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ANALIZĖS IR VERTINIMO REZULTATUS, SĄRAŠAS
Eil.
Priemonė
Vykdytojai
Įvykdymo laikas
Laukiami
Vertinimo kriterijai
Nr.
rezultatai
Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir kitų savivaldybės įstaigų gaunamos paramos apskaitos, naudojimo, informacijos viešinimo,
atsiskaitymo paramos teikėjams sritis
1.
Kreiptis į Juridinių asmenų
Joniškio rajono savivaldybės
Iki 2018 m.
Užtikrinamas
Joniškio rajono
registro tvarkytoją dėl paramos visuomenės sveikatos biuras
gruodžio 31 d.
Lietuvos
savivaldybės visuomenės
gavėjo statuso suteikimo
Respublikos
sveikatos biurui suteiktas
labdaros ir paramos paramos gavėjo statusas
įstatymo 13
straipsnio
įgyvendinimas
2.
Parengti Joniškio rajono
Joniškio rajono savivaldybės
Iki 2019 m. kovo Užtikrinamas
Patvirtintos Joniškio rajono
savivaldybės biudžetinės
administracijos Finansų skyrius
1 d.
Lietuvos
savivaldybės biudžetinės
įstaigos vardu gautos paramos
Respublikos vietos įstaigos vardu gautos
skirstymo taisykles ir pateikti
savivaldos įstatymo paramos skirstymo
tvirtinti Joniškio rajono
16 straipsnio 2
taisyklės, kuriose nustatyta
savivaldybės tarybai
dalies 39 punktas
apskaitos, naudojimo,
informacijos viešinimo,
atsiskaitymo paramos
teikėjams ir kontrolės
tvarka
3.
Parengti ir patvirtinti gautos
Viešoji įstaiga Joniškio turizmo
Iki 2019 m. kovo Užtikrintas
Patvirtintos gautos paramos
paramos skirstymo taisykles
ir verslo informacijos centras;
1 d.
tinkamas ir išsamus skirstymo taisyklės, kuriose
viešoji įstaiga Joniškio pirminės
reglamentavimas
nustatyta apskaitos,
sveikatos priežiūros centras;
naudojimo, informacijos
viešoji įstaiga Joniškio rajono
viešinimo, atsiskaitymo

2

4.

Parengti Gautos paramos
skirstymo, apskaitos,
naudojimo, informacijos
viešinimo bei atsiskaitymo
paramos teikėjams tvarkos
pakeitimą

5.

Teikti Valstybinei mokesčių
inspekcijai mėnesio ir metinę
ataskaitas apie gautą paramą ir
jos panaudojimą

6.

7.

savivaldybės greitosios
medicinos pagalbos stotis
Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė

Joniškio rajono savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba; Joniškio
rajono švietimo centras; Žagarės
kultūros centras; Žagarės vaikų
lopšelis-darželis „Vyšniukas“

Iki 2019 m. kovo
1 d.

Numatytos
priemonės
įgyvendinimas
pašalins prielaidas
korupcijai
pasireikšti

paramos teikėjams ir
kontrolės tvarka
Patvirtintas Gautos paramos
skirstymo, apskaitos,
naudojimo, informacijos
viešinimo bei atsiskaitymo
paramos teikėjams tvarkos
pakeitimas, nustatyta gautos
paramos kontrolės ir
viešinimo tvarka
Nustatyta tvarka ir iki
numatytų terminų teikiamos
ataskaitos

Užtikrinamas
Lietuvos
Respublikos
labdaros ir paramos
įstatymo 13
straipsnio
įgyvendinimas
Interesų konfliktų valdymo savivaldybės administracijoje ir kitose savivaldybės įstaigose sritis
Patvirtinti sąrašą pareigų,
Savivaldybės įstaigos ir įmonės
Iki 2019 m. kovo Numatytų
Patvirtintas sąrašas pareigų,
kurias einantys asmenys
1 d.
priemonių
kurias einantys asmenys
privalo deklaruoti privačius
įgyvendinimas
privalo deklaruoti privačius
interesus
užtikrins priimamų interesus
sprendimų
objektyvumą bei
skaidrumą
Paskirti darbuotoją, atsakingą
Savivaldybės įstaigos ir įmonės
Iki 2019 m. kovo Numatytų
Paskirtas darbuotojas,
už deklaracijų priėmimą,
1 d.
priemonių
atsakingas už deklaracijų
saugojimą, kontrolės interesų
įgyvendinimas
priėmimą, saugojimą,
konfliktų srityje vykdymą
užtikrins priimamų kontrolės interesų konfliktų
sprendimų
srityje vykdymą
objektyvumą bei
skaidrumą
____________________________________
Nuolat

