Apie Korupcijos prevencijos 2012–2014 metų programos priemonių vykdymą

2013 metų I pusmetyje turėjo būti įgyvendinama Joniškio rajono savivaldybėskorupcijos
prevencijos 2012–2014 metų programos priemonių plano 14 priemonių (48,28 proc. visų
Programos priemonių).

Terminas
2013 m. I ketvirtis
nuolat
kasmet
2012 m.
prireikus

Priemonės Nr.
14,
13, 15, 18, 26,
11, 17, 27, 28, 29
8, 9,
7, 6

Iš viso
skaičius
4
5
6
1
1

proc.
13,8
17,3
20,7
3,4
3,4

Antikorupcijos komisija

INFORMACIJA APIE JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2012–2014 METŲ PROGRAMOS
PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2013 M. I PUSMETYJE

Eil.
Nr.

Priemonė

Įykdymo
Vertinimo kriterijai
laikas
I. KORUPCIJOS PREVENCIJA

Vykdytojai

Rezultato pasiekimas

TIKSLAS – ATSKLEISTI KORUPCIJOS PRIEŽASTIS, SĄLYGAS KORUPCIJAI PASIREIKŠTI SAVIVALDYBĖS
INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE IR JAS ŠALINTI
UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI ANTIKORUPCINĘ KONTROLĘ
6.

Kreiptis į STT dėl informacijos apie
asmenį, siekiantį eiti arba einantį
savivaldybės įstaigoje ar įmonėje
pareigas, numatytas Korupcijos
prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6
dalyje ir patvirtintas Joniškio rajono
savivaldybės tarybos 2011 m.
gruodţio 15 d. sprendimu Nr. T-203

savivaldybės meras,
savivaldybės
administracijos
direktorius,
savivaldybės įstaigų
vadovai

Privaloma
tvarka,
numatant
priimti į
nurodytas
pareigas

Asmenų, siekusių
eiti pareigas, kai
kreiptis į STT
informacijos yra
privaloma, skaičius.
Kreipimųsi skaičius

7.

Tirti skundus, pranešimus ir kitais

Antikorupcijos

Gavus

Ištirtų pranešimų

Vykdoma.
Asmenų, siekusių eiti pareigas, kai
kreiptis į STT informacijos yra
privaloma – 4.
Savivaldybės administracijos
direktoriaus kreipimaisi – 4
(dėl asmens į VšĮ Joniškio ligoninės
vyriausiojo gydytojo pareigas 2013-0613 Nr. (5.23) S-1287 , dėl asmens į VšĮ
Joniškio pirminės sveikatos prieţiūros
centro direktoriaus pareigas 2013-0613 Nr. (5.23) S-1286, dėl asmens į
Joniškio rajono savivaldybės
administracijos Kanceliarijos skyriaus
vedėjo pareigas 2013-02-28 Nr.
(5.23)S-530, dėl Joniškio mato
Slančiausko progimnazijos direktoriaus
pareigas 2013-02-13 Nr. (5.23)S-388
Vykdoma.
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būdais gautą informaciją dėl galimų komisija,
korupcinio pobūdţio veikų, viešųjų Etikos komisija
ir privačių interesų nesuderinamumo

skundą,
pareiškimą ar
kitą
informaciją

apie galimas
korupcinio pobūdţio
nusikaltamas veikas,
viešųjų ir privačių
interesų konfliktą
skaičius

Antikorupcijos komisija gavo UAB
,,Eurikana ir ko“ 2013-01-23 raštą ,,Dėl
korupcijos prevencijos vykdomuose
viešuosiose konkursuose“ ir priėmė
sprendimą prašyti Joniškio rajono
savivaldybės administracijos Viešųjų
pirkimų skyrių pateikti dokumentus,
susijusius su UAB ,,Eurikana ir ko“
dalyvavimu supaprastintame atvirame
konkurse ,,Spausdintuvų ir kopijavimo
įrangos eksploatacinių medţiagų
pirkimas“.
Komisija atliko tyrimą ir pateikė
išvadą, kad nėra duomenų,
pagrindţiančių galimas korupcijos
apraiškas, vykdant viešąjį pirkimą.
Antikorupcinė komisija gavo
anoniminį laišką, rastą dėţutėje
,,Pranešimai ir pasiūlymai
administravimo ir korupcijos
prevencijos klausimais“.
Komisija pateikė rekomendaciją nuolat
kontroliuoti visuomenei naudingų darbų
organizavimą Satkūnų seniūnijoje.

