UAB „Skuodo vandenys“ 2018 – 2020 metų korupcijos prevencijos programos priedas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SKUODO VANDENYS“ 2018 -2020 METŲ
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINAMŲ PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės vykdytojai

Priemonės
įgyvendinimo terminai

Laukiamas rezultatas

I TIKSLAS - NUSTATYTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS IR JAS ŠALINTI BENDROVĖJE. UŽTIKRINTI SKAIDRUMĄ IR ATVIRUMĄ
VYKDANT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, ADMINISTRUOJANT IR TEIKIANT PASLAUGAS.
UŽDAVINIAI:
1. Nustatyti bendrovės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
2. Mažinti korupcijos prielaidas veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
1. Parengti apklausos anketą dėl
Už korupcijos prevenciją
2019 m.
Parengta ir bendrovės interneto svetainėje
korupcijos paplitimo ir jos
atsakingas asmuo
I ketvirtis
www.skuodovandenys.lt patalpinta apklausos
apraiškų bendrovėje ir ją
IT specialistas-elektrikas
anketa
patalpinti bendrovės interneto
Administratorė-sekretorė
svetainėje
2. Organizuoti bendrovės
Už korupcijos prevenciją
1 kartą į metus
Atlikta bendrovės darbuotojų anoniminė
darbuotojų anoniminę apklausą
atsakingas asmuo
II ketvirtis
apklausa (nurodomas skaičius)
pagal parengtą apklausos anketą
siekiant nustatyti tolerancijos
Administratorė-sekretorė
korupcijai lygį
3. Organizuoti klientų (vartotojų),
Už korupcijos prevenciją
1 kartą į metus
Atlikta bendrovės klientų (vartotojų),
suinteresuotų šalių ir kitų
atsakingas asmuo
I ketvirtis
suinteresuotų šalių ir kitų asmenų anoniminę
asmenų anoniminę apklausą
apklausa (nurodomas skaičius)
pagal parengtą apklausos anketą
IT specialistas-elektrikas
siekiant nustatyti galimas
korupcijos apraiškas ir
korupcijos paplitimą bendrovėje
4. Skelbti bendrovės darbuotojų
Už korupcijos prevenciją ir
1 kartą į metus
Paskelbti anoniminės apklausos rezultatai
klientų (vartotojų), suinteresuotų
kontrolę atsakingas asmuo
II ketvirtis
bendrovės interneto svetainės
šalių ir kitų asmenų anoniminės
www.skuodovandenys.lt skyriuje „Korupcijos
IT specialistas-elektrikas
prevencija“
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5.

6.

7.

8.

9.

apklausos rezultatus bendrovės
interneto svetainėje
Nustatyti bendrovės veiklos
sritis, kuriose yra prielaidos
korupcijai pasireikšti ir kuriose
būtų tikslinga atlikti korupcijos
pasireiškimo tikimybės
vertinimą
Skatinti gyventojus naudotis
internetu teikiamomis bendrovės
paslaugomis
1. užregistruoti elektroniniu
būdu problemą, pvz. pažeista
plomba.
2. projektinių ir planavimo
dokumentų derinimas
elektroniniu būdu.
Informuoti ir skatinti bendrovės
darbuotojus pranešti apie
korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus ir nusikalstamas
veikas, taip pat kitus neteisėtus
bendradarbių ir kitų asmenų
veiksmus
Bendrovės interneto svetainėje
patalpinti kur kreiptis, susidūrus
su korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimais ir nusikalstama
veika, taip pat kitais teisės aktų
pažeidimais bei darbuotojų
netinkamu elgesiu
Tirti ir analizuoti gaunamą
informaciją dėl galimų
korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų ir kitų teisės
aktų pažeidimų

Už korupcijos prevenciją
atsakingas asmuo

2019 m.
I ketvirtis

Abonentinis skyrius

Pagal galimybes

Nustatytos rizikos bendrovės veiklos sritys
antikorupciniu požiūriu.
Apibendrinti duomenys apie veiklos sritis,
kuriose tikslinga atlikti korupcijos pasireiškimo
tikimybės vertinimą
Vartotojų aptarnavimo kokybės gerėjimas,
paslaugų suteikimo laiko trumpėjimas

IT specialistas-elektrikas

Už korupcijos prevenciją
atsakingas asmuo
Vadovai

Kas ketvirtį

Bendrovės darbuotojai supažindinti ir
informuoti

Už korupcijos prevenciją
atsakingas asmuo

2018 m.
IV ketvirtis

Bendrovės interneto svetainės
www.skuodovandenys.lt paskelbta informacija

Nuolat

Išanalizuota ir apibendrinta gauta informacija

IT specialistas-elektrikas

Už korupcijos prevenciją
atsakingas asmuo

3

10.

