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, arba apskaita, arba finansai;
- turėti ekonomisto arba verslo administravimo specialisto, arba finansininko profesinę
kvalifikaciją;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų ekonomisto arba verslo administravimo specialisto,
arba finansininko, arba apskaitininko, arba buhalterio profesinio darbo patirtį;
- 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.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- dalyvauja įgyvendinant Druskininkų savivaldybės plėtros strateginį planą;
- tvarko Ūkio infrastruktūros plėtros bei priežiūros programos (miesto tvarkymo) lėšų
apskaitą;
- tvarko Aplinkos apsaugos programos lėšų apskaitą, išskyrus Savivaldybės aplinkos
apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas;
- tvarko atliekų rinkliavos apskaitą;
- tvarko Socialinės paramos lėšų administravimo apskaitą;
- tvarko atskirų programų bei projektų, finansuojamų iš valstybės bei Savivaldybės
biudžetų lėšų, apskaitą;
- tvarko Savivaldybės administracijos tikslinių lėšų apskaitą;
- tvarko Savivaldybės administracijos nuomojamo turto lėšų apskaitą;
- tvarko Savivaldybė administracijos vardu gautos paramos apskaitą;
- tvarko Savivaldybės administracijos išrašomų sąskaitų už atstatomus komunalinius
patarnavimus apskaitą;
- tvarko Urbanistinės plėtros programos lėšų apskaitą;
- tvarko transporto lengvatų užtikrinimo moksleiviams lėšų apskaitą;
- tvarko vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo paslaugų
Savivaldybėje lėšų apskaitą;
- tvarko transporto lengvatų užtikrinimo asmenims su liga ir negalia bei senatvės
pensininkams lėšų apskaitą;
- padeda rengti Savivaldybės administracijos biudžeto projektą, parengia ir nustatytais
terminais pateikia reikiamus duomenis biudžeto pajamų planui ir asignavimų poreikiui pagrįsti;
- rengia priskirtų infrastruktūrinių projektų biudžetų sąmatas;
- rengia finansines projekto paraiškos ir ataskaitų dalis, rengia ir koreguoja mokėjimo
prašymų grafiką, rengia, derina ir teikia mokėjimo prašymus, koordinuoja atsiskaitymus už atliktus
projekto darbus ir suteiktas paslaugas, teikia informaciją įgyvendinančiajai institucijai;

- rengia savo vykdomų funkcijų srityje Savivaldybės administracijos finansinę
atskaitomybę bei statistines ir kitas ataskaitas, užtikrina jų pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka ir
terminais;
- rengia Savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu pasirašomų sutarčių
projektus, teikia ataskaitas ir išvadas apie sutarčių vykdymą;
- kontroliuoja turto nuomos lėšų pagal pasirašytas sutartis savalaikį gavimą, teikia
informaciją Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjui ar Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo
pavaduotojui bei Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui dėl
įsiskolinimų;
- užtikrina, kad laiku būtų padengiami įsiskolinimai, laikomasi mokėjimo drausmės,
laiku išieškomos skolos įstaigai;
- vykdo Savivaldybės administracijos einamosios finansų kontrolės funkcijas;
- tinkamai saugo buhalterinius ir kitus Finansų ir apskaitos skyriaus dokumentus, pagal
teisės aktų reikalavimus įformina bylas bei perduoda į archyvą;
- laiku pateikia reikiamus duomenis, reikalingus sudaryti metines finansines ataskaitas
bei konsoliduotąsias finansines ataskaitas;
- dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje.
______________________________