Atliktas korupcijos
rizikos valdymo
vertinimas, pateikti
motyvuoti siūlymai
savivaldybės
administracijos
direktoriui
Respondentų
atsakymų procentinė

Korupcijos rizikos valdymo vertinimą
planuojama atlikti antrame pusmetyje.

8.

Atlikti korupcijos rizikos valdymo
vertinimą ne maţiau kaip dviejose
savivaldybės įstaigose

Savivaldybės
centralizuotas vidaus
audito skyrius

2013 m.

9.

Atlikti visuomenės nuomonės apie
pasitikėjimą savivaldybės

Savivaldybės
administracijos

2013 m.

Visuomenės nuomonės apie
pasitikėjimą savivaldybės institucijomis
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institucijomis tyrimą

Kultūros ir viešųjų
išraiška, leidţianti
tyrimą planuojama atlikti antrame
ryšių skyrius,
teigti apie
pusmetyje
jaunimo reikalų
respondentų
kordinatorius,
pasitikėjimo
pasitelkiant pagal
savivaldybės
bendradarbiavimo
institucijomis lygį
sutartį Šiaulių
universiteto
studentus
TIKSLAS – UŽTIKRINTI VIEŠUMĄ IR SKAIDRUMĄ PRIIMANT VIEŠUS SPRENDIMUS, GERINTI TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ
PRIEINAMUMĄ VISUOMENEI
UŽDAVINYS
TOBULINTI SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖKŪROS PROCESĄ, DIDINTI JOS VIEŠUMĄ IR SKAIDRUMĄ
11.

Didinti konsultavimąsi su
visuomenės interesams tam tikroje
srityje atstovaujančiomis
organizacijomis, o įstatymų
numatytais atvejais – su gyventojais
ar jų grupėmis
dėl administracinių sprendimų,
susijusių su bendrais teisėtais
visuomenės interesais

savivaldybės meras,
savivaldybės
administracijos
direktorius,
savivaldybės
institucijų teisės aktų
projektų rengėjai

Kasmet

Konsultacijų būdai ir
skaičius

Vykdoma.
Priemonė uţtikrinama per viešą
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
sprendimų projektų skelbimą Seimo
teisės aktų projektų posistemėje.
Paskelbta vietinėje spaudoje:
skelbimai dėl bendrųjų planų viešinimo
– 1,
skelbimai dėl specialiųjų planų
viešinimos – 2.
Paskelbta savivaldybės interneto
svetainėje:
skelbimai dėl bendrųjų planų – 1,
skelbimai dėl specialiųjų planų – 9,
,skelbimai dėl detaliųjų ir ţemės
pertvarkymų planų rengimo – 18.
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13.

Atlikti norminių teisės aktų ar jų
projektų antikorupcinį vertinimą

14.

Atlikti savivaldybės administracijos
padalinių, vykdančių funkcijas
kraštotvarkos, socialinės paramos,
turto valdymo ir ţemės ūkio srityse,
veiklos nuostatų, valstybės
tarnautojų pareigybių aprašymų
analizę ir prireikus parengti ir
priimti pakeitimus, kad būtų
uţtikrintas veiklos vykdymo ir
kontrolės funkcijų atskyrimas
Skelbti savivaldybės interneto
svetainėje informaciją apie
savivaldybės tarybos narių,
savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojų nusišalinimus
nuo dalyvavimo rengiant, svarstant
ir priimant sprendimus, vykdant
jiems pavestas uţduotis, kad būtų
išvengta viešųjų ir privačių interesų
konflikto

15.

