SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; studijų sritis – socialiniai mokslai; studijų
kryptis – ekonomika arba vadyba ir verslo administravimas;
- turėti ekonomisto arba vadybininko profesinę kvalifikaciją;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų ekonomisto arba vadybininko, arba finansininko, arba
buhalterio darbo patirtį;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
reguliavimą, biudžetinių įstaigų finansinę veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer programos).
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą, Savivaldybės strateginius
veiklos planus socialinės paramos srityje;
- padeda rengti Socialinės paramos skyriaus biudžeto projektą, parengia ir laiku pateikia
reikiamus duomenis asignavimų poreikiui pagrįsti;
- vykdo finansines banko operacijas;
- tvarko buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus;
- laikosi finansinės drausmės;
- rengia finansinius dokumentus pašalpoms, šalpos išmokoms ir kitoms socialinėms
išmokoms, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti,
buhalteriškai įformina pašalpų, šalpos išmokų ir kitų socialinių išmokų, būsto nuomos ar
išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos paskyrimą ir mokėjimą, pildo išmokų
gavėjų asmenines sąskaitos korteles;
- priima ir tikrina nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos programoms ir
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams vykdyti skirtų lėšų
panaudojimo dokumentus bei konsultuoja nevyriausybinių organizacijų atstovus apskaitos
klausimais;
- tikrina bendrojo naudojimo objektų valdytojų ar savivaldybės programos
įgyvendinimo administratoriaus pateiktas paraiškas kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti
(modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų
kompensaciją, apmokėti;
- teisės aktų nustatyta tvarka apmoka kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti
(modernizuoti), ir palūkanas;
- suformuoja sąrašus ir failus su pajamų duomenimis kompensacijoms skaičiuoti ir
pateikia įmonėms bei organizacijoms, skaičiuojančioms kompensacijas;
- vykdo Socialinės paramos skyriaus einamąją finansų kontrolę;
- rengia savo vykdomų funkcijų srityje Socialinės paramos skyriui skirtų valstybės ir
savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo bei statistines ataskaitas, užtikrina jų pateikimą Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
- teisės aktų nustatyta tvarka rengia biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas;
- laiku pateikia reikiamus duomenis metinėms finansinėms ataskaitoms sudaryti;

- teikia informaciją Socialinės paramos skyriaus vedėjui apie Lietuvos Respublikos
įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų
funkcijų srityje;
- teikia pasiūlymus Socialinės paramos skyriaus vedėjui, Socialinės paramos skyriaus
vedėjo pavaduotojui buhalterinės apskaitos tobulinimo ir kitais klausimais;
- tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina bylas ir
nustatyta tvarka perduoda jas tarnautojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės
archyvą;
- dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas
funkcijas.
______________________________

