VIEŠOJI ĮSTAIGA JONIŠKIO LIGONINĖ
(Įstaigos pavadinimas)
INFORMACIJA APIE JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015–2017 METŲ PROGRAMOS
PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMĄ UŽ 2015 METUS
Tikslas – atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti savivaldybės institucijose ir įstaigose ir jas šalinti
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Įvertinta situacija Joniškio rajono savivaldybėje biudžetinių, viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) ir (ar) savivaldybės kontroliuojamų įmonių (toliau –
savivaldybės įstaiga) veiklos srityse, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo rizika, ir parengtos išvados.
2. Nustatyti tikslinių grupių (Joniškio rajono savivaldybės gyventojų ir Joniškio rajono savivaldybės institucijų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis) požiūrį į korupciją, įvertinti antikorupcinį potencialą.
1 uždavinys. Užtikrinti antikorupcinę kontrolę.
2 uždavinys. Nustatyti respondentų korupcinę patirtį kreipiantis į Joniškio savivaldybės institucijas.
Eil. Problema
Priemonė
Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
Laukiamo rezultato
Informaciją apie priemonių
Nr.
terminas
vertinimo kriterijai
įgyvendinimo eigą, jų
veiksmingumą
2015 m. nebuvo skelbiama
Savivaldybės meras,
Privaloma
Korupcijos tikimybės
1.
Neužtikrinamas
Kreiptis į Lietuvos
savivaldybės administracijos
tvarka,
sumažėjimas priimant konkursų priimant į ligoninę į
Lietuvos
Respublikos specialiųjų
direktorius,
numatant
į įstaigą
pareigybę, dėl kurios yra privaloma
Respublikos
tyrimų tarnybą dėl
kreiptis į Lietuvos Respublikos
savivaldybės įstaigų vadovai
priimti į
nepriekaištingos
korupcijos
informacijos apie asmenį,
nurodytas
reputacijos asmenis.
specialiųjų tyrimų tarnybą
prevencijos
siekiantį eiti arba einantį
informacijos
pareigas
Asmenų, siekusių eiti
įstatymo 9
savivaldybės įstaigoje ar
pareigas, kai kreiptis į
straipsnio
įmonėje pareigas,
Lietuvos Respublikos
nuostatų
numatytas Korupcijos
įgyvendinimas
prevencijos įstatymo 9
specialiųjų tyrimų
tarnybą informacijos
straipsnio 6 dalyje ir
yra privaloma,
patvirtintas Joniškio rajono
skaičius. Kreipimųsi
savivaldybės tarybos 2011
m. gruodžio 15 d.
skaičius
sprendimu Nr. T-203
(kartu su pakeitimais,
padarytais 2012 m.
lapkričio 22 d. sprendimu
Nr. T-224, 2014 m.
balandžio 30 d. sprendimu
Nr. T-62 ir 2014 m.
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rugpjūčio 27 d. sprendimu
Nr. T-119)
Tikslas – siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, užtikrinti efektyvų kontrolės mechanizmą Joniškio rajono
savivaldybės institucijų veiklos srityse
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Kokybiškas norminių teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.
2. Asmenų, pagal apklausos duomenis davusių neteisėtą atlygį už savivaldybės suteiktas paslaugas, sumažėjimas 10 proc.
3. Asmenų, pagal apklausos duomenis davusių neteisėtą atlygį už savivaldybės suteiktas paslaugas ir manančių, kad toks atlygis padėjo išspręsti jų problemą, sumažėjimas
10 proc.
4. Interneto svetainėje nuolat atnaujinama informacija apie socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomą.
1 uždavinys. Užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
2 uždavinys. Gerinti administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų administravimo kokybę.
3 uždavinys. Vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto.
Kas ketvirtį
Bus išvengta
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Savivaldybės
2.
Nepakankamas visuomenės Skelbti interneto
viešųjų ir privačių interesų derinimo
interesų konflikto,
pasitikėjimas savivaldybės
svetainėje informaciją administracijos
padidės visuomenės valstybės tarnyboje įstatymo
įstaigomis
apie savivaldybės
Kanceliarijos skyrius,
savivaldybės įstaigų
pasitikėjimas
pataisomis, gydytojams,
tarybos narių,
savivaldybės
odontologams, farmacijos
savivaldybės
vadovai
institucijomis.
specialistams bei jų šeimos nariams
administracijos
valstybės tarnautojų
Nusišalinimo atvejų nustatyta prievolė nustatyta tvarka
skaičius
pateikti interesų deklaracijas.
nusišalinimus nuo
Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2015
dalyvavimo rengiant,
m. sausio 19 d. įsakymu
svarstant ir priimant
sprendimus, vykdant
Nr. V-4 ,,Dėl pareigų, kurias einantys
asmenys privalo deklaruoti privačius
jiems pavestas
interesus, sąrašo patvirtinimo”
užduotis, kad būtų
patvirtintas Pareigų, kurias einantys
išvengta viešųjų ir
privačių interesų
asmenys privalo deklaruoti privačius
interesus, sąrašas. Viešųjų ir privačių
konflikto
interesų derinimo deklaracijas
pateiktos 100%.
Tikslas – mažinti korupcijos prielaidas teikiant administracines ir viešąsias paslaugas
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Asmenų, užsakiusių administracinę paslaugą elektroniniu būdu, padidėjimas 30 proc.
2. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad juos tenkino savivaldybės administracijos atsakymo pateikimo terminas, padidėjimas 10 proc.
Uždavinys. Skatinti gyventojus naudotis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis
3.
Nepakankamas
Skatinti gyventojus
Savivaldybės
Nuolat
Suteiktų
2015 m. užbaigtas regioninės
naudojimasis elektroniniu
naudotis elektroniniu
administracijos
elektroninių
dimensijos ES lėšomis finansuotas
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būdu teikiamomis
viešosiomis ir
administracinėmis
paslaugomis