Bendrovės interneto svetainėje
skelbti informaciją apie gautus
pranešimus ir jų pateikimą
teisėsaugos institucijoms

Už korupcijos prevenciją
atsakingas asmuo

Nuolat

Bendrovės interneto svetainės
www.skuodovandenys.lt paskelbta informacija

II TIKSLAS - PADIDINTI BENDROVĖS PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ IR PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ, VEIKLOS VIEŠUMĄ IR
ATSKAITINGUMĄ VISUOMENEI.
UŽDAVINIAI:
1. Skelbti viešai informaciją apie bendrovės antikorupcinę ir kitą veiklą, programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
2. Informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir nusikalstamas veiklas, darbuotojų netinkamą elgesį.
11. Skelbti bendrovės interneto
Per 3 (tris) darbo dienas nuo Paskelbta nurodyta informacija bendrovės
svetainėje programą ir jos
IT specialistas-elektrikas
programos patvirtinimo
interneto svetainės www.skuodovandenys.lt
įgyvendinimo priemonių planą
skyriuje „Korupcijos prevencija“
12. Skelbti bendrovės interneto
IT specialistas-elektrikas
Nuolat
Paskelbta nurodyta informacija bendrovės
svetainėje asmens už korupcijos
interneto svetainės www.skuodovandenys.lt
prevencijos ir kontrolės
skyriuje „Korupcijos prevencija“
vykdymą, duomenis ir kontaktus
13. Interneto svetainėje ir
Už korupcijos prevenciją
Nuolat atnaujinti informaciją Vartotojai galės anonimiškai informuoti apie
informaciniuose stenduose
atsakingas asmuo
galimas korupcijos apraiškas/viešumo ir
skelbti informaciją apie
skaidrumo didinimas
atsakomybę už korupcijos
IT specialistas-elektrikas
pobūdžio pažeidimus ir
kreipimosi kontaktus susidūrus
su korupcinio pobūdžio veikla
14. Gavus pranešimą apie galimą
Už korupcijos prevenciją
Gavus pranešimą
Įgyvendinamas teisinės atsakomybės
korupcinę veiklą, nedelsiant
atsakingas asmuo
neišvengiamumo principas
informuoti bendrovės direktorių
15. Analizuoti gautus pasiūlymus
Už korupcijos prevenciją
Gavus pasiūlymus
Korupcijos prevencijos stiprinimas/sumažinta
dėl korupcijos prevencijos
atsakingas asmuo
korupcijos pasireiškimo tikimybė
priemonių ir spręsti dėl
programos įgyvendinimo
Bendrovės direktorius
priemonių plano keitimo,
papildymo ar atnaujinimo
16. Įmonės internetinėje svetainėje
IT specialistas-elektrikas
Per 10 darbo dienų nuo
Bendrovės veiklos viešumo/skaidrumo
skelbti informaciją apie
informacijos gavimo datos
didinimas
darbuotojus, kurie pripažinti
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padarę korupcijos pobūdžio
veiklą
17. Bendrovės internetinėje
Vyriausiasis finansininkas
Nuolat
Paskelbta nurodyta informacija bendrovės
svetainėje skelbti ir atnaujinti
interneto svetainėje www.skuodovandenys.lt
teikiamų paslaugų įkainius,
IT specialistas-elektrikas
finansines veiklos ataskaitas ir
kitus su bendrovės veikla
susijusius dokumentus
18. Žymėti tarnybinius
Vyriausiasis inžinierius
Nuolat
Sužymėti tarnybiniai automobiliai bendrovės
automobilius, nurodant
simbolika. Tarnybinis transportas nebus
bendrovės pavadinimą
naudojamas asmeniniais reikalais
III TIKSLAS – UGDYTI BENDROVĖS DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINĮ SĄMONINGUMĄ IR ATSPARUMĄ KORUPCIJAI
UŽDAVINIAI:
1. Organizuoti bendrovės darbuotojų antikorupcinius mokymus.
2. Šviesti bendrovės darbuotojus, klientus (vartotojus), suinteresuotąsias šalis ir kitus asmenis korupcijos prevencijos klausimais.
19. Organizuoti antikorupcinius
Už korupcijos prevenciją
Ne rečiau kaip 1 kartą į metus Pravesti antikorupciniai mokymai, nurodant
mokymus bendrovės
atsakingas asmuo
temos pavadinimą ir skaičių.
darbuotojus
Mokymuose dalyvavusių bendrovės darbuotojų
skaičius
20. Periodiškai siųsti už korupcijos
Už korupcijos prevenciją
Ne rečiau kaip kartą per
Korupcijos prevencijos stiprinimas/sumažinta
prevencijos ir kontrolės
atsakingas asmuo
metus
korupcijos pasireiškimo tikimybė
vykdymą asmenį (atsakingas
asmuo) ir kt. darbuotojus į
seminarus, mokymus korupcijos
prevencijos klausimais
21. Informuoti (žodžiu arba raštu)
Už korupcijos prevenciją
Kiekvienų metų II ir IV
Korupcijos prevencijos stiprinimas
direktorių apie korupcijos
atsakingas asmuo
ketvirčio pabaiga
prevencijos programų priemonių
plano vykdymą

_________________________________________

