Elektroninio dokumento nuorašas
VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2016 – 2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
2018 METŲ II PUSMEČIO ATASKAITA
2019-02-25 Nr.
PIRMASIS TIKSLAS – didinti Savivaldybės veiklos viešumą ir sprendimų priėmimo skaidrumą.
TIKSLO REZULTATO KRITERIJAI:
1) Visagino savivaldybės bendruomenė teikia pasiūlymus bent dėl 10 % kasmet rengiamų savivaldybės institucijų teisės aktų projektų;
2) visi Visagino savivaldybės įstaigų rengiami teisės aktų projektai skelbiami viešai;
3) visuomenės pasitikėjimas Visagino savivaldybės taryba, Visagino savivaldybės meru, Visagino savivaldybės administracija ir kitomis Visagino savivaldybės
įstaigomis sieks 56 % 2018 m.
1.1. UŽDAVINYS

Sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti sprendimų priėmimo procese, pareiškiant pastabas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės rengiamų teisės aktų projektų.
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

Priemonė
Atlikti gyventojų apklausą, siekiant nustatyti
Savivaldybės tarybos, mero, administracijos ir kitų
Savivaldybės įstaigų priimamų teisės aktų
žinomumą, galimybę iš anksto teisės aktų nustatyta
tvarka susipažinti su jų projektais.
Informuoti apie gyventojų galimybę dalyvauti
viešose konsultacijose bei skelbti, į kokius jų
pasiūlymus buvo nuspręsta atsižvelgti arba ne ir
kodėl.
Atlikti antikorupcinį teisės aktų ir jų projektų
vertinimą. Ypatingą dėmesį skirti antikorupciniu
požiūriu vertinant teisės aktų projektus, dėl kurių
gali kilti interesų konfliktas, taip pat kitais
visuomenei reikšmingais klausimais.
Skelbti ne tik su planuojamu Tarybos posėdžiu

Įvykdymo žyma

Rezultatas

Neįvykdyta

Už programos priemonės vykdymą atsakingas Vidaus administravimo ir informacinių technologijų
skyrius paaiškino, kad apklausą rengti netikslinga, nes teisės aktai viešai skelbiami interneto
svetainėje rubrikoje „Teisinė informacija“

Įvykdyta

Gyventojai turi galimybę dalyvauti Savivaldybės tarybos sprendimų projektų aptarimuose.
Pastebėjimus bei pasiūlymus, susijusius su teisės akto priėmimu, gali rašyti interneto svetainėje
www.visaginas.lt skyriuje Teisinė informacija tik užsiregistravę vartotojai.

Neįvykdyta

Nuo 2018 m. rugpjūčio 17 d. atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo nebuvo paskirtas, todėl
antikorupcinių teisės aktų ir jų projektų vertinimas nebuvo atliekamas

Įvykdyta

Gyventojai su planuojamu Tarybos posėdžiu susijusią informaciją, sprendimų priėmimo eigą, darbo
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susijusią informaciją, bet ir viešinti per posėdį
svarstytus papildomai pateiktus dokumentus.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
(11)

Skelbti visus individualius Tarybos narių
balsavimus svarstomais klausimais, t. y. kaip
nagrinėjamu klausimu balsavo kiekvienas Tarybos
narys.

Tiesiogiai transliuoti visus Tarybos posėdžius ir
užtikrinti jų įrašų prieinamumą Savivaldybės
interneto svetainėje.
Savivaldybės interneto svetainėje prie kiekvieno
Savivaldybės įstaigos darbuotojo skelbti jo
atliekamas funkcijas (o ne prie bendro skyrių
aprašymo) ir specialiuosius reikalavimus jų
pareigybei.
Siekiant išvengti interesų konfliktų, prie konkrečių
asmenų
(Savivaldybės
tarybos
narių
ir
administracijos vadovų) kontaktinės informacijos
skelbiama nuoroda į Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos arba Valstybinės mokesčių
inspekcijos interneto svetainėse jų paskelbtas
viešųjų ir privačių interesų bei turto deklaracijas.
Viešinti Viešųjų pirkimų komisijos sudėtį ir prie
jos narių kontaktinės informacijos skelbti nuorodas
į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
interneto svetainėje jų paskelbtas viešųjų ir
privačių interesų bei turto deklaracijas.
Viešinti visas Savivaldybei priklausančias
biudžetines įstaigas, viešąsias įstaigas ir įmones,
kurių steigėja yra Savivaldybė, bei nurodyti, kokią
dalį jų akcijų valdo Savivaldybė.