Dėl 24 teisės aktų projektų buvo
konsultuotasi su komisijomis,
institucijų vadovais susitikimuose,
posėdţiuose.
Pasiekimo rodiklis – 0 proc.

savivaldybės
institucijų teisės aktų
projektų rengėjai,
savivaldybės
administracijos
Juridinis skyrius,
Antikorupcijos
komisija

Nuolat

Norminių teisės aktų
ir jų projektų,
vertintų
antikorupciniu
poţūriu, procentas

savivaldybės
administracijos
direktorius,
savivaldybės
Centralizuotas
vidaus audito ir
Juridinis skyriai

2013 m. I
ketvirtis

Vertintų padalinių
veiklos nuostatų,
pareigybių aprašymų
skaičius.
Pateiktų pasiūlymų
ir priimtų pakeitimų
skaičius

Neįvykdyta.
Planuojama įgyvendinti 2013 m. IV
ketvirtyje

Kas ketvirtį

Nusišalinimo atvejų
skaičius

Vykdoma.
Tarybos narių nusišalinimo atvejai
skelbiami savivaldybės interneto
svetainėje www.joniskis.lt
/Savivaldybė/Teisinė
informacija/Teisės aktai/Tarybos
sprendimai po kiekvieno tarybos
posėdţio vardinėje balsavimų lentelėje.

savivaldybės
administracijos
kanceliarija

Per 2013 m. I pusmetį nusišalino 13
tarybos narių, nusišalinimo atvejų – 13.
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Uţregistruoti 3 valstybės tarnautojų
nusišalinimo atvejai.
TIKSLAS – MAŽINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS TEIKIANT ADMINISTRACINES IR VIEŠĄSIAS PASLAUGAS

16.

17.

UŽDAVINYS
TOBULINTI ADMINISTRACINIŲ IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROCEDŪRAS, DIDINANT JŲ SKAIDRUMĄ IR
EFEKTYVUMĄ
Uţtikrinti galimybę skaitmeninėmis savivaldybės
2012 m.
Savivaldybės tarybos Įvykdyta.
priemonėmis gyventojams
administracijos
posėdţių
Įgyvendintas regioninės dimensijos
susipaţinti su savivaldybės tarybos
Informacinių
transliavimas
projektas „Elektroninės demokratijos
sprendimų priėmimo eiga ir
technologijų skyrius
stiprinimas Šiaulių mieste ir regione“.
savivaldybės politikų darbo procesu
Vykdyti viešuosius pirkimus
savivaldybės įstaigos Kasmet
Elektroninėmis
Vykdoma.
elektroninėmis priemonėmis
priemonėmis atliktų Savivaldybės administracija – 77,95
visų planuojamų
proc.
pirkimų procentas
VšĮ Joniškio ligoninė – 25 proc.,
Joniškio švietimo centras – 30 proc.,
Joniškio „Saulės“ pagr. mokykla – 50
proc.,
Gasčiūnų pagr. mokykla – 99 proc.,
Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla –
10 proc.
Skaistgirio vidurinė mokykla – 60
proc.,
Joniškio rajono vaikų lopšelis-darţelis
,,Ąţuoliukas“ – 30 proc.,
Joniškio rajono vaikų darţelis
„Vyturėlis“–60 proc.,
Joniškio rajono vaikų lopšelis-darţelis
,,Saulutė“ – 34 proc.,
Ţagarės socialinių paslaugų centras –
90 proc.,
VšĮ Joniškio rajono savivaldybės
greitosios medicinos pagalbos stotis –
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18.

Didinti statybą leidţiančių
dokumentų išdavimo procedūrų
atlikimą informacine sistema
„Infostatyba“,
civilinės būklės aktų registravimo,
liudijimų išdavimo informacine
sistema „Mepis“, skatinti
gyventojus jomis naudotis

savivaldybės
administracijos
Kraštotvarkos ir
architektūros
skyrius,
Civilinės
metrikacijos skyrius

Nuolat

Suteiktų elektroninių
paslaugų procentas

20.

