PATVIRTINTA
VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC
direktorės J. Filatovienės
2017 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V- 3
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PSPC
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS
I. BENDROS NU OSTATOS
Korupcijos prevencijos VšĮ Alytaus miesto PSPC programos paskirtis - užtikrinti ilgalaikę,
veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje.
1. Korupcijos prevencijos programos tikslas - išaiskinti ir šalinti korupcijos VšĮ Alytaus
miesto savivaldybės PSPC prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę įstaigos bei
darbuotojų veiklą.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro
2015 m. gruodžio l0d. įsakymu Nr. V-1433 ,,Dėl Šakines korupcijos prevencijo s
sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019m. programos patvirtinirno" ir kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais korupcijos preve ncijos veiklą
3. Programoje vartojamos Sąvokos:
3.1.Korupcija - bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys,
neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio
skatinimas, siekiant naudos sau ir kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės
interesams.
3.2. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai - korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir
jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos
numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.
4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos
- kyšininkavimas, tarpininko
kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jei gu jo s padarytos viešojo
administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems
asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas,
piktnaudžiavimas oficialiais į galiojimais, dokumentų ar matavimo priemonių
suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties
atskleidimas , komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas,
pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas,
kišimasis į valstybės tamautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens
veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama
kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
5. Programos įgyvendinimą koordinuoja įstaigos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją ir kontrolę.
II. SVEIKATOS

SISTEMOS VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

6. Įstaigos veikloje galima išskirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo
tikimybė: 7.1.kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinės pagalbos priemonių skyrimas;
6.1 prekių ir (ar) paslaugų viesieji pirkimai;
6.2 nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens
sveikatos priežiūros paslaugas pacientams;
6.3 veikla, susijusi su nedarbingumo pažymėjimų ir kitų pažymėjimų išdavimu.
III. GALIMOS KORUPCIJOS PASĖKMĖS
7. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos , korupcijos reiškiniai

gali pažeisti visuomeninius santykius VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC, dėl ko gali:
7.1. sumažėti VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC veiklos veiksmingumas, pablogėti
teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas;
7.2. atsirasti socialinė įtampa, sumažėti pacientų bei visuomenės pasitikėjimas PSPC;
7.3. pablogėti įstaigos veiklos administravimo kokybė, atsirasti neoficiali sprendimų
priėmimo sistema.
IV. KORUPCIJOS PREVENCIJA
8. Korupcijos prevencija VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC - galimas korupcijos priežasčių,
salygų atskleidimas ir šalinimas, į gyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo
priemonių planą, taip pat poveikis
įstaigos darbuotojams, siekiant atgrasint nuo galimos
korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos.
9. Korupcijos prevencijos programos uždav iniai:
9.1. parengti Korupcijos prevencijos VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC programą. ir jos
įgyvendinimo priemonių planą. (pridedama);
9.2. nuosekliai į gyvendinti įstatymo viršenybės principą, nustatant aiškias sprendimų priėmimo
procedūras, pašalinant procedūrų bei tvarkų spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos
korupcijai;
9.3. nustatyti korupcijos prielaidas;
9.4. nustačius korupcijos prielaidas, imtis priemonių jas šalinti;
9.5. analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus) dėl
korupcijos VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC;
9.6. rinkti informaciją. apie išaiškintus korupcijos atvejus įstaigoje, juos analizuoti ir, suderinus
su VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC direktoriumi, paviešinti kitiems PSPC
darbuotojams;
9.7. užtikrinti teikiamų sveikatos paslaugų prieinamumą. ir kokybę ;
10.8.viešųjų pirkimų srityje išvengti darbuotojų piktnaudžiavimo, vykdant viešuosius pirkimus,
tinkamai parengti tiekėjams perkamų prekių, paslaugų ar darbų technikines specifikacijas,
nepažeidziant tiekėjų lygiateisiškumo, derinti kiekybinį ir kokybinį pasiūlymo vertinimą;
10.9. Gydytojų konsultacinės komisijos darbe užtikrinti antikorupcinės programos nuostatų
laikymąsi;
sukurti visiems prieinamą. informaciją. sistemą. apie mokamas ir nemokamas sveikatos
priežiūros paslaugas.
10.10.
didinti antikorupcinio švietimo sklaidą.
V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
10. Korupcijos prevencijos programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos
priemonių įgyvendinimo planas, kuris nustato priemones, tikslus, įvykdymo terminus bei
vykdytojus.
11. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planas tvirtinamas ir atnaujinamas įstaigos
direktoriaus įsakymu atsižvelgiant į galimas ar nustatytas korupcijos pasireiškimo įstaigoje
sritis ir šios programos igyvendinimą.
12. Už konkrečių korupcijos prevencijos plane priemonių vykdymą atsako plane nurodyti
atsakingi asmenys.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos programos nuostatos bei jos vykdymo
priemonių planas peržiūrimi kasmet. Esant būtinybei, programa gali būti papildoma.
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VšĮ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
2017-2019 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Vykdymo laikas

Asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir
kontrolės vykdymą patik slinimas. Informacijos
Direktorė
apie asmen, paskirtą vykdyti korupcijos
Atsakingas uz korupcijos
prevenciją pateikimas SAM Korupcijos
20 l 7m. vasaris
prevenciją istaigoje asmuo
prevencijos skyriui
SAM Korupcijos prevencijos skyriui bei
savivaldybei pateikti patvirtintas
Korupcijos prevencijos 2017-2020 m.
programos ir jos įgyvendinimo priemonių
plano
kopijasmiesto savivaldybės PSPC
VšĮ Alytaus
interneto svetainėje skelbti įstaigos Korupcijos
prevencijo s 2017-2020 m. programą ir j os
įgyvendinimo planą bei patikslintos informacijos
apie asmenį, paskirtą vykdyti korupcijos
prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus
skelbimas
Pateikti įstaigos steigėjui informaciją
apie Programos priemonių vykdymo
eigą, veiksmingumą ir pasiektus
rezultatus
Skelbti informacijos skelbimo vietose,
internetinėje svetainėje apie nemokamas ir
mokamas pa slaugas įstaigoje

Atsakingas už korupcijos
prevenciją įstaigoje asmuo 20 l7m. vasaris

Atsakingas už korupcijos
prevenciją įstaigoje asmuo

20 l7m. vasaris

Įgyvendinimo vertinimo kriterijai
Patikslinta informacija apie asmenį,
atsakingą už korupcijos prevenciją ir
kontrolės vykdymą VšĮ Alytaus miesto
savivaldybės PSPC
Pateiktos korupcijos prevencijos priemonių
planų 2017-20 l 9m. kopijos
VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC
interneto svetainėje paskelbta Korupcijos
prevencijos 2017-2020 m. programą ir jos
įgyvendinimo priemonių planas bei asmens,
atsakingo už korupcijos prevenciją ir
kontrolę, duomenys ir kontaktai

Kiekvienais
Atsakingas už korupcijos
metais iki vasario
prevenciją įstaigoje asmuo
15 d.

Pateikta informacija apie Programos
priemonių vykdymo eigą veiksmingumą ir
rezultatus.

Direktorė

Informacijos stendai su atitinkama
informacija

Nuolat

Įstaigos informacijos skelbimo vietose
skelbti informaciją, kur turi kreiptis
pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio
veikla

Atsakingas už korupcijos
prevenciją įstaigoje asmuo

7.

Nagrinėt i skundus, pareiškimus dėl galimų
korupcinio pobūdžio nusikalstamam veiklų
atvejų bei analizuoti pasiūlymus dėl
korupcijos prevencijos

Gavus skundą,
Atsakingas už korupcijos
pareiškimą,
prevenciją įstaigoje asmuo
pasiūlymą

8.

Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymus
korupcijos prevencijos klausimais

SAM
Savivaldybės
antikorupcijos komisija
Direktorius

2017-2019 m.

9.

Vykdyti medicininių prietaisų ir
medikamentų pirkimą per Centrinę perkančią
organizaciją (CPO)

Atsakingas už viešųjų
pirkimų vykdymą ir
organizavimą asmuo

Nuolat

6.

Nuo lat

Korupcijos prevencijos programos
priemonių vykdymo viešumas, informacijos
aktualumas
Skundų, pareiškimų dėl galimos korupcijos
skaičius, analizė
Pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos skaičius,
jų analizė
Darbuotojus supažindinti su korupcijos ..
reiškiniu, pagrindinėmis kovos su korupcija
sritimis ir korupcijos prevencijos sistema
Lietuvoje ir įstaigoje
{Įvykdytį priemonių
Skaidrus medicininių prietaisų ir medikamentų
(seminarų, lekcijų)
pirkimas
skaičius