procese svarstytais papildomai pateiktais dokumentais gali susipažinti svetainėje www.visaginas.lt
skyriuje Savivaldybės taryba

Įvykdyta

Savivaldybės svetainėje www.visaginas.lt skyriuje Tarybos narių balsavimo rezultatai tą pačią dieną
po posėdžio skelbiami visi individualūs Tarybos narių balsavimo rezultatai.
Visi Savivaldybės tarybos posėdžiai HD formatu tiesiogiai transliuojami interneto svetainėje
www.visaginas.lt skyriuje Tarybos posėdžių transliacija.

Įvykdyta
Įvykusių Tarybos posėdžių įrašai archyvuojami
www.visaginas.lt skyriuje Transliacijų archyvas

Savivaldybės

interneto

svetainėje

Įvykdyta

Siekiant palengvinti vartotojų informacijos paieškas ir skelbiamos informacijos prieinamumą, iš
esmės pakeista Savivaldybės administracijos interneto svetainės www.visaginas.lt struktūra.
Savivaldybės administracijos darbuotojų kontaktai paskelbti svetainėje www.visaginas.lt skyriuje
Administracijos skyriai/Kontaktai. Paspaudus savivaldybės administracijos darbuotojo kontaktus
galima sužinoti konkrečias jo atliekamas funkcijas ir specialiuosius reikalavimus jo pareigybei.

Neįvykdyta

Prie konkrečių asmenų (Savivaldybės tarybos narių ir administracijos vadovų) kontaktinės
informacijos nuorodos į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos arba Valstybinės mokesčių
inspekcijos interneto svetainėse viešųjų ir privačių interesų bei turto deklaracijas nepaskelbtos.

2017 m. spalio 9 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-E-946 patvirtinta
nuolatinė Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija. Informacija paskelbta
Savivaldybės svetainėje www.visaginas.lt skyriuje Administracinė informacija.
Įvykdyta iš dalies
Prie Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos narių kontaktinės informacijos
nuorodos į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje viešųjų ir privačių interesų
bei turto deklaracijas nepaskelbtos.

Įvykdyta

Savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt skyriuje Struktūra ir kontaktai/Savivaldybės
įstaigos skelbiama informacija apie Savivaldybei priklausančias biudžetines įstaigas, viešąsias
įstaigas ir įmones, kurių steigėja yra Savivaldybė, bei nurodyta, kokią jų akcijų dalį valdo
Savivaldybė.
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11.
(12)

Viešinti, kokius asmenis Savivaldybė delegavo į
įmonių valdybas, ir nurodyti jų skyrimo į šias
pareigas priežastis (argumentus), kodėl paskirtas
žmogus buvo tinkamiausias kandidatas į valdybos
nario pareigas.

Įvykdyta iš dalies

Savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt skyriuje Struktūra ir kontaktai/Savivaldybės
įstaigos paviešinta informacija apie AB „Visagino mechanizacija“ valdybos narius.
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, SĮ „Visagino energija“ valdybos narių sąrašas bus
paviešintas 2019 m. I ketv. Paskyrus UAB „Visagino būstas“ valdybos narius informacija
nedelsiant bus patikslinta.

1.2. UŽDAVINYS

Įgyvendinti Nacionalinės kovos su korupcija programos savivaldybėms priskirtas priemones.
Eil.
Nr.
12.
(13)

Priemonė

Įvykdymo žyma

Atlikti veiksmai, pasiektas rezultatas

Viešinti informaciją apie Visagino savivaldybės ir
jos įstaigų pajamas, išlaidas elektroninėje erdvėjei.