būdu teikiamomis
viešosiomis ir
administracinėmis
paslaugomis

padaliniai, teikiantys
administracines
paslaugas, savivaldybės
įstaigų vadovai

paslaugų
procentas

projektas ,,Elektroninių sveikatos
paslaugų plėtra Šiaulių regiono
asmens sveikatos priežiūros
įstaigose“ (partnerio teisėmis).
2015 m. parengti ligoninės
dokumentai, reikalingi e-sveikatos
paslaugų teikimui, apmokyta
dauguma sveikatos priežiūros
darbuotojų, ligoninės vyriausiojo
gydytojo (kartu su kitais
partneriais) 2015 m. spalio 23 d.
Nr. V-92 įsakymu ,,Dėl Šiaulių
regiono asmens sveikatos priežiūros
įstaigų informacinės sistemos
naudojimo pradžios“ nurodyta
pradėti naudoti šią informacinę
sistemą (ŠRASPĮ IS) gamybinėje
aplinkoje nuo 2015 m. lapkričio 2 d.
Šiuo metu rengiamasi ligoninės
informacinės sistemos ir jos
pagrindu teikiamų elektroninių
paslaugų naudojimo gamybinėje
aplinkoje pradžios plano
įgyvendinimui, siekiant, kad kuo
daugiau gyventojų galėtų
pasinaudoti e-sveikatos
paslaugomis.

Tikslas – supažindinti valstybės tarnyboje dirbančius asmenis, savivaldybės bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi,
skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad žino, kur reikia kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį, padidėjimas 10 proc.
2. Užtikrintas Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo viešumas, informacijos aktualumas.
3. Pranešimų, susijusių su korupcija, užfiksavimas.
1 uždavinys. Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti savivaldybės bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.
2 uždavinys. Įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas.
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4.

