EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva

13.12.2017 nr 1-4/100

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste
määramise ja maksmise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
1. peatükk
Üldsätted
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse Põlva valla elanikele valla eelarve vahenditest makstavate sissetulekust
mittesõltuvate toetuste (edaspidi toetus) taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord.
§ 2. Toetuste määrad
(1) Sissetulekust mittesõltuvaid toetusi makstakse vallaelanikuks olemise väärtustamiseks.
(2) Toetuste määrad kehtestab Põlva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).
§ 3. Õigustatud isikud
(1) Toetus määratakse isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister)
andmetel on Põlva vald.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirangut ei rakendata määruse paragrahvis 6 ning
paragrahvi 8 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud toetuse suhtes.
2. peatükk
Toetuse liigid ja kirjeldus
§ 4. Sissetulekust mittesõltuvad toetused
Sissetulekust mittesõltuvad toetused on:
1) sünnitoetus;
2) matusetoetus;
3) esimesse klassi astuja toetus;
4) jõulutoetus.
§ 5. Sünnitoetus
(1) Toetust on õigus taotleda lapse vanemal, eestkostjal või isikul, kelle juures on laps lepingu
alusel perekonnas hooldamisel.
(2) Toetus määratakse tingimustel, et lapse elukoht alates sünnist on rahvastikuregistri andmetel
Põlva vald.
(3) Toetust makstakse kahes võrdses osas:
1) esimene osa makstakse pärast lapse sünni registreerimist;
2) teine osa makstakse lapse 1-aastaseks saamisel.

(4) Mitmikute sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse eest.
(5) Toetust ei määrata, kui laps on riiklikul ülalpidamisel.
(6) Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul peale sünni registreerimist rahvastikuregistris.
§ 6. Matusetoetus
(1) Toetust makstakse rahvastikuregistri andmetel Põlva valla elaniku surma korral.
(2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja surmatõend.
(3) Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul peale surma registreerimist rahvastikuregistris.
§ 7. Esimesse klassi astuja toetus
(1) Toetus määratakse Põlva valla haldusterritooriumil asuva kooli esimesse klassi esmakordselt
õppima asuvale lapsele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald.
(2) Erandjuhul makstakse toetus lapsele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald
ning kes asub esmakordselt esimesse klassi õppima teise kohaliku omavalitsuse
haldusterritooriumil asuvas koolis. Toetus makstakse tingimusel, et lapse erivajadustele vastavat
kooli Põlva vallas ei ole.
(3) Taotlusi võetakse vastu 1. augustist 30. septembrini.
§ 8. Jõulutoetus
(1) Toetus antakse jõulupakina:
1) Põlva valla haldusterritooriumil asuvas koolieelses lasteasutuses käivatele lastele;
2) Põlva valla haldusterritooriumil asuvate koolide esimeses kooliastmes õppivatele lastele;
3) koolieelses lasteasutuses mittekäivatele lastele alates esimesest eluaastast.
(2) Rahaline toetus määratakse ja makstakse mittetöötavatele vanaduspensionäridele.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikute taotlusi võetakse vastu 1. novembrist kuni 1.
detsembrini.
(4) Käesolevas paragrahvis määratlemata juhtudel määratakse ja makstakse toetus vallavalitsuse
poolt kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.
3. peatükk
Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine
§ 9. Toetuