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;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
reguliavimą;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer ir buhalterinės apskaitos programos);
- būti sąžiningas ir pareigingas, gebėti bendrauti;
- sugebėti atstovauti Finansų ir apskaitos skyriui savivaldybės institucijose ir įstaigose.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- dalyvauja įgyvendinant Druskininkų savivaldybės plėtros strateginį planą;
- analizuoja gautas paraiškas bei dokumentus dėl išorinės reklamos išdavimo;
- rengia leidimus įrengti išorinę reklamą Druskininkų savivaldybės teritorijoje;
- administruoja vietinę rinkliavą už leidimo įrengti išorinę reklamą Druskininkų
savivaldybės teritorijoje išdavimą;
- tvarko ir apskaito mokesčius už valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų
fondo vandens telkinių nuomą, analizuoja mokesčių surinkimo rezultatus;
- rengia ir teikia informaciją, reikalingą gyventojų prašymams, paklausimams,
susijusiems su mokesčiais bei mokesčių lengvatomis, nagrinėja bei teikia informaciją vadovams
mokesčių klausimais;
- padeda rengti Savivaldybės administracijos biudžeto projektą;
- padeda organizuoti savivaldybės finansinių išteklių paskirstymą, valdymą,
panaudojimą;
- teikia pasiūlymus dėl papildomų savivaldybės biudžeto lėšų bei išteklių naudojimo;
- vykdo savo kompetencijos srityje Savivaldybės administracijos einamosios finansų
kontrolės funkcijas;
- padeda rengti savivaldybės tarybos sprendimų ir savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų projektus savo vykdomų funkcijų srityje;
- rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas ir išvadas apie sutarčių vykdymą;
- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių
programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti; dalyvauja
rengiant projektus, finansuojamus iš programų, fondų ar kitų šaltinių lėšų;
- padeda rengti Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos
dokumentus, padeda administruoti šios programos vykdymą;
- tinkamai saugo Finansų ir apskaitos skyriaus dokumentus, pagal reikalavimus
įformina bylas ir nustatyta tvarka perduoda į savivaldybės archyvą;
- dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje.
______________________

