VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINIŲ SANTARIŠKIŲ KLINIKŲ KORUPCIJOS
PREVENCIJOS 2016-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
1 uždavinys
Pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai ir paviešinti VUL SK Korupcijos prevencijos 2016-2019 m.
programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei asmenį, paskirtą vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę

Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo
kriterijai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Nepakankama
antikorupcinė
veikla sveikatos
apsaugos
sistemoje

Sveikatos apsaugos
ministerijos Korupcijos
prevencijos skyriui pateikti
patvirtintas VUL SK
Korupcijos prevencijos
2016-2019 m.. programos ir
jos įgyvendinimo priemonių
plano kopijas bei patikslintą
informaciją apie asmenį,
paskirtą vykdyti korupcijos
prevenciją ir kontrolę

VUL SK
generalinio
direktoriaus
įgaliotas
atsakingas
asmuo

2016 m.
vasaris

Atitinkamos
informacijos
pateikimas
nustatytu laiku

2.

Visuomenei
trūksta
informacijos ar
įstaigoje yra
vykdoma
antikorupcinė
veikla

VUL SK interneto svetainėje
skelbti VUL SK Korupcijos
prevencijos 2016- 2019 m.
programą ir jos
įgyvendinimo priemonių
planą bei asmens, paskirto
vykdyti korupcijos
prevenciją ir kontrolę,
kontaktus

VUL SK
vyriausiasis
specialistas
ryšiams su
visuomene

2016 m.
vasaris

Atitinkamos
informacijos
patalpinimas
VUL SK
interneto
svetainėje
nustatytu laiku

3.

Visuomenei
trūksta
informacijos ar
įstaigoje yra
vykdoma
antikorupcinė
veikla

VUL SK interneto svetainėje
skelbti VUL SK Korupcijos
prevencijos 2016-2019 m.
programos priemonių
įgyvendinimo vykdymą

VUL SK
vyriausiasis
specialistas
ryšiams su
visuomene,
įgaliotas
atsakingas
asmuo

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

Atitinkamos
informacijos
patalpinimas
VUL SK
interneto
svetainėje
nustatytu laiku

2 uždavinys
Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę
Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo
kriterijai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nepakankamas
dėmesys

Atlikus korupcijos
pasireiškimo
tikimybės

VUL SK
generalinio
direktoriaus

Ne vėliau kaip per
10 dienų nuo
išvados apie

Pateikti
tvirtinimui VUL
SK generaliniam

4.

korupcijos rizikos
veiksnių šalinimui

nustatymą ir
nustačius rizikos
veiksnius, sudaryti
mažinimo planą

įgaliotas
atsakingas
asmuo

korupcijos
pasireiškimo
tikimybės tyrimo
atlikimo

direktoriui
korupcijos rizikos
šalinimo planą

3 uždavinys
Didinti VUL SK veiklos viešumą ir atvirumą
Problema

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo
kriterijai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5.

Nepakankamai
teikiama informacija
apie darbuotojų
elgesio kodeksą

VUL SK
interneto
svetainėje skelbti
darbuotojų
elgesio kodeksą

VUL SK
vyriausiasis
specialistas ryšiams
su visuomene,
įgaliotas atsakingas
asmuo

2016 m.
vasaris

Informacija
paskelbimas

Eil.
Nr.

4 uždavinys
Didinti VUL SK veiklos procedūrų skaidrumą ir aiškumą
Problema

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo
kriterijai

1.

2

3

4

5

6

6.

Nepakankama
informacija apie
teikiamas
nemokamas
(kompensuojamas
PSDF lėšomis) ir
mokamas paslaugas

VUL SK patvirtinti
naujas vidaus tvarkos
taisykles, kuriose
numatyti nemokamų
paslaugų teikimo
tvarką ir paskelbti
interneto svetainėje

VUL SK
vyriausiasis
specialistas
ryšiams su
visuomene,
įgaliotas
atsakingas
asmuo

2016 m.
balandžio
15d.

informacijos
paskelbimas

Eil.
Nr.

5 uždavinys
VUL SK darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos klausimais
Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo
kriterijai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Informacijos
trūkumas

Organizuoti VUL SK
darbuotojų mokymus
korupcijos prevencijos
klausimais

VUL SK
generalinio
direktoriaus
įgaliotas
atsakingas
asmuo

Ne rečiau kaip
1 kartą per
metus

Mokymus
antikorupcijos
tema išklausiusių
VUL SK
darbuotojų
skaičius

8.