Įvykdyta

Savivaldybės svetainėje www.visaginas.lt skyriuje Administracinė informacija/Biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkiniai paviešinta informacija apie Visagino savivaldybės pajamas, išlaidas.
Savivaldybės įstaigų pajamos, išlaidos viešinamos įstaigų svetainėse.

Įvykdyta
13.
(16.)

14.
(17.)

Viešai skelbti informaciją apie tarnybinių
automobilių naudojimą Visagino savivaldybėje ir
jos įstaigoseii.

Peržiūrėti ir atnaujinti antikorupcinio švietimo
programas, skatinti korupcijos prevencijos
iniciatyvas ir jų viešinimąiii.

Neįvykdyta

2018-11-29 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-215 patvirtintas „Tarnybinių lengvųjų
automobilių įsigijimo, nuomos ir transporto naudojimo Visagino savivaldybės uždarosiose akcinėse
bendrovėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašas“.
Informacija apie tarnybinių automobilių naudojimą Visagino savivaldybėje skelbiama:
Savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.visaginas.lt skyriuje Administracinė
informacija/Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Biudžetinių įstaigų interneto svetainėse:
Visagino rekreacijos paslaugų centro www.vrpc.lt skyriuje Naujienos/Transporto naudojimo tvarka
Visagino socialinių paslaugų centro www.vspc.lt skyriuje Administracinė informacija/Lengvieji
automobiliai

Nuo 2018 m. rugpjūčio 17 d. atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo nebuvo paskirtas, todėl
antikorupcinio švietimo programos peržiūrimos nebuvo.

ANTRASIS TIKSLAS – mažinti administravimo naštą viešųjų paslaugų gavėjams.
TIKSLO REZULTATO KRITERIJAI:

i

Atitikmuo Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų institucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 (toliau – NKKP TVP), 1.1.1 priemonė.
ii NKKP TVP 1.1.11 priemonė
iii NKKP TVP 6.1.1 priemonė
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1) sutrumpėję procedūrų terminai, t. y. Savivaldybės klientų, laukusių atsakymo ilgiau nei 20 darbo dienų, skaičiaus sumažėjimas nuo 3,9 % 2014 m. iki 0,8 % 2018
m. (atliktos kasmetinės apklausos duomenimis);
2) verslininkų nepakantumas korupcijai sieks 85 % 2018 m. (atliktos kasmetinės apklausos duomenimis).
2.1. UŽDAVINYS

Tobulinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo ir jų administravimo procedūras, didinant viešųjų paslaugų skaidrumą ir efektyvumą.
Eil.
Nr.

Priemonė

15.
(18.)

Įdiegti
Savivaldybės
interneto
svetainėje
interaktyvią vaikų priėmimo į Visagino
savivaldybės ugdymo įstaigas registracijos
sistemą.

16.
(20.)

Savivaldybės, jos įstaigų, įmonių interneto
svetainėse nuolat pateikti ir atnaujinti viešųjų
paslaugų teikimo tvarkas (aprašus), reikiamus
dokumentus,
nuorodas
į
teisės
aktus,
reglamentuojančius šių paslaugų teikimą ir
administravimą.

Rezultatas

Įvykdymo žyma

Neįvykdyta

Įvykdyta

Kasmet savivaldybės strateginiuose veiklos planuose (Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo
programoje (01.02.02.02 priemonė)) yra numatoma įdiegti centralizuotą vaikų registracijos ir
priėmimo į Visagino savivaldybės švietimo įstaigas bei papildomojo ugdymo įstaigas (įskaitant
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes) informacinę sistemą. Tačiau lėšos 2018 m. II
pusmetį neskirtos.

Savivaldybės ir visose jos įstaigų interneto svetainėse paskelbti Visagino savivaldybėje teikiamų
viešųjų paslaugų teikimo aprašai (tvarkos) ir šių paslaugų įkainiai.

