PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro direktoriaus
2022 m.
d. įsakymu Nr.

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO
2021 METŲ ATASKAITA
Tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, kompleksiškai šalinti neigiamas
sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą
Eil.
Nr.

1.

Priemonė

Įgyvendinimo
vertinimo kriterijai

Vykdymo
laikas

Vykdytojas

Rezultatai

Formuoti, vykdyti ir užtikrinti kryptingą korupcijos prevencijos politiką Biržų rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biure

1.1. Viešinti korupciją mažinančias Paskelbtų
priemones, kurti nepakančios teisės skaičius
nusižengimams įstaigos įvaizdį

priemonių Nustačius
priemones
rizikai
mažinti

1.2. Dalyvauti
organizuojamuose Mokymo renginių ir Nuolat,
mokymuose korupcijos prevencijos juose
dalyvavusių gavus
temomis
asmenų skaičius
informaciją

Asmuo,
Nenustatytos priemonės rizikai mažinti.
atsakingas už Nėra veiklos sričių, kuriose egzistuoja
korupcijos
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą
Biuro
Negauta informacijos
direktorius

2.

Didinti darbuotojų nepakantumą korupcijai

2.1. Kreiptis į darbuotojus korupcijos Išklausiusių informaciją
prevencijos
klausimais, darbuotojų skaičius
motyvuojant juos neimti, neduoti
kyšio, elgtis sąžiningai, didinant
savo
patikimumą,
lojalumą,
sąmoningumą,
principingumą,
pranešant apie korupciją
2.2. Gavus informaciją dėl galimų ar Nedelsiant,
gavus
faktinių
korupcinių
veikų, pranešimą, skundą
nedelsiant
informuoti
Biuro
direktorių, parengti ir pateikti
pasiūlymus, kaip minimizuoti
korupcijos pasireiškimo galimybę
3. Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą

Ne rečiau Biuro
kaip kartą direktorius
per metus

3.1. Biuro interneto svetainėje skelbti Kiekvieną ketvirtį
finansines ataskaitas, biudžeto
išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas

2021 m.

Nuolat

Biuro darbuotojų pasitarimo, vykusio
2021 m. gruodžio mėn. 8 d. nuotoliniu
būdu, metu.
Dalyvavo 12 darbuotojų (100 proc.)

Asmuo,
Pranešimų, skundų negauta.
atsakingas už Informacija apie galimybę pranešti
korupcijos
skelbiama viešai www.birzuvsb.lt skyriuje
prevencijos ir „Korupcijos prevencija“
kontrolės
vykdymą

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai,
4 vnt.
https://www.birzuvsb.lt/biudzetovykdymo-ataskaitu-rinkiniai/
Finansinių ataskaitų rinkiniai, 4 vnt.
https://www.birzuvsb.lt/finansiniuataskaitu-rinkiniai/
3.2. Biuro interneto svetainėje skelbti Atsiradus
laisvoms Nuolat
Biuro
Per 2021 m. laisvų darbo vietų ir įdarbintų
informaciją apie laisvas darbo darbo vietoms
direktorius
asmenų nebuvo
vietas Biure
https://www.birzuvsb.lt/darbopasiulymai/
3.3. Biuro interneto svetainėje skelbti Gautų
pranešimų Nuolat
Asmuo,
Informacija skelbiama www.birzuvsb.lt
informaciją, kur gali kreiptis skaičius
atsakingas už skyriuje „Korupcijos prevencija“
asmuo, susidūręs su korupcinio
korupcijos
pobūdžio veika
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą
4. Užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų pirkimą, vykdant viešuosius pirkimu
Vyriausiasis
buhalteris

4.1. Pasikeitus teisės aktams, peržiūrėti Paskelbtų Biuro viešųjų Nuolat
ar pakoreguoti Biuro viešųjų pirkimų
dokumentų
pirkimų reikiamus dokumentus
skaičius

Asmuo,
Skelbiama viešai
atsakingas už https://www.birzuvsb.lt/viesieji-pirkimai/
viešųjų
pirkimų
organizavimą
4.2. Teikti reikiamą informaciją ir Pateiktos informacijos ir Nuolat
Asmuo,
Skelbiama viešai
dokumentus
Viešųjų
pirkimų dokumentų skaičius
atsakingas už https://www.birzuvsb.lt/viesieji-pirkimai/
tarnybai
viešųjų
pirkimų
organizavimą
________________________________________________

