KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKLOS ATASKAITOS UŽ 2020-2021 METUS
VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties korupcijos prevencijos programos priemonių plano
įgyvendinimo ataskaita už 2020 metus.
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojas

Nustatyti korupcijos rizikos
veiksnius, atliekant statybos
darbų
viešuosius
pirkimus
(Dispečerinės tarnybos patalpų
remontas)

Korupcijos
prevencijos
komisijos
pirmininkas

2.

Nustatyti
galimą
GMP
darbuotojo šališkumą, atliekant
Radijo ryšio tinklo paslaugos
pirkimą

Korupcijos
prevencijos
komisijos
pirmininkas

3.

Pacientų (jų atstovų) apklausa
dėl GMP paslaugų teikimo,
įvertinant
ir
korupcijos
pasireiškimo tikimybę teikiant
GMP paslaugą.

Laukiami
rezultatai
Korupcijos
pasireiškimo
galimybės
nustatymas

Vykdymo laikas
2020 m. rugpjūtis

Galimo
2020 m. rugsėjis
šališkumo,
atliekant
Radijo ryšio
tinklo
paslaugos
pirkimą,
nustatymas
Korupcijos
Korupcinio
2020 m.
prevencijos
pobūdžio
komisijos
reiškinių
pirmininkas, GMP nustatymas
pamainų vadovai.

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas
Vytenis Keršys

Įgyvendinimo
kriterijai
Galimi
korupcijos
veiksniai

Įgyvendinimo
rezultatai
Korupcijos
pasireiškimo
tikimybė,
atliekant
statybos
darbų
viešuosius pirkimus,
nenustatyta
Viešųjų ir privačių Viešųjų ir privačių
interesų
konflikto interesų
konfliktas
galimybės
sukeltas nebuvo.
nustatymas

Informacija
apie
galimą
korupcinę
veiklą teikiant GMP
paslaugas
(360
apklaustų)

Korupcinio pobūdžio
reiškinių,
teikiant
GMP paslaugas, iš
360
apklaustų,
nenustatyta

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKLOS ATASKAITA
VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties korupcijos prevencijos programos priemonių plano
įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus.

Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas

2.

Atsiskaitymų grynaisiais
pinigais
už
GMP
teikiamas
mokamas
paslaugas
mažinimas,
skatinant
naudojimąsi
banko kortelėmis ir banko
pavedimais.
Pacientų (jų atstovų)
apklausa
dėl
GMP
paslaugų
teikimo,
įvertinant ir korupcijos
pasireiškimo
tikimybę
teikiant GMP paslaugą.
Individualių
apsaugos
priemonių – respiratorių –
viešojo
pirkimo
antikorupcinis vertinimas

3.

4.

Antikorupcinio
mokymai

Vykdytojas

Laukiami
Vykdymo
rezultatai
laikas
švietimo Dalia
Šaumanienė, Susipažinta su STT 2021 m. kovas
atsakinga
už organizuotų
mokymus GMPS
mokymų medžiaga,
užpildytos anketos
Korupcijos
prevencijos komisija,
GMP
pamainos
vyresnieji,
GMP
dispečeriai
ir
paslaugas teikiančių
brigadų vadovai.
Korupcijos
prevencijos komisijos
pirmininkas,
GMP
pamainų vadovai.

Įplaukų
už 2021 m.
mokamas
paslaugas
ne
grynaisiais pinigais
padidėjimas

Korupcinio
2021 m.
pobūdžio reiškinių
nustatymas

Korupcijos
Galimų pažeidimų, 2021
prevencijos komisijos organizuojant
rugsėjis
pirmininkas
ir viešąjį
pirkimą, gruodis
komisija
nustatymas

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas
Vytenis Keršys

Įgyvendinimo
kriterijai
Nuotoliniai mokymai

Įgyvendinimo
rezultatai
Išklausė
administracijos,
bendrųjų padalinių ir
korupcijos prevencijos
komisijos nariai.
Atsiskaitymo būdai už Žymiai
padidėjo
suteiktas
GMP atsiskaitymai
už
mokamas paslaugas
suteiktas
mokamas
paslaugas
banko
kortelėmis.

Informacija
apie
galimą
korupcinę
veiklą teikiant GMP
paslaugas
(350
apklaustų)

Korupcinio pobūdžio
reiškinių, teikiant GMP
paslaugas,
iš
350
apklaustų, nenustatyta

m. Viešojo respiratorių Pažeidimų
- pirkimo
organizuojant viešąjį
dokumentacijos
pirkimą nenustatyta
nagrinėjimas