Įdiegti savivaldybės interneto
svetainėje interaktyvią vaikų
priėmimo į ugdymo įstaigas
registracijos sistemą (pagal
Nacionalinės kovos su korupcija
2011–2014 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano 7.4
priemonę)

savivaldybės
administracijos
Švietimo ir sporto
skyrius

2012 m.
II ketvirtį

Įdiegta interaktyvi
vaikų priėmimo į
ikimokyklines
įstaigas ir mokyklas
(gimnazijas)
registracijos sistema

56 proc.,
Joniškio turizmo ir verslo informacijos
centras – 100 proc.,
Joniškio ligoninė – 25 proc., Joniškio
psichikos sveikatos centras – 89 proc.
Vykdoma.
Visi statybą leidţiantys dokumentai ir
rašytiniai pritarimai statinio projektui
yra išduodami per informacinę sistemą
„Infostatyba“ (100 proc.)
Informacija apie sistemą ,,Mepis“
skelbiama nuolat, tačiau ja asmenys ja
maţai naudojasi. Išaiškėjo sistemos
darbo nepatogumai. Suteiktų
elektroninių paslaugų – 4 proc.
Neįvykdyta.
Sistemos diegimas atidėtas dėl lėšų
trūkumo.
Ugdymo įstaigose yra pakankamai
laisvų vietų, eilių nesusidaro.

II. ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS
TIKSLAS – SUPAŽINDINTI VALSTYBĖS TARNYBOJE DIRBANČIUS ASMENIS, SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĘ SU
KORUPCIJOS KELIAMU PAVOJUMI, SKATINTI NEPAKANTUMĄ KORUPCIJOS APRAIŠKOMS
1 UŽDAVINYS
DIDINTI ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO SKLAIDĄ IR SKATINTI SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĘ ĮSITRAUKTI Į
ANTIKORUPCINĘ VEIKLĄ
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26.

27.

28.

29.

Savivaldybės interneto svetainės
skyriuje „Korupcijos prevencija“
tikslinti informaciją, skelbti teisės
aktų nustatyta tvarka uţfiksuotus
korupcijos faktus ir ataskaitą apie
Korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių plano
įgyvendinimą
Įtraukti visuomenę į diskusijas
antikorupcine tema savivaldybės
interneto svetainėje (komentarų ir
kitomis formomis)

Antikorupcijos
komisija,
Programos
vykdytojai

Informaciją
tikslinti ne
rečiau kaip
kartą per
ketvirtį

Ataskaitų, skelbimų
skaičius

Vykdoma.
Paskelbta ataskaitų – 1,
naujienų – 1,informacijų apie
komisijos posėdţius – 1

savivaldybės
administracijos
Kultūros ir viešųjų
ryšių skyrius

Kasmet

Visuomenės
susidomėjimas
antikorupcine tema,
komentarų skaičius

Planuojama įgyvendinti IV ketvirtyje

2 UŽDAVINYS
ĮGYVENDINTI ANTIKORUPCINIO UGDYMO PROGRAMAS
Organizuoti savivaldybės tarybos
savivaldybės meras, Kasmet
Kursuose
Vykdoma.
narių, savivaldybės administracijos, savivaldybės
dalyvavusių asmenų Mokymai ,,Profesinė etika Valstybės
savivaldybės įstaigų darbuotojų
administracijos
skaičius,
tarnyboje“.
kursus, susijusius su antikorupcine
direktoriaus
kursų valandų
Mokymus išklausiusių darbuotojų
veikla (pagal Nacionalinės kovos su pavaduotojas,
skaičius, tenkantis
skaičius – 2
korupcija 2011–2014 metų
įstaigų vadovai
vienam kursus
Mokymų valandų skaičius tenkantis
programos įgyvendinimo priemonių
išklausiusiam
vienam klausytojui – 8 akad. val.
plano 8.6 priemonę)
asmeniui
Organizuoti savivaldybės tarybos
Mero padėjėja,
Kasmet
Kursus išklausiusių
Pirmame pusmetyje kursus išklausiusių
narių ir savivaldybės administracijos savivaldybės
savivaldybės tarybos darbuotojų skaičius – 0
darbuotojų kursus dėl teisės aktų
administracijos
narių ir savivaldybės
projektų vertinimo valstybės
kanceliarija
administracijos
korupcijos, socialiniu, ekonomikos,
darbuotojų.
finansų ir kitais poţiūriais (pagal
Kursų valandų
Nacionalinės kovos su korupcija
skaičius, tenkantis
2011–2014 metų programos
vienam kursus
įgyvendinimo priemonių plano 1.17
išklausiusiam
priemonę)
asmeniui
_______________________________

