PATVIRTINTA
Vilniaus teritorinės darbo biržos direktoriaus
2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-106
VILNIAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS 2015-2018 METŲ KOVOS SU
KORUPCIJA PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO
PAKEITIMAI
(Keičiama Vilniaus teritorinės darbo biržos kovos su korupcija 2015-2018 metų
programos įgyvendinimo priemonių plano pirma prioritetinė sritis „Socialinės įmonės statuso
juridiniams asmenims teikimas ir valstybės pagalbos socialinėms įmonėms skyrimas“).
„
PRIORITETINĖS SRITYS
I. Socialinės įmonės statuso juridiniams asmenims teikimas ir valstybės pagalbos socialinėms
įmonėms skyrimas
UŽDAVINYS
Mažinti korupcijos prielaidas teikiant socialinės įmonės statusą juridiniams asmenims ir skiriant
valstybės pagalbą socialinėms įmonėms
Eil.
Problemos
Priemonė
Vykdytojai Įvykdymo
Laukiamo
Nr.
terminas
rezultato
kriterijai
1.
Juridiniai asmenys 1.1. Vykdyti juridinių
Užimtumo
Pagal
Kasmet
nepateikia
asmenų patikras dėl
rėmimo,
poreikį
patikrinama 100
Vilniaus teritorinei socialinės įmonės statuso
Vilniaus
proc. juridinių
darbo biržai
teikimo ir valstybės
miesto,
asmenų,
(toliau - Vilniaus
pagalbos socialinėms
Šalčininkų
siekiančių gauti
TDB) visų
įmonėms skyrimo
skyriai
socialinės
reikiamų
procedūrų tinkamo
įmonės statusą.
dokumentų, į
vykdymo
kuriuos
atsižvelgiant
1.2. Dalyvauti LDB
Bendrųjų
Pagal
Patobulinta
Lietuvos darbo
organizuojamuose
reikalų,
poreikį
Vilniaus TDB
birža prie
valstybės tarnautojų ir
Užimtumo
darbuotojų
Socialinės
darbuotojų,
dirbančių
rėmimo,
kvalifikacija
apsaugos ir darbo
pagal
darbo
sutartis,
Vilniaus
ministerijos (toliau
(toliau – darbuotojai)
miesto,
– LDB) priima
mokymuose
dėl
socialinės
Šalčininkų
sprendimą dėl
skyriai
socialinės įmonės įmonės statuso teikimo ir
valstybės
pagalbos
statuso suteikimo
socialinėms įmonėms
ir valstybės
pagalbos skyrimo, skyrimo procedūrų
tinkamo vykdymo
tinkamai
neįvertina
pateiktos
informacijos
teisingumo
2.
Nepakankamas
2.1. Viešinti Vilniaus TDD Užimtumo
Nuolat
Visuomenei
priimamų
interneto svetainėje
rėmimo,
sudaryta
sprendimų
informaciją apie juridiniams Darbo
galimybė
socialinių įmonių
asmenims suteiktą ar
išteklių
susipažinti su
administravimo
nesuteiktą socialinės įmonės skyriai
priimtais

2

3.

srityje viešumas

statusą, skirtą ar neskirtą
valstybės pagalbą
socialinėms įmonėms

Teisės aktų,
reglamentuojančių
socialinės įmonės
statuso suteikimą
ir valstybės
pagalbos
socialinėms
įmonėms skyrimą,
nuostatų vienodo
suvokimo
nebuvimas,
procedūrų, teikiant
valstybės pagalbą
socialinėms
įmonėms
netobulumas

3.1. Aktyviai
bendradarbiauti su LDB,
teikiant siūlymus dėl teisės
aktų tobulinimo

Užimtumo
rėmimo,
Vilniaus
miesto,
Šalčininkų
skyriai,
Vilniaus
TDB
patarėjas

Nuolat

3.2. Dalyvauti LDB
organizuojamuose
darbuotojų mokymuose dėl
Lietuvos Respublikos
socialinių įmonių įstatymo
Nr. IX-2251 pakeitimo
įstatymo ir jį
įgyvendinančių teisės aktų
nuostatų taikymo

Bendrųjų
reikalų,
Užimtumo
rėmimo,
Vilniaus
miesto,
Šalčininkų
skyriai

2017 m. I
ketvirtis

sprendimais
socialinių
įmonių
administravimo
srityje
Patobulinti
poįstatyminiai
teisės aktai,
reglamentuojant
ys socialinės
įmonės statuso
suteikimą ir
valstybės
pagalbos
skyrimą
socialinėms
įmonėms
Patobulinta
Vilniaus TDB
darbuotojų
kvalifikacija

