Järva Vallavalitsus
Finantsosakonna juhataja ametijuhend
1.
Struktuuriüksus
Järva Vallavalitsuse finantsosakond
2.
Teenistuskoht
ametnik
3.
Allub
vallavanem
4.
Asendab
pearaamatupidajat
5.
Asendaja
pearaamatupidaja
6. Ametikoha teenistusülesanded:
1) juhib ja korraldab vallavalitsuse finantsosakonna tööd;
2) koostab valla eelarve ja lisaeelarve projektid koostöös vallavalitsuse struktuuriüksuste
teenistujate ja hallatavate asutuste juhtidega;
3) jälgib ja kontrollib eelarvest kinnipidamist, koostab igakuiselt eelarve täitmise aruande;
4) koostab ja uuendab valla eelarvestrateegiat vastavalt kohaliku omavalitsuse
finantsjuhtimise seadusele;
5) teostab finantsanalüüsi valla ametiasutuse struktuuriüksustes ja hallatavatest asutustes ning
teeb ettepanekuid vallavalitsusele ümberkorralduste tegemiseks eesmärgiga tagada kvaliteetne
teenuste osutamine ja majanduslik efektiivsus;
6) koostab ja esitab vallavalitsusele ja volikogule finantsküsimusi puudutavate määruste,
otsuste ja korralduste eelnõud;
7) osaleb koos vallavanemaga valla konsolideeritud majandusaasta aruande koosseisu kuuluva
tegevusaruande koostamisel;
8) peab arvestust valla eelarve reservfondi vahendite kasutamise üle;
9) peab arvestust valla laenukohustuste üle;
10) osaleb finantsosakonna personali komplekteerimisel;
11) esitab oma pädevuse piires seisukoha kõigis finantsküsimustes, mis tulevad arutlusele
vallavalitsuses või volikogus;
12) osaleb vajadusel vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel ning vallavolikogu komisjonide
koosolekutel, olles vajadusel ettekandja tema töövaldkonda kuuluvates küsimustes;
13) täidab vallavanema antud täiendavaid ühekordseid teenistusülesandeid, mille täitmise
kohustus ei tulene ametijuhendist ega õigusaktidest juhul, kui ametiasutuse töökoormus on
ajutiselt suurenenud või kui see tuleneb töökorralduse vajadusest.
7. Ametniku haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele kehtestatud nõuded
Nõuded haridusele ja töökogemusele: erialane haridus või ettevalmistus või vähemalt 2aastane töökogemus teenistuskoha valdkonnas.
Nõuded teadmistele ja oskustele: orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes
oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte. Suudab
koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte. Suudab asendada teist teenistujat. Valdab
vähemalt C1-tasemel eesti keelt. Omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust, oskab
kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase, oskab
planeerida tööprotsessi, omab head suhtlemisoskust. Omab algatusvõimet ja loovust,
sealhulgas võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia.
Omab võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega.
Omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu
otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada
nende eest.

8. Ametniku õigused ja kohustused on sätestatud avaliku teenistuse seaduse 4. ja 5. peatükis.

