Valstybinio psichikos sveikatos centro korupcijos
prevencijos 2016-2019 m. programos
priedas
(2016 m. lapkričio 23 d. redakcija)

VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2019 M.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.

Priemonė

Įvykdymo terminas

Vykdytojas

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.

2016 m. sausis

L. Jakovuk

2.

VPSC interneto svetainės puslapiuose, skirtuose korupcijos
prevencijai, skelbti ataskaitą apie VPSC korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.

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

A. Funikova
L. Jakovuk

3.

Išskirti VPSC veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę
jose.

Kiekvienų metų III
ketv.

A. Funikova

4.

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir nustačius
korupcijos rizikos veiksnius, parengti VPSC korupcijos rizikos
veiksnių pašalinimo ar mažinimo planą bei pateikti įstaigos
direktoriui tvirtinti.

Ne vėliau kaip per 10
dienų nuo išvados apie
korupcijos pasireiškimo
tikimybės pasirašymo

A. Funikova
O. Davidonienė

5.

Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui
pateikti atlikto veiklos srities įvertinimo dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės medžiagą.

Kiekvienų metų
III ketv.

A. Funikova

6.

Atlikti teisės aktų projektų, jei jais numatoma reguliuoti
visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, antikorupcinį
vertinimą.

Teisės aktų nustatyta
tvarka

A. Funikova

7.

Visose VPSC informacijos skelbimo vietose bei interneto
svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus.

Nuolat

A. Funikova
L. Jakovuk

8.

Visose VPSC informacijos skelbimo vietose bei interneto
svetainėje skelbti informaciją apie Sveikatos apsaugos ministerijos
„pasitikėjimo telefoną“, kuriuo anonimiškai galima pranešti apie
korupcinio pobūdžio veikas.

Nuolat

A. Funikova
L. Jakovuk

9.

Įdiegti reklaminį skydelį (banerį) su nuoroda, kur kreiptis susidūrus
su korupcijos apraiškomis VPSC interneto svetainėje

Iki 2016 m. birželio 30
d.

L. Jakovuk

10.

Gavus pranešimą apie galimą korupcinio pobūdžio veiką VPSC,
informuoti VPSC direktorių, pateikiant pranešimo turinį

Gavus pranešimą
nedelsiant

A.Funikova

11.

Informavus VPSC direktorių, elektroniniu paštu informuoti
Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių ir
Specialiųjų tyrimų tarnybą apie gautą pranešimą dėl galimos
korupcinio pobūdžio veikos VPSC
Skelbti informaciją apie teisės aktų nustatyta tvarka VPSC
nustatytus korupcijos atvejus VPSC interneto svetainėje.

Gavus pranešimą per 3
darbo dienas

A.Funikova

Per 10 darbo dienų nuo
informacijos gavimo

A. Funikova
L. Jakovuk

Teikti Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos
skyriui informaciją apie Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos
priežiūros sistemoje 2015-2019 m. programos įgyvendinimo 20152019 m. priemonių plano priemonių vykdymą.

Ne vėliau kaip per 5 d.
nuo kiekvieno ketvirčio
pabaigos

A. Funikova

12.
13.

Teisininkė, Ana Funikova, el. p. ana.funikova@vpsc.lt

