PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. A-216
SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS
BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus buhalteris (toliau-buhalteris) yra specialistas,
dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio rajono savivaldybės (toliau –
savivaldybė) biudžeto.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Buhalterio pareigybė yra reikalinga Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė)
administracijos socialinių išmokų iš valstybės biudžeto apskaitai tvarkyti, paramos maisto
produktais programos įgyvendinimui vykdyti.
4. Buhalteris yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus
vedėjui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Buhalteris turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą;
5.2. išmanyti ir mokėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos
įstatymą ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
5.3. išmanyti buhalterijos dokumentų įforminimo tvarką ir reikalavimus, būti susipažinęs su
savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos organizavimo tvarka;
5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
5.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Buhalteris vykdo šias funkcijas:
6.1. tvarko komisijų vykdomos veiklos administravimo lėšų apskaitą;
6.2. rašo suderinimo aktus dėl neišmokėtų lėšų grąžinimo;
6.3. rengia mokėjimų nurodymus dėl pašalpų, pensijų ir kitų socialinės paramos lėšų
pervedimo į banką;
6.4. išrašo bankų čekius išmokėti vienkartines ir laidojimo pašalpas;
6.5. pildo skyriaus žurnalą Didžiąją knygą;
6.6. registruoja sąskaitas faktūras ir paraiškas;
6.7. formuoja memorialinius orderius Nr. 6 (soc. parama), Nr. 6 (kompensacijos), Nr. 6
(administravimas), Nr. 4, Nr. 2 (VF, SB, šalpos išmokų, išmokų vaikams, administravimo, būsto
pritaikymo neįgaliesiems, integralios pagalbos teikimo, neįgaliųjų integracijos), Nr. 9, Nr. 10, Nr.
12;
6.8. suveda duomenis apie šalpos išmokų bei išmokų vaikams administravimo išlaidas į
sistemą PAVIS;
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6.9. tvarko kasinių ir faktinių išlaidų apskaitą;
6.10. dirba su buhalterinės apskaitos programa LABBIS, socialinės paramos programa
PARAMA, informacine sistema SPIS, duomenų valdymo sistema „Kontora“;
6.11. vykdo paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems
asmenims fondo programos įgyvendinimą:
6.11.1. sudaro savivaldybės paramos gavėjų sąrašą;
6.11.2. priima maisto produktus ir paskirsto seniūnijoms;
6.11.3. organizuoja maisto produktų pristatymą seniūnijoms;
6.11.4. teikia ataskaitas ir kitus dokumentus apie suteiktą paramą;
6.12. renka duomenis apie socialinio būsto nuomininkus, skolingus už būsto nuomą, iš kurių
socialinių išmokų, jų sutikimu, yra dalimis išskaičiuojama skola, ir kontroliuoja jos išskaitymą.
7. Buhalteris vykdo ir kitus Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo nurodymus ir
pavedimus pagal kompetenciją.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
8. Buhalterį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės administracijos direktorius
Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
9. Buhalteris yra atsakingas už:
9.1. jam pavestų funkcijų vykdymą, teisingą apskaitą;
9.2. dokumentų tinkamą naudojimą ir teisingumą;
9.3. patikėtų darbo priemonių naudojimą.
10. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą buhalteris atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
11. Buhalterio veikla vertinama teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Keičiantis darbuotojui, buhalterio žinioje esantys dokumentai perduodami pagal aktą.
13. Buhalterio darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti
teisės aktai.
14. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų
pakeitimų arba savivaldybės administracijos darbo organizavimo pertvarkymų.
___________________

