ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2017 M.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil. Priemonės pavadinimas
Nr.
1. 1.
2.

Vykdytojas
3.

Vykdymo
Laukiami rezultatai
laikas
4.
5.
I. KORUPCIJOS PREVENCIJA

Įgyvendinimo vertinimo kriterijai
6.

TIKSLAS – ĮGYVENDINTI VEIKSMINGĄ ANTIKORUPCINIŲ PRIEMONIŲ SISTEMĄ, UŽTIKRINTI GLAUDŲ RYŠĮ TARP
SAVIVALDYBĖS, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ, ŠILUTĖS RAJONO BENDRUOMENĖS, SIEKIANT
SUMAŽINTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO GALIMYBĘ.
I. Uždavinys – užtikrinti antikorupcinę kontrolę, parengti priemones, užtikrinančias antikorupcinės kontrolės ir prevencijos mechanizmo skaidrumą
1.
Atlikti Savivaldybės,
Savivaldybės administracijos Kiekvienų
Nustatytos Savivaldybės
Surašytų motyvuotų išvadų dėl
Savivaldybės įstaigų veiklos
direktoriaus įgaliotas
metų III
veiklos sritys, kuriose
Savivaldybės, Savivaldybės įstaigų
sričių, kuriose egzistuoja didelė
valstybės tarnautojas,
ketvirtis
egzistuoja didelė
veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, atsakingas už korupcijos
korupcijos pasireiškimo
korupcijos pasireiškimo tikimybė
nustatymą ir korupcijos
prevenciją
tikimybė, pateiktos
skaičius.
pasireiškimo jose nustatymą.
rekomendacijos, jos
įgyvendintos. Užkirstas
kelias pasireikšti
korupcijai.
2.
Parengti ir pateikti Lietuvos
Savivaldybės administracijos Kiekvienais Kasmet nustatomas
Nustatyta tvarka parengtų apibendrintų
Respublikos specialiųjų tyrimų
direktoriaus įgaliotas
metais iki
korupcijos rizikos
motyvuotų ir išsiųstų STT išvadų
tarnybai (toliau – STT)
valstybės tarnautojas,
spalio 31 d. įvertinimo būtinumas.
skaičius.
apibendrintą ir Savivaldybės mero atsakingas už korupcijos
pasirašytą motyvuotą išvadą dėl
prevenciją
Savivaldybės ir Savivaldybės
įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė.

3.

1. 1.
2.
Atlikti Savivaldybės ir
Savivaldybės įstaigų priimtų
teisės aktų projektų vertinimą
antikorupciniu požiūriu.

3.
Savivaldybės administracijos
direktorius, Savivaldybės
įstaigų vadovai, teisės aktų
rengėjai, Antikorupcijos
komisija, valstybės
tarnautojas, atsakingas už
korupcijos prevenciją

4.
Nuolat

5.
Sumažintos prielaidos
korupcijai pasireikšti
reguliuojamuose
visuomeniniuose
santykiuose atsirasti

6.
Savivaldybės ir Savivaldybės įstaigų
priimtų teisės aktų, įvertintų
antikorupciniu požiūriu per vienerius
metus skaičius

Kreiptis į STT dėl informacijos
apie asmenis, siekiančius eiti
Savivaldybėje ar Savivaldybės
įstaigose pareigas, numatytas
Korupcijos prevencijos įstatymo 9
straipsnio 6 dalyje.
Atlikti korupcijos rizikos valdymo
vertinimą ne mažiau kaip vienoje
Savivaldybės įstaigoje per metus.

Savivaldybės meras,
savivaldybės administracijos
direktorius, Savivaldybės
įstaigų vadovai

Privaloma
tvarka,
įstatyme
nustatytais
atvejais

Korupcijos pasireiškimo
tikimybės sumažėjimas,
priimti į pareigas tik
nepriekaištingos
reputacijos asmenys

Kreipimųsi į STT skaičius

Savivaldybės Centralizuotas
vidaus audito skyrius

Kasmet

Atliktų korupcijos rizikos valdymo
vertinimų skaičius

6.

Tirti skundus, pranešimus, kitą
gautą informaciją apie korupcinio
pobūdžio pažeidimus.

Antikorupcijos komisija,
institucijos pagal
kompetenciją

Gavus
skundą,
pranešimą
ar kitą
informaciją

7.

Įdiegti Savivaldybės tinklalapyje
interaktyvią vaikų priėmimo į
ugdymo įstaigą registracijos
sistemą
Skelbti išleistus Savivaldybės
administracijos direktoriaus
įsakymus ir mero potvarkius
veiklos klausimais savivaldybės
interneto svetainėje www.silute.lt

Švietimo skyrius

2015 m. IV
ketvirtis

Įvertintos Savivaldybės
įstaigų korupcijos rizikos
valdymas, pateiktos
rekomendacijos veiklai
gerinti
Nustatomi ir šalinami
korupcinio pobūdžio
pažeidimai ir pažeidėjai,
įgyvendinamas teisinės
atsakomybės
neišvengiamumo
principas
Pagerės vaikų priėmimas į
ugdymo įstaigas

Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu įgalioti
asmenys

Atnaujinti
ne rečiau
kaip kartą į
mėnesį

Įgyvendintas viešumo
principas, korupcijos
prevencijos priemonės

Paskelbtų Savivaldybės administracijos
direktoriaus ir mero potvarkių veiklos
klausimais per metus skaičius

4.

5.

8.