2.2. UŽDAVINYS

Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę.
Eil.
Nr.

Priemonė

Įvykdymo žyma

Rezultatas

17.
(23.)

Viešinti Savivaldybės metinį biudžetą, detalias
finansines ataskaitas ir skolos dydį. Dokumentai
viešinami xls. arba csv formatais.

Įvykdyta

Svetainėje www.visaginas.lt skyriuje Administracinė informacija paviešintas Savivaldybės metinis
biudžetas, detalios finansinės ataskaitos.

18.
(24.0

Skelbti informaciją apie visą Savivaldybei
priklausantį nekilnojamąjį turtą, nuomojamą turtą
ir jo kainą.

Savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt skyriuje Turtas paskelbtas privatizuojamų
objektų sąrašas.
Informaciją apie nuomojamą savivaldybės būstą skelbiama Savivaldybės tinklalapyje
Įvykdyta iš dalies
www.visaginas.lt skyriuje Gyventojai/Socialinis ir savivaldybės būstas.
Vadovaujantis Visagino savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto
2015-08-13 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-164, 15 p. nuomojamo būsto sąrašas
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(gyvenamųjų patalpų adresas, nuomos sutarties sudarymo data, nuomininko inicialai) atnaujinamas
karta per ketvirtį.
Informacija apie Savivaldybei priklausantį, nuomojamą nekilnojamąjį turtą jo kainą bus papildyta ir
patikslinta 2019 m. II ketvirtyje.

19.
(25.)

Vykdyti
Savivaldybės
įstaigų
darbuotojų,
Savivaldybės tarybos narių viešųjų ir privačių
interesų deklaracijų pateikimo priežiūrą.

20.
(26.)

Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę
Savivaldybėje ir Savivaldybės įstaigose.

21.
(27.)

Pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba
einantį pareigas Savivaldybėje ar Savivaldybės
įstaigoje ar įmonėje.

Neįvykdyta

Nuo 2018 m. rugpjūčio 17 d. atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo nebuvo paskirtas, todėl
savivaldybės įstaigų darbuotojų, Savivaldybės tarybos narių viešųjų ir privačių interesų deklaracijų
pateikimo priežiūra nevykdyta.

Neįvykdyta

Nuo 2018 m. rugpjūčio 17 d. atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo nebuvo paskirtas, todėl
korupcijos pasireiškimo tikimybė Savivaldybėje ir Savivaldybės įstaigose 2018 m. II pusmetį
nenustatyta.
Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 1 p., 3 p., Korupcijos rizikos analizės atlikimo
tvarkos aprašo, patvirtinto 2002 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. Nr.
1601, 7 p., 8.1 p., Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170,
įvertinus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos 2018 m. birželio 25
d. raštą Nr. 4-09-310, 2019 m. vasario mėn. Visagino savivaldybėje buvo atliktas korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymas Visagino savivaldybės administracijos ir jos įstaigų gaunamos
paramos apskaitoje, naudojime, informacijos viešinime ir atsiskaityme paramos teikėjams.

Vykdoma

Programos priemonė vykdoma nuolat pagal poreikį. Per 2018 m. II pusmetį Teisės, personalo ir
civilinės metrikacijos skyrius dėl asmenų patikimumo ir reputacijos į kompetentingas institucijas
patikrinimo kreipėsi 3 kartus.

TREČIASIS TIKSLAS – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.
TIKSLO REZULTATO KRITERIJAI:
1) Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos programos žinomumas tarp gyventojų, atlikus kasmetinę apklausą, sieks 75 % 2018 m.;
2) Visagino savivaldybės darbuotojų nepakantumas korupcijai, atlikus Savivaldybės darbuotojų apklausą, sieks 92 % 2018 m.
3.1. UŽDAVINYS

Vykdyti Savivaldybės gyventojų, verslininkų ir Savivaldybės ir jos įstaigų darbuotojų antikorupcinį švietimą.
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Eil.
Nr.
22.
(34.)
23.
(35.)

