Kartą per
metus

Darbuotojai bus geriau
supažindinti su
korupcijos pasekmėmis
ir prevencinėmis
priemonėmis.

Mokymai nebuvo
organizuojami

IV.

9.

10.

V.
11.

INFORMAVIMAS APIE GALIMUS KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMUS IR NUSTATYTŲ KORUPCIJOS
ATVEJŲ PAVIEŠINIMAS

Nagrinėti skundus, pareikštus dėl galimų
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų ir,
esant jų požymiams, informuoti apie tai
įgaliotą asmenį, kompetentingas įstaigas (
STT ir pan.)
Teikti
pasiūlymus
dėl
korupcijos
prevencijos priemonių ir kontrolės, kad
nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų.

VšĮ Anykščių PSC
direktorius A.
Gustas

Pagal reikalą,
gavus skundą,
pareiškimą,
pasiūlymą.

Gavus skundą,
pareiškimą, pasiūlymą,
informuoti atitinkamus
asmenis.

Nebuvo gautas nei vienas
pareiškimas, pasiūlymas,
skundas dėl korupcinio
pobūdžio pažeidimų.

VšĮ Anykščių PSC
direktorius A.
Gustas

Per 10 d. nuo
korupcijos
fakto
patvirtinimo.

Įvykus korupcijos faktui,
apsvarstyti tolimesnes
korupcijos priemones ir
kontrolę.

Nebuvo gautas nei vienas
pareiškimas, pasiūlymas,
skundas dėl korupcijos fakto
apraiškos.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO KONTROLĖ
Kontroliuoti ir koordinuoti korupcijos VšĮ Anykščių PSC
prevencijos programos įgyvendinimą, direktorius A.
teikti informaciją, o prireikus ir Gustas
pasiūlymus įstaigai dėl programos
tikslinimo.

Direktorius

Nuolat.

Korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo
kontrolė.

Audronis Gustas

Vykdyta korupcijos
prevencijos programos
kontrolė.

