PATVIRTINTA
AB „Panevėžio butų ūkis“
Direktoriaus 2022 m. rugsėjo 14 d.
įsakymu Nr. V-62

AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022 – 2025 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil.
Priemonės
Priemonės vykdytojas
Įvykdymo
Rezultatų vertinimo
Nr.
pavadinimas
(-ai)
terminas
kriterijai
Pirmas programos tikslas - atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti bendrovėje ir jas šalinti.
1 uždavinys: organizuoti asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją, veiklą
1.1.
Stebėjimas kaip darbuotojai Korupcijos prevencijos
Nuolat.
laikosi bendrovės darbuotojų kontrolės komisija,
etikos kodekso principų.
juriskonsultas.

Tobulinamas darbuotojų etikos
kodeksas.

1.2.

Bendrovės korupcijos
prevencijos priemonių
įgyvendinimo tvarkos aprašo
peržiūrėjimas.

Korupcijos prevencijos
kontrolės komisija,
personalo inspektorius.

Esant
poreikiui

Parengtas ir patvirtintas
bendrovės korupcijos
prevencijos priemonių
įgyvendinimo tvarkos aprašas.

1.3.

Organizuoti Korupcijos
prevencijos kontrolės
komisijos, pirkimų komisijų
narių švietimą korupcijos
prevencijos srityje.

Korupcijos prevencijos
kontrolės komisijos ir
pirkimų komisijų
pirmininkai.

1 kartą per
metus.

Seminarų, mokymų skaičius.

Laukiami rezultatai

Nustatytos aiškios elgesio
taisyklės darbuotojams,
suformuota bendra bendrovės
darbuotojų etika, stiprinant
netoleranciją korupcijai.
Nustatytas korupcijos
prevencijos priemonių
įgyvendinimo tvarkos
aprašas prisidės prie aiškios
bendrovės antikorupcinės
politikos formavimo ir
nuolatinio korupcijos
prevencijos priemonių
tobulinimo.
Bendrovėje korupcijos
prevencijos kontrolę ir
priežiūrą vykdys specialių
žinių šioje srityje įgiję
asmenys.

2 uždavinys: užtikrinti efektyvų korupcijos rizikos valdymą
2.1.
Atlikti bendrovės veiklų,
Korupcijos prevencijos
kuriose egzistuoja didelė
kontrolės komisija.
korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymą ir
korupcijos pasireiškimo jose
įvertinimą.

Kasmet
iki III
ketvirčio
pabaigos.

Nustatytos veiklos sritys, kuriose
yra didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, atliktas
korupcijos pasireiškimo
tikimybės įvertinimas.

2022-2025
metai.

Viešųjų ir privačių interesų
deklaracijų skaičius.

Korupcijos prevencijos
kontrolės komisija.

Nuolat.

Gautų pranešimų skaičius per
vienerius metus.

Ugdomas darbuotojų
atsakomybės jausmas,
netolerancija korupcijos
apraiškoms.

Korupcijos prevencijos
kontrolės komisija.

Nuolat.

Gautų pranešimų/pasitvirtinusių
pranešimų skaičius per vienerius
metus.

Ugdomas darbuotojų
atsakomybės jausmas,
netolerancija korupcijos
apraiškoms.

3 uždavinys: organizuoti viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymą.
3.1.
Informacijos, apie pareigybių,
Korupcijos prevencijos
kurias einantys asmenys
kontrolės komisija,
privalo deklaruoti viešuosius ir personalo inspektorius.
privačius interesus, skelbimas
bendrovės interneto svetainėje.

Nustatytos veiklos sritys,
kuriose yra didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė,
atliktas korupcijos
pasireiškimo tikimybės
įvertinimas, parengta išvada
ir pasiūlymai.

Informacijos paskelbimas,
apie viešųjų ir privačių
interesų deklaracijų teikimą,
interneto svetainėje padidintų
gyventojų pasitikėjimą
bendrovės vadovais.
Antras programos tikslas - siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, užtikrinti efektyvų kontrolės
vykdymą bendrovės veikloje
1 uždavinys: didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei.
1.1.
Skelbti metinius pirkimų
Pirkimų komisijos.
Metų
Paskelbti bendrovės internetinėje Bendrovės veikloje sudarytų
planus ir metinių pirkimų
pradžioje
svetainėje pirkimų planai per
sutarčių ir planuojamų
planų įvykdymą bendrovės
vienerius metus.
pirkimų viešumas užtikrins
internetinėje svetainėje.
bendrovės skaidrią
konkurenciją.
1.2.

1.3.

Korupcijos prevencijos
kontrolės komisijai gavus
pranešimus apie galimą
korupcinę veiklą, nedelsiant
informuoti bendrovės
direktorių.
Bendrovės darbuotojui gavus
pranešimą ar nustačius galimas
korupcijos apraiškas
organizuojant pirkimus

nedelsiant informuoti
Korupcijos prevencijos
kontrolės komisiją
1.4.
Bendrovės informacijos
Korupcijos prevencijos
skelbimo vietoje bei interneto
kontrolės komisija,
svetainėje skelbti informaciją
personalo inspektorius.
kur, kokiu adresu, telefonu ar
elektroniniu paštu gali kreiptis
asmuo, susidūręs su korupcinio
pobūdžio veika.
2 uždavinys: gerinti informacijos sklaidą apie bendrovės vykdomą veiklą
2.1.

Nuolat.

Informacija paskelbta ir
atnaujinta.

Bendrovės interneto svetainėje Pastatų ūkio ir paslaugų
Nuolat.
Aktualios informacijos įkėlimas
teikti informaciją apie
skyrius.
į bendrovės internetinį puslapį,
Klientams teikiamas paslaugas.
jos periodiškas atnaujinimas.
2.2.
Talpinti aktualią informaciją
Pastatų ūkio ir paslaugų
Nuolat.
Aktualios informacijos įkėlimas
apie bendrovės teikiamas
skyrius, Apskaitos
į bendrovės skelbimų lentas, jos
paslaugas bendrovės
skyrius, Gamybos skyrius.
periodiškas atnaujinimas.
administracinių padalinių,
mokesčių surinkimo kasų ir
aptarnaujamų daugiabučių
namų informacinėse skelbimų
lentose.
3 uždavinys: stiprinti pirkimų, teikiamų mokamų paslaugų organizavimo ir kontrolės vykdymą
3.1.
Skelbti bendrovės internetinėje Korupcijos prevencijos
Nuolat
Informacijos skelbimas padėtų iš
svetainėje pirkimų ir patalpų
kontrolės komisijos ir
anksto identifikuoti galimus
nuomos komisijų sudėtį.
pirkimų komisijų
viešųjų ir privačių interesų
pirmininkai.
konfliktus.
4 uždavinys: šviesti darbuotojus antikorupcinėmis temomis.
4.1.
Dalyvauti mokymuose,
Korupcijos prevencijos
Kartą per
Įvykusių mokymų, dalyvautų
seminaruose, įvairiuose
kontrolės komisija.
metus
seminarų skaičius ir juose
dalykiniuose susitikimuose
Pirkimų komisijos.
dalyvavusių darbuotojų skaičius
korupcijos prevencijos
per vienerius metus
klausimais su STT pareigūnais.

Padės įgyvendinti viešumo ir
informuotumo principus.

Didinamas skaidrumas,
informatyvumas.
Didinamas skaidrumas,
informacijos sklaida
visuomenėje.

Komisijų narių
konfidencialios informacijos
ir nešališkumo deklaracijų
skaičius.
Formuojamas bendrovės
darbuotojų korupcijos
prevencijos suvokimas,
nepakantumas korupcijai.