24.
(36.)

25.
(37.)

26.
(38.)

27.
(39.)

Priemonė

Įvykdymo žyma

Rezultatas

Organizuoti Savivaldybės darbuotojų tarnybinės
etikos mokymus.
Periodiškai atlikti tyrimus, siekiant nustatyti
Savivaldybės ir pavaldžių įstaigų darbuotojų
požiūrį į korupcijos apraiškas.

Neįvykdyta

Priemonės vykdytojas pateikė informaciją, kad dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
personalo kaitos bei stokos darbuotojų tarnybinės etikos mokymai neorganizuoti.

Organizuoti su antikorupcine tematika susijusius
mokymus ir konsultuoti Savivaldybės ir jai
pavaldžių
įstaigų
darbuotojus
korupcijos
prevencijos klausimais.
Viešai skelbti Savivaldybės korupcijos prevencijos
programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą
Savivaldybės
interneto
svetainės
skiltyje
,,Korupcijos prevencija“.
Periodiškai atlikti gyventojų ir verslininkų
nuomonės tyrimus korupcijos pasireiškimo
klausimais, įvertinti gaunamus skundus ir atlikti
vykdomos veiklos bei priimamų teisės aktų
analizę, apibendrinti šių tyrimų rezultatus ir
numatyti korupcijos prevencijos priemones.
Organizuoti su antikorupcine tematika susijusius
renginius (akcijas) Savivaldybės gyventojams ir
verslininkams.

Neįvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta iš dalies

Nuo 2018 m. rugpjūčio 17 d. atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo nebuvo paskirtas, todėl
tyrimas, siekiant nustatyti Savivaldybės ir pavaldžių įstaigų darbuotojų požiūrį į korupcijos apraiškas,
2018 metais neatliktas.
2018 m. gruodžio 15 d. Savivaldybė kartu su Viešųjų pirkimų tarnyba Visagino savivaldybės
kontroliuojamoms įstaigoms (50 dalyvių) organizavo viešųjų pirkimų vykdymo mokymus tema
„Korupcijos apraiškos viešuosiuose pirkimuose“.

Savivaldybės korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas paskelbtas
Savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt skyriuje Korupcijos prevencija
Kasmet atliekama anoniminė apklausa dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės. Apklausos rezultatai
parodė, kad gyventojai žino kur kreiptis korupcijos pasireiškimo atvejais ir nurodė, kad Savivaldybės
administracijoje tokių atvejų nenustatyta. Gyventojams sudaryta galimybė prašymus Antikorupcijos
komisijai teikti per dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ arba kreiptis tiesiogiai raštu, telefonu.
Antikorupcijos komisijos protokolai ir garso įrašai viešinami svetainėje www.visaginas.lt skyriuje
Korupcijos prevencija/Atsakingi už korupcijos prevenciją
Nepakankamai skiriamas dėmesys programos priemonės įgyvendinimui:
1 priemonės vykdytojas (švietimo įstaiga) – įgyvendinta iš dalies;
5 priemonės vykdytojai (švietimo įstaigos) – neįgyvendinta;
3 priemonės vykdytojai (švietimo įstaigos) ir Savivaldybės administracijos skyrių vadovai
informacijos dėl priemonės įgyvendinimo nepateikė.

3.2. UŽDAVINYS

Diegti ir įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas.
Eil.
Nr.
28.
(41.)

