
NARVA LINNAVALITSUSE RAHANDUSAMETI 

POHIMAARÜS 

I.  PÕHISÄTTED 

1.1. Narva Linnavalitsuse Rahandusamet (edaspidi Rahandusamet) on Narva 

Linnavalitsuse eelarveline asutus. 

1.2. Rahandusameti asukoht on Narva, Ida-Virumaa. 

1.3. Rahandusameti kõrgemalseisvaks organiks on Narva Linnavalitsus. 

1.4. Rahandusametil on oma nimetusega pitsat ja dokumendiplangid, iseseisev bilanss ja 

arveldusarved krediidiasutustes. 

1.5. Rahandusamet juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja kohaliku omavalitsuse 

seadustest, õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. 

1.6. Rahandusameti koosseisud ja palgamäärad kinnitab Linnavalitsus. 

1.7. Rahandusameti vara on munitsipaalomand ja on osakonna bilansil arvel. 

1.8. Rahandusamet valdab, kasutab ja käsutab temale üleantud vara oma 

põhiülesannete täitmiseks. 

II.  PÕHIÜLESANDED 

Rahandusameti põhiülesanded on: 

2.1. Riikliku, regionaalse ja linna rahanduspoliitika elluviimine Narva linnas. 

2.2. Linna eelarve koostamine tulude ja kulude artiklite lõikes, selle kooskõlastamine 

Volikogu komisjonides ja Linnavalitsuses ning esitamine Volikogusse kinnitamiseks. 

2.3. Kontroll eelarve täitmise üle. 

2.4. Allasutuste finantseerimine eelarvest vastavalt õigusaktides sätestatud korrale. 

2.5. Aruandluse koostamine ja esitamine vastavalt Rahandusministeeriumi, Ida-Viru 

Maakonna ja kohaliku omavalitsuse poolt esitatud nõudmistele. 

2.6. Arvelduste teostamine linna eelarvest teiste linnade ja valdade eelarvetega. 

2.7. Linna finantsprobleemide püstitamine ja ettepanekute tegemine nende 

lahendamiseks oma pädevuse piires. 
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III.  KOHUSTUSED 

Rahandusameti kohustused on: 

3.1. Kontrollida ja analüüsida eelarveliste vahendite sihtotstarbelist kasutamist 

eelarveliste asutuste poolt. 

3.2. Kontrollida raamatupidamise ja aruandluse õigsust ning materiaalsete väärtuste 

säilimist Linnavalitsuse alluvates ametites ja eelarvelistes asutustes. 

3.3. Koostada kohaliku omavalitsuse normaalseks funktsioneerimiseks vajalikke 

finantsalaseid andmeid.  

3.4. Viia läbi oma pädevuse piires finantsmajandusliku tegevuse kontrolli linna osalusega 

äriühingutes ja linna poolt asutatud sihtasutustes. 

3.5. Vaadata läbi oma pädevute piires kodanike avaldusi ja kaebusi. 

IV.  ÕIGUSED 

Rahandusametil on õigus: 

4.1. Nõuda kõikidelt EV registreeritud juriidilistelt ja eraisikutelt-ettevõtjatelt andmeid, mis 

on vajalikud linna eelarve koostamiseks ja selle täitmise kontrollimiseks. 

4.2. Pöörduda tekkinud probleemide lahendamiseks Maksuameti, Politseiprefektuuri, 

Linnavalitsuse teiste osakondade ning teiste riigi ja linna ametiasutuste poole. 

4.3. Vötta osa Linnavolikogu ja Linnavalitsuse komisjonide tööst. 

4.4. Vastavalt kinnitatud korrale luua uusi, reorganiseerida või likvideerida olemasolevaid 

struktuure Rahandusametis. 

V.  JUHTIMINE 

5.1. Rahandusametit juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist 

Linnavalitsus.  

5.2. Rahandusameti direktor: 

5.2.1. juhib Rahandusameti tegevust ainuisikuliselt; 

5.2.2. vastutab Rahandusametile pandud ülesannete ja kohustuste täitmise eest; 

5.2.3. esindab Rahandusametit ilma täiendavate volitusteta suhetes Linnavalitsuse 

ametitega, riiklike ja munitsipaalasutustega ning teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega; 

5.2.4. kindlustab rahandusalaste õigusaktide ja kohaliku omavalitsuse organite otsuste 

täitmist; 

5.2.5. annab oma pädevuse piires käskkirju ja kontrollib nende täitmist; 
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5.2.6. nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib ja lõpetab 

töölepingud abiteenistujate ja koosseisuväliste teenistujatega; 

5.2.7. käsutab eelarves eraldatud vahendite piires Rahandusameti rahalisi vahendeid ja 

vara ning tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise; 

5.2.8. määrab kindlaks Rahandusameti teenistujate ülesanded, kohustused ja vastutuse; 

5.2.9. esitab Narva Linnavalitsusele kinnitamiseks Rahandusameti struktuuri ja 

koosseisude nimestiku; 

5.2.10. annab aru Rahandusameti töö tulemustest Linnavalitsusele. 

5.3. Rahandusameti direktori eemaloleku ajal täidab tema kohustusi asetäitja. 

5.4. Rahandusameti töötajate töörežiim määratakse kindlaks sisekorra-eeskirjadega, 

mille kinnitab Rahandusameti direktor. 

5.5. Rahandusameti tegevuse kontrolli teostab Volikogu revisjonikomsjon. 

VI.  REORGANISEERIMINE VÖI TEGEVUSE LÕPETAMINE 

6.1. Rahandusamet kujundatakse ümber või tema tegevus lõpetatakse Eesti Vabariigi ja 

kohaliku omavalitsuse õigusaktide alusel. 

6.2. Rahandusameti tegevuse lõpetamisel antakse kogu alaliselt säilitatav 

dokumentatsioon hoiule Narva Linna Arhiivi. 

 

 

_________________ 


