Korupcijos prevencijos programos 2018-2020 metų įgyvendinimo
priedas

JONAVOS RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2018 -2020 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.Nr.

Priemonės pavadinimas

Tikslas

1.

Antikorupciniu požiūriu
vertinti teisės aktų projektus
bei teisės aktus, dėl kurių
gali kilti interesų konfliktas

2.

Skatinti darbuotojus
diegiančius idėjas
korupcijos prevencijai
įgyvendinti

3.

Nustatyti Jonavos rajono
globos namuose privačių
interesų konfliktus

Padėti įgyvendinti
Jonavos vaikų
globos namų vaikų
tikslus, sistemingai
ir visapusiškai
vertinant
korupcijos
pasireiškimo riziką,
išvengti interesų
konflikto
Ugdyti darbuotojų
nepakantumą
korupcijos
apraiškoms,
skatinti
darbuotojus,
padėjusius
išaiškinti
korupcijos
pasireiškimo
atvejus
Asmens
nušalinimas nuo
sprendimų
rengimo, svarstymo
ir priėmimo jei tai

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
Į vertintų teisės aktų
projektų ir teisės aktų
skaičius. Teisės aktų
projektų, teisės aktų,
kuriuose nustatytas
didelis ar vidutiniškas
korupcijos rizikos
skaičius.

Laukiami rezultatai
Pagerės priimamų
teisės aktų kokybė

Vykdymo
laikas
Nuolat
2018-2020
metai

Įvertintos nustatytos
korupcijos apraiškos

Korupcijos priežasčių
ir neigiamų sąlygų
pašalinimas

Nuolat
2018-2020
metai

Asmenų, deklaruojančių
privačius interesus,
atvejų skaičius,kai asmuo
nusišalina nuo sprendimo
priėmimo proceso

Jonavos vaikų globos
namuose dirbtų tik
nepriekaištingos
reputacijos asmenys

Nuolat
2018-2020
metai

Vykdytojai

Ištekliai

Antikorupcinė žmogiškieji
komisija

direktorius

žmogiškieji

Antikorupcinė žmogiškieji
komisia

4.

Skelbti informaciją apie
priimtus norminius aktus –
direktoriaus įsakymus
internete ir kitose
visuomenės informavimo
priemonėse

5.

Sistemingai atnaujinti
galiojančias taisykles,
tvarkas
Atsiskaityti Antikorupcijos
komisijai apie įvykdytus
viešųjų pirkimų konkursus

6.

7.

Apie viešuosius pirkimus
skelbti informaciją teisės
aktų nustatyta tvarka.

8.

Peržiūrėti Jonavos vaikų
globos namų darbuotojų
pareiginius nuostatus ir
įtraukti esant būtinybei,
antikorupciniu požiūriu
svarbias nuostatas, teisinės
atsakomybės priemones

sukels interesų
konfliktą
Užtikrinti
visuomenės
informavimą apie
priimtus norminius
teisės aktus

Užtikrinti veiklos
teisėtumą
Užtikrinti
Antikorupcijos
komisijos
informavimą apie
vykdomus Jonavos
vaikų globos
namuose viešuosius
pirkimus
Įvardinti kokia
informacija turi
būti skelbiama
viešai, nustatyti
atsakomybę už
procedūrų
nesilaikymą.
Nustatyti
korupcijos
pasireiškimo
galimybę vykdant
pareiginiuose
nuostatuose
numatytas
funkcijas

Priimtų ir paskelbtų
teisės aktų skaičiaus
santykis

Visuomenė bus
informuota apie
Jonavos vaikų globos
namų priimtus teisės
aktus

Nuolat
2018-2020
metai

Patikslintų tvarkų,
taisyklių direktoriaus
įsakymų skaičius
Įvykdytų viešųjų pirkimų
skaičiaus santykis su
viešai paskelbtų viešųjų
pirkimų skaičiumi

Bus išvengta neteisėtų
sprendimų priėmimo

Nuolat
2018-2020
metai
2 kartus per
metus

Sudarytų viešųjų pirkimų
sutarčių skaičiaus santykį
su viešai paskelbtų
viešųjų pirkimų sutarčių
skaičiumi

Bus viešai skelbiama ir
atnaujinama su
viešaisiais pirkimais
susijusi
informacija(laimėtojas,
sutarties kaina)

2018-2020
metų IV
ketvirtis

Patikslintų pareigybės
aprašymų skaičius

Bus nustatyta
korupcijos
pasireiškimo tikimybė
ir priimtos priemonės
korupcijos lygiui
sumažinti

2018-2020
metų
gruodžio
mėnuo

daugiau viešųjų
pirkimų bus skelbiama
viešai

___________________________________________

Asmenys
atsakingi už
įstaigos
internetinę
svetainę ir
kitas
visuomenės
priemones
Padalinių
vadovai

žmogiškieji

Atsakingi už
viešuosius
pirkimus
(Komisija)

žmogiškieji

žmogiškieji

Pirkimų
žmogiškieji
organizatorius

Padalinių
vadovai

žmogiškieji