Priemonė

Įvykdymo žyma

Rezultatas
Bendrojo ugdymo mokyklose (5 imtis), neformaliojo švietimo įstaigose (3 imtis), vaikų lopšeliuosedarželiuose (4 imtis) korupcijos prevencijos švietimas vykdomas: bendruose darbuotojų
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Vykdyti korupcijos prevencijai skirtą švietimą
bendrojo lavinimo mokyklose, kultūros ir švietimo
įstaigose.

pasitarimuose, mokinių tėvų susirinkimuose, stenduose, klasės valandėlėse „Korupcija. Kas tai?“,
„Ar sąžiningumas yra vertybė?“, „Elgiuosi atsakingai“, „Ar gali būti korupcija mokykloje?“, „Ar
Įvykdyta iš dalies viską galima nusipirkti?“, „Būk pilietiškas ir atsakingas“, susitikimose su Utenos PK atstovais.
Visagino „Verdenės“ gimnazijoje antikorupcinio ugdymo programa integruota į dorinio ugdymo
(etikos/tikybos), pilietiškumo pagrindų, istorijos, ekonomikos mokomuosius dalykus bei klasių
valandėlių užsiėmimus.
Kitose švietimo įstaigose skiriamas nepakankamai dėmesys programos priemonės įgyvendinimui: 2
iš 17 (imtis) įstaigų priemonės neįgyvendino, 3 iš 17 (imtis) įstaigų informacijos dėl priemonės
įgyvendinimo nepateikė.

Organizuoti
renginius
antikorupcine
tema
Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose ir
neformaliojo švietimo įstaigose.

Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti (9 iš 14) švietimo įstaigos organizavo įvairius renginius:
Įvykdyta iš dalies piešinių konkursus, diskusijas–pokalbius, šuolius ant batuto Visagino miesto taurės varžybas
“Sportas be korupcijos“, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos mokiniai dalyvavo
respublikiniame renginyje „Sąžiningumo mokyklų tinklas“.
Organizuojant renginius buvo atsižvelgiama į antikorupcinį ugdymą bendrojo ugdymo mokyklose (5
imtis) ir neformaliojo švietimo įstaigose (4 imtis):
Atgimimo gimnazija – 1 renginys
Žiburio pagrindinė mokykla – 10 renginių
Sporto centras – 1 renginys
Gerosios vilties progimnazija – 1 renginys
Viešoji biblioteka – 1 renginys
Verdenės gimnazija – 2 renginiai
Kultūros centras – 1 renginys
Draugystės progimnazija – 1 renginys
Kūrybos namai – 1 renginys
Kitose švietimo įstaigose (priemonės vykdytojai) nepakankamai skiriamas dėmesys
programos priemonės įgyvendinimui: 3 iš 14 įstaigų priemonės neįgyvendino, 2 iš 14 įstaigų
informacijos dėl priemonės įgyvendinimo nepateikė.

Organizuoti moksleivių antikorupcinių iniciatyvų
konkursą Savivaldybės bendrojo lavinimo
mokyklose ir neformaliojo švietimo įstaigose.

2018 m. antikorupcijos komisijos organizuotas plakatų – piešinių konkursas kuriame dalyvavo 7
Įvykdyta iš dalies švietimo įstaigos. Atrinkta 13 geriausių piešinių, išleistas antikorupcijos kalendorius, kuris išplatintas
Visagino savivaldybės įstaigose ir Savivaldybės administracijoje.
Švietimo įstaigose (priemonės vykdytojai) nepakankamai skiriamas dėmesys programos priemonės
įgyvendinimui: 4 iš 14 įstaigų priemonės neįgyvendino; 3 iš 14 įstaigų informacijos dėl priemonės
įgyvendinimo nepateikė.
Neįvykdyta
Nuo 2018 m. rugpjūčio 17 d. atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo nebuvo paskirtas, todėl
straipsnių konkursas korupcijos prevencijos tema neorganizuotas.

29.
(42.)

30.
(43.)

31.
(44.)

Organizuoti straipsnių
prevencijos tema.

konkursą

korupcijos

Ataskaita teikiama už 2018 metais II pusmetį vykdytas priemones. Priemonės, kurių vykdymas buvo numatytas 2016 -2017 metais, ataskaitoje nenurodytos.
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Išvada:
Iš 2018 m. II pusmetį vykdytų 31 (imtis) priemonių: įvykdyta – 13 priemonių, vykdoma – 1 priemonė, įvykdyta iš dalies – 7 priemonės,
neįvykdyta – 10 priemonių.
_____________________________
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