Informacijos
trūkumas

Teikti VUL SK padalinių
darbuotojams teisinę
informaciją,
reglamentuojančią elgesį

VUL SK
generalinio
direktoriaus
įgaliotas

Ne rečiau kaip
1 kartą per
metus

Susipažinusių su
atitinkama
informacija
darbuotojų
skaičius

9.

Informacijos
trūkumas

susidūrus su korupcinio
pobūdžio veika

atsakingas
asmuo

Organizuoti VUL SK
medicinos personalo
mokymus dėl darbuotojų
elgesio kodekso
vykdymo, jam pasikeitus

VUL SK
Žmogiškųjų
išteklių skyrius

Ne rečiau kaip
1 kartą per
metus
Kaskart VUL
SK
įsidarbinant
naujam
medicinos
personalui.

Supažindinti su
darbuotojų elgesio
kodeksu naujai
įsidarbinančius VUL SK
darbuotojus

Darbuotojų,
supažindintų su
VUL SK
darbuotojų elgesio
kodeksu, skaičius.

6 uždavinys
Mažinti korupcijos prielaidas VUL SK
Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

1
10.

2
Prielaidas korupcijos
prevencijai
sudarančių nuostatų
VUL SK vidaus
dokumentuose
trūkumas

3
VUL SK darbuotojų
elgesio kodekso
papildymas nuostata,
draudžiančia versti
pacientus remti
įstaigą.

4

5

6

VUL SK
generalinio
direktoriaus
įgaliotas
atsakingas
asmuo

iki 2016m.
vasario
25d.

Darbuotojų
elgesio kodekso
papildymas
atitinkama
nuostata

Vertinimo
kriterijai

7 uždavinys
Šviesti ir informuoti pacientus korupcijos prevencijos klausimais
Priemonė

Eil.
Nr.

Problema

1
11.

2
Informacijos
trūkumas

3
4
VUL
SK
Lipdukų, plakatų, sulaikančių
generalinio
pacientus nuo neoficialių
direktoriaus
mokėjimų darbuotojų darbo
įgaliotas
vietose, palatose, ant
atsakingas
gydytojų specialistų kabinetų
asmuo, padalinių
durų užtikrinimas
vadovai

Informacijos
trūkumas

Visose VUL SK informacijos
skelbimo vietose bei interneto
svetainėje skelbti informaciją
apie atsakomybę už korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus ir
kur gali kreiptis asmuo,
susidūręs su korupcinio
pobūdžio veika

12.

Vykdytojai

VUL SK
vyriausiasis
specialistas
ryšiams su
visuomene,
atitinkamų
padalinių
vadovai

Įvykdymo
terminas
5
.
Nuolat

Nuolat

Vertinimo
kriterijai
6
Informacijos
teikimas

VUL SK
informacijos
skelbimo vietose
bei interneto
svetainėje
paskelbta
atitinkama
informacija.

8 uždavinys
Informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos VUL SK atvejus
Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo
kriterijai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

13.

Nepakankamas
tarpinstitucinis
bendradarbiavimas

VUL SK gavus
pranešimą apie
galimą korupcinę
veiklą, nedelsiant
informuoti generalinį
direktorių,
Specialiųjų tyrimų
tarnybą, SAM
Korupcijos
prevencijos skyrių

VUL SK
generalinio
direktoriaus
įgaliotas atsakingas
asmuo

Gavus
pranešimą
įstatymo
numatytu
terminu (per 3
darbo dienas)

Gautų
pranešimų
skaičius

14.

Nepakankamas
viešumas

VUL SK interneto
svetainėje skelbti
informaciją apie
VUL SK nustatytus
korupcijos atvejus
bei atvejus, kai
sveikatos sistemoje
dirbantis asmuo
pažeidė LR Viešųjų
ir privačių interesų
derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo
nuostatas

VUL SK
vyriausiasis
specialistas ryšiams
su visuomene, VUL
SK generalinio
direktoriaus
įgaliotas atsakingas
asmuo

Per 10 darbo
dienų nuo
informacijos
gavimo

Nustatytų
korupcijos
atvejų
paskelbimas
interneto
svetainėje

