VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2016 M. I PUSM. ĮVYKDYTŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ATASKAITA
Priemonės
Nr.
1.

2.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Plane numatytas
įvykdymo terminas
2016 m. sausis

Įvykdymo data

VPSC interneto svetainės puslapiuose, skirtuose
korupcijos prevencijai, skelbti ataskaitą apie VPSC
korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių plano vykdymą.
Atlikti teisės aktų projektų, jei jais numatoma
reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo
8 straipsnio 1 dalyje, antikorupcinį vertinimą.
Visose VPSC informacijos skelbimo vietose bei
interneto svetainėje skelbti informaciją apie
atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus.
Skelbti informaciją apie VPSC teisės aktų nustatyta
tvarka nustatytus korupcijos atvejus VPSC interneto
svetainėje.
Visose VPSC informacijos skelbimo vietose bei
interneto svetainėje skelbti informaciją apie Sveikatos
apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefoną“, kuriuo
anonimiškai galima pranešti apie korupcinio pobūdžio
veikas.
Įdiegti reklaminį skydelį (banerį) su nuoroda, kur
kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis VPSC
interneto svetainėje

Kas pusę metų, ne vėliau
kaip iki kito pusmečio
pirmo mėnesio 10 d.

2016-07-12

VPSC
direktoriaus
nustatyta tvarka

-

Teikti Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos
prevencijos skyriui informaciją apie Šakinės
korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje
2015-2019 m. programos įgyvendinimo 2015-2019 m.
priemonių plano priemonių vykdymą.

Ne vėliau kaip per 5 d. nuo
kiekvieno
ketvirčio
pabaigos

Priemonė
VPSC interneto svetainėje skelbti VPSC korupcijos
prevencijos 2016-2019 m. programą ir jos
įgyvendinimo priemonių planą bei asmens, atsakingo
už korupcijos prevenciją ir kontrolę VPSC, duomenis
ir kontaktus.

Nuolat

Per 10 darbo dienų nuo
informacijos gavimo
Nuolat

Iki 2016 m. birželio 30 d.

2016-01-05

2014 m. vasaris

-

2014 m. vasaris

-

2016-07-12

Priemonės įvykdymo aprašymas arba neįvykdymo
priežastys
VPSC direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu
Nr. 1V-28 patvirtinta Valstybinio psichikos sveikatos
centro korupcijos prevencijos 2016-2019 m. programa
(toliau - Programa). Programa ir jos įgyvendinimo
priemonių planas bei asmens, VPSC direktoriaus
2010 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 1V-14 paskirto
atsakingu už korupcijos prevencijos ir kontrolės
vykdymą duomenys ir kontaktai paskelbti VPSC
interneto svetainėje.
Ši ataskaita apie VPSC korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą
paskelbta VPSC interneto svetainės skiltyje, skirtoje
korupcijos prevencijai.
Teisės aktų projektų, reguliuojančių santykius, nurodytus
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo
8 straipsnio 1 dalyje, VPSC rengta 2016 m. I pusmetį
nebuvo.
Informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio
teisės pažeidimus paskelbta visose VPSC informacijos
skelbimo vietose bei VPSC interneto svetainės
skiltyje, skirtoje korupcijos prevencijai.
Korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų
neatitikimo atvejų VPSC 2016 m. I pusmetį
nenustatyta.
Informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos
„pasitikėjimo telefoną“ paskelbta visose VPSC
informacijos skelbimo vietose bei VPSC interneto
svetainės skiltyje, skirtoje korupcijos prevencijai.
VPSC interneto svetainės pradiniame puslapyje atskirai
aiškiai išskirta informacija, numatanti, kur kreiptis
susidūrus su korupcijos apraiškomis VPSC.
Reklaminis baneris diegiamas.
Sveikatos
apsaugos
ministerijos
Korupcijos
prevencijos skyriui pateikta informacija apie Šakinės
korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje
2015-2019 m. programos įgyvendinimo 2015-2019 m.
priemonių plano priemonių vykdymą 2016 m. II
ketvirtį.