Nepakankamas
savivaldybės bendruomenės
narių pilietinės sąmonės
lygis ir nepakantumas
korupcijai

Organizuoti
antikorupcinės
kultūros ugdymo
dienas, savaites,
Tarptautinės
antikorupcijos dienos
renginius, dalyvauti
šalies ir regiono lygiu
skelbiamuose
konkursuose
antikorupcijos tema

Savivaldybės įstaigų
vadovai,
savivaldybės
administracijos Švietimo
ir sporto skyrius,
Kultūros ir viešųjų ryšių
skyrius

Kiekvienais metais

Įstaigų, kuriose
buvo organizuoti
renginiai,
skaičius, dalyvių
skaičius

Dalyvaujame savivaldybės
renginiuose (jaunimo antikorupcinė
akcija ligoninėje).

5.

Asmenys, nemotyvuoti
pranešti apie korupcijos
atvejus, per mažai
informuojami apie galimus
pranešimo apie korupcijos
atvejus būdus

Informacijos sklaida
interneto svetainėje,
spaudoje, plakatų,
specialių leidinių
kūrimas

Antikorupcijos komisija,
savivaldybės
administracijos
struktūriniai padaliniai,
savivaldybės įstaigų
vadovai

Nuolat

Gyventojai
sugeba
identifikuoti
interesų
konfliktus,
korupcines
situacijas,
padidėjęs
asmenų
informuotumas

Bendrame informaciniame ligoninės
stende nuolat talpinama informacija
apie atsakomybę už korupcinio
pobūdžio veikas; ligoninės skyriams
(8 segtuvai) parengti segtuvai –
informacija pacientams
antikorupcine tema, juose įsegta ši
informacija: vyriausiojo gydytojo
kreipimasis į pacientus, į ligoninės
bendruomenę antikorupcine tema,
informacija apie nusikaltimus ir
baudžiamuosius nusižengimus
valstybės tarnybai ir viešiesiems
interesams ir baudžiamąją
atsakomybę, dėl pranešimo apie
korupcinio pobūdžio veikas,
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojų, susidūrusių su galima
korupcinio pobūdžio nusikalstama
veika, elgesio taisyklės, patvirtintos
sveikatos apsaugos ministro,
Joniškio ligoninės darbuotojų
elgesio kodeksas, patvirtintas
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6.

Nepakankamai užtikrintas
Korupcijos prevencijos
programos priemonių
vykdymo viešumas,
informacijos aktualumas

Savivaldybės interneto
svetainės skyriuje
„Korupcijos
prevencija“ tikslinti
informaciją, skelbti
teisės aktų nustatyta
tvarka užfiksuotus
korupcijos faktus ir
ataskaitą apie
Korupcijos prevencijos
programos priemonių
plano įgyvendinimą

Antikorupcijos komisija,
savivaldybės įstaigų
vadovai

Informaciją
tikslinti ne rečiau
kaip kartą per
ketvirtį

Ataskaitų,
skelbimų
skaičius

Ligoninės interneto svetainėje
tikslinama informacija antikorupcine
tema.

7.

Nepakankamas darbuotojų
antikorupcinis
sąmoningumas ir
netolerancija korupcijos
reiškiniams

Organizuoti
savivaldybės tarybos
narių, savivaldybės
administracijos,
savivaldybės įstaigų
darbuotojų kursus,
susijusius su
antikorupcine veikla

Savivaldybės meras,
savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas,
įstaigų vadovai

Kasmet

Kursuose
dalyvavusių
asmenų
skaičius,
kursų valandų
skaičius,
tenkantis
vienam kursus
išklausiusiam
asmeniui

2015 m. nedalyvauta kursuose

Parengė VšĮ Joniškio ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojos medicinai,
atsakinga už korupcijos prevenciją Joniškio ligoninėje, Jolanta Stirbienė
tel. (8 426) 51764
e-paštas pavaduotoja@joniskioligonine.lt

