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Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsniu,

viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės įstatų, patvirtintų Druskininkų savivaldybės tarybos 2019

m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T1-121 „Dėl viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės įstatų

tvirtinimo“, 38.14 papunkčiu, viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės direktoriaus pareigybės

aprašymo, patvirtinto Druskininkų savivaldybės mero 2019 m. gegužės 8 d. potvarkiu Nr. M3-12

„Dėl Druskininkų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigybių

aprašymų“ 8.2 papunkčiu,:

1. T v i r t i n u VšĮ Druskininkų ligoninė pareigybių sąrašą, dėl kurių teikiamas prašymas

specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją:

1.1. direktoriaus pavaduotojas;

1.2. stacionarinio ir ambulatorinio gydymo koordinatorius;

1.3. vyr. finansininkas;

1.4. padalinių vadovai ir jų pavaduotojai;

1.5. asmuo atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.

2. P a v e d u šio įsakymo kontrolę vykdyti personalo specialistui.

Direktorė          Evelina Raulušaitienė

Parengė

Renaldas Viščinis
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