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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
2017-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) korupcijos
prevencijos 2017–2019 metų programos paskirtis – šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti,
užtikrinti nuolatinį, veiksmingą, nuoseklų ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės
priemonių planavimą ir įgyvendinimą, užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos
prevenciją ir kontrolę Biure.
2. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro korupcijos prevencijos 2017–2019
m. programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537,
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-924 „Dėl
Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo“, Savivaldybių korupcijos
prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2- 185, ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
4. Programa sudaroma 3 metams, ją tvirtina Biuro direktorius.
5. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo
priemonių planą.

II.

KORUPCIJOS PRIELAIDŲ ANALIZĖ

6. Bendros korupcijos prielaidos Kelmės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biure:
6.1. Socialinės (santykinai maži darbuotojų atlyginimai);
6.2. Teisinės (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos sistemos kokybės sistemų ir reglamentų
stoka, teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas);
6.3. Visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir
prieštaringumas, nesipriešinimas korumpuotiems valstybės tarnautojams bei sveikatos sistemos
darbuotojams, piliečių nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje);
6.4. Specifinės prielaidos (visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos atliekami viešieji pirkimai).
7. Biuro veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:
7.1. Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai.
7.2. Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų (privalomojo pirmosios pagalbos
mokymo, privalomojo higienos įgūdžių mokymo bei privalomojo mokymo apie alkoholio,
narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus
sveikatai) teikimas.

III.

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

8. Pagrindinis Programos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją visuomenės sveikatos Biure,
kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą.
9. Programos uždaviniai:
9.1. formuoti, vykdyti ir užtikrinti kryptingą korupcijos prevencijos politiką Biržų rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biure;
9.2. didinti ir formuoti darbuotojų nepakantumą korupcijai;
9.3. užtikrinti informacijos apie biure teikiamas paslaugas viešumą, skaidrumą ir atskaitingumą;
9.4. užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą.
PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

IV.

10. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal
Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

V.

PPROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR VEIKSMINGUMAS

11. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas (priedas). Jame nustatytos įgyvendinimo
priemonės, jų vykdymo terminai, vykdytojai.
12. Už Programos įgyvendinimo organizavimą, koordinavimą ir kontrolę atsako Biuro
direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.
13. Kartą per metus atlikti Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo vertinimą.
Ataskaita viešai paskelbiama Biuro internetinėje svetainėje.
14. Programa vykdoma iš Biuro biudžeto asignavimų. Programos priemonių įgyvendinimo
finansavimas numatomas, atsižvelgiant į Biuro finansines galimybes.

VI.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Visa informacija apie Programą ir jos
svetainėje http://www.birzuvsb.istaiga.lt/

įgyvendinimą skelbiama Biuro internetinėje

______________________