Išnagrinėtų skundų skaičius

Pasinaudojusių interaktyvia registracijos
sistema vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas
skaičius

TIKSLAS – SIEKTI, KAD VYKDOMOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS BŪTŲ NUOSEKLIOS, Į ANTIKORUPCINĘ VEIKLĄ
ĮTRAUKTŲ VISUOMENĘ IR ŽINIASKLAIDĄ, DIDINTŲ VISUOMENĖS PASITIKĖJIMĄ SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOMIS
II. Uždavinys – didinti viešumą ir atskaitingumą visuomenei
1.
Tirti gyventojų nuomonę, vykdant Komunikacijos skyrius
apklausas, visuomenės nuomonės
tyrimus.
Antikorupcijos komisija
2.
Vykdyti Programoje numatytas
priemones, kontroliuoti, kaip jas
Atsakingas asmuo už
vykdo, teikti ataskaitas apie
korupcijos prevenciją.
korupcijos prevencijos priemonių Antikorupcijos komisija
įgyvendinimą, jas viešinti.
3.
Inicijuoti konsultacijas su
žiniasklaidos, visuomeninių
Antikorupcijos komisija
organizacijų, rajono
bendruomenės atstovais
korupcijos prevencijos tema.
III. Uždavinys – gerinti gyventojų aptarnavimą Savivaldybėje
1.
Gerinti gyventojų aptarnavimo
,
„Vieno langelio“ principu kokybę, Kanceliarija
suteikti gyventojams paslaugas
vietoje, nenukreipiant jų pas
valstybės tarnautojus ar kitus
specialistus.
2.
Skatinti gyventojus naudotis
Savivaldybės
Savivaldybės internetu
administracijos
teikiamomis administracinėmis
struktūriniai padalinai
paslaugomis.

Kartą metuose

Pareikšta viešoji
nuomonė, nustatytos
korupcijos rizikos sritys
Įgyvendintas viešumo
principas

Atliktų apklausų, tyrimų skaičius.
Paskelbtų apibendrintų išvadų skaičius

Kartą metuose

Įgyvendintas viešumo
principas, galimybė
atsižvelgti į gyventojų
nuomonę

Konsultacijų būdai ir skaičius

Nuolat

Administracinės naštos
Skundų dėl Savivaldybės specialistų
gyventojams
darbo mažėjimas, išnagrinėtų prašymų
sumažėjimas, aptarnavimo skaičiaus pokytis
kokybės gerėjimas

Nuolat

Gyventojų aptarnavimo
kokybės gerėjimas,
paslaugų suteikimo laiko
trumpėjimas

Teisės aktų
nustatyta
tvarka

Pateiktų ir paviešintų ataskaitų skaičius

Paslaugų, teikiamų internetu, brandos
lygio didėjimas, paslaugų, teikiamų
internetu, skaičiaus pokytis

1
3.

4.

2
Pasirašinėti dokumentus
elektroniniu parašu Savivaldybėje
ir Savivaldybės įstaigose.
Plėtoti elektroninės demokratijos
priemones Savivaldybėje, teikti
išsamią ir būtiną informaciją jose
ir skatinti gyventojus jomis
naudotis.

3
Savivaldybės
Nuolat
administracijos padaliniai,
Savivaldybės įstaigos
Savivaldybės
Nuolat
administracijos direktorius,
Komunikacijos skyrius

4

5
Aptarnavimo kokybės
gerėjimas

6
Dokumentų, pasirašytų elektroniniu
parašu, skaičiaus pokytis

Administracinės naštos
gyventojams mažinimas,
aptarnavimo kokybės
gerinimas, grįžtamojo
ryšio tarp Savivaldybės ir
gyventojų stiprinimas

Savivaldybės įdiegtos informacijos
elektroninėmis demokratijos
priemonėmis skaičiaus pokytis,
gyventojų pasinaudojusių elektroninės
demokratijos priemonėmis skaičiaus
pokytis

TIKSLAS – PLĖTOTI ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO VEIKLĄ, ĮTRAUKTI Į JĄ NE TIK ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, BET IR VISUOMENĘ,
ŽINIASKLAIDOS PRIEMONES
IV. Uždavinys – didinti Savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų, Savivaldybės įstaigų vadovų korupcijos prevencijos srities žinias, organizuoti jiems
antikorupcinius mokymus
1.
Didinti antikorupcinio švietimo
Atsakingas asmuo už
Kasmet
Supratimo apie korupciją Antikorupcinio švietimo priemonių
priemonių vykdymą švietimo ir
korupcijos prevenciją.
didėjimas tarp mokinių ir skaičius per metus
Savivaldybės įstaigose
gyventojų
1.
Surengti mokymus korupcijos
Atsakingas asmuo už
Kasmet
Žinių apie korupciją,
Mokymų skaičius Programos galiojimo
prevencijos tema Savivaldybės ir
korupcijos prevenciją.
korupcinio pobūdžio
laikotarpiu
Savivaldybės įstaigų
Antikorupcija komisija
pažeidimus, prevencijos
darbuotojams
priemones didėjimas
2.
Teikti informaciją korupcijos
Savivaldybės
Nuolat
Supratimo apie korupciją Pateiktos informacijos kiekis
prevencijos temomis Savivaldybės administracijos
didėjimas
www.silute.lt
direktoriaus įsakymu
įgalioti asmenys
V. Uždavinys – formuoti Savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų, Savivaldybės įstaigų vadovų ir darbuotojų antikorupcijos elgsenos modelį, skatinti
juos laikytis profesinės etikos
1.
Parengti Savivaldybės vadovybės Savivaldybės
Iki 2015
Bus išvengta interesų
Parengta tvarka
informavimo apie privačių
administracija, Etikos
gruodžio 1 d.
konflikto, padidės
interesų konfliktus savivaldybės
komisija
visuomenės pasitikėjimas
Tarybos ir Savivaldybės
Savivaldybės
administracijos veikloje tvarką.
institucijomis

