MÄÄRUS

Jüri

04. aprill 2006 nr 13

Rahandusameti põhimääruse muutmine

Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõikest 2, Rae Valla
põhimääruse § 43 lõikest 2, Rae Vallavalitsus
määrab:
§ 1. Muuta Rae Vallavalitsuse 17.08. 2000 määrusega nr 16 kehtestatud Rae Valla
rahandusameti põhimäärust ja kehtestada see lisas 1 toodud muudatustega.
§ 2 Määrus jõustub 08. aprill 2006.

Raivo Uukkivi
Vallavanem

Tiit Eenmaa
Vallasekretär

Lisa 1
Rae Vallavalitsuse
04.04.2006
määrusele nr 13

Rahandusameti põhimäärus
I Üldsätted
1. Rahandusamet on vallavalitsuse struktuuriüksus, mis täidab oma haldusalas täitev- ja
korraldava võimu ülesandeid, analüüsib olukorda ja valmistab oma pädevuse piires ette
vallavolikogus või vallavalitsuses otsustamisele tulevaid asju.
Ameti alluvus määratakse vallavalitsuse juhtimisskeemiga.
2. Rahandusamet juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Rae
omavalitsusorganite õigusaktidest, Rae valla põhimäärusest ja käesolevast
põhimäärusest.
II Rahandusameti ülesanded
3. Valla eelarve alal:
1. Rae valla eelarve ja lisaeelarvete ning eelarve muudatuste projektide koostamine
ja esitamine läbivaatamiseks vallavalitsusele;
2. Rae valla eelarve täitmise arvestus, eelarve täitmise aruannete koostamine ja
esitamine vallavalitsusele;
3. Valla eelarveliste asutuste tulude-kulude põhjendatuse ja sihipärasuse kontroll;
4. Raamatupidamise alal:
1. vallavalitsuse ja valla ametiasutuste raamatupidamine;
2. valla eelarvel olevate asutuste metoodiline juhendamine raamatupidamise ja
aruandluse koostamise alal;
3.

korraldab
arveldusi
asutuste
ja
üksikisikutega,
raamatupidamisdokumendid kulukohtade ja kuluartiklite lõikes;

konteerib

4. korraldab riigi- ja muude maksude arvestamist, kinnipidamist ja arveldusi;
5. korraldab raamatupidamis- ja statistilise aruandluse koostamist ja esitamist;
6. korraldab munitsipaalvara arvestust ja inventeerimist;
7. korraldab riigieelarvest kohalikule omavalitsuste ülekantavate rahaliste vahendite
raamatupidamise arvestust;
8. korraldab eelarveväliste ja muude sihtotstarbeliste vahendite arvestamist ja
kasutamist;
9. korraldab finantslepingute sõlmimist ja täitmise kontrolli;

10. korraldab raamatupidamisinfo edastamist valla ametiasutustele;
11. valmistab raamatupidamisdokumendid ette arhiivi andmiseks;
5. Täidab teisi seaduste ja Rae valla õigusaktidega pandud ja vallavanema poolt antud
ülesandeid.
III Rahandusameti õigused ja kohustused
6. Rahandusametil on õigus:
1. saada vallavolikogult, vallavalitsuselt ja Rae valla asutustelt ning teistelt
pädevatelt isikutelt käesoleva põhimäärusega ettenähtud ülesannete täitmiseks
vajalikke andmeid;
2.

kontrollida oma tegevusvaldkonnas Eesti Vabariigi ja Rae valla
omavalitsusorganite õigusaktide, Rae vallavanema käskkirjade ja Rae valla
nimel sõlmitavate lepingute täitmist;

3. esindada valda suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega vallavanema poolt
volitatud pädevuse ulatuses;
4. esitada Vallavalitsusele ameti pädevusse kuuluvate küsimuste kohta valla
õigusaktide eelnõusid.
7. Ametil on kohustus:
1. kasutada sihtotstarbeliselt munitsipaalvara ning tagada selle säilimine ning
heaperemehelik ja otstarbekas kasutamine;
2. tagada vallaeelarveliste vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine;
3. teavitada valla elanikke ameti pädevusse kuuluvates küsimustes.
IV Rahandusameti juhtimine ja töökorraldus
8. Rahandusametit juhib finantsjuht, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist
vallavanem.
9. Rahandusameti juhataja ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus ning asendamine
määratakse ametijuhendiga, mille kinnitab vallavanem.
10. Rahandusameti juhataja:
1. juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete ja kohustuste
täitmise eest ning teeb vallavanemale ettepanekuid ameti teenistujate tööjaotuse
kohta;
2. kooskõlastab ja viseerib rahandusameti nimel väljaantavad dokumendid;
3. on aruandekohustuslik vallavolikogu, vallavalitsuse ja vallavanema ees;
4. esitab vallavolikogule ja vallavalitsusele ning vallavanemale ettepanekuid
rahandusameti valitsemisala küsimuste otsustamiseks;

5. täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduste, Vabariigi Valitsuse ja Rae
valla omavalitsusorganite õigusaktidega ning vallavanema suulise korralduse või
käskkirjadega.
11. Rahandusameti valitsemisalas olevad teenistujad pöörduvad
vallavolikogu ja vallavalitsuse poole õigusaktide eelnõudega
finantsjuhi kaudu.
12. Rahandusameti koosseis komplekteeritakse vastavalt Vallavolikogu poolt kinnitatud
struktuurile.
13. Ameti teenistujate ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus ning asendamine
määratakse kindlaks vallavanema poolt kinnitatud ametijuhendiga.
14. Rahandusameti teenistujate ametisse nimetamine või tööle võtmine ja vabastamine
toimub vallavanema käskkirja alusel vastavalt seadustele.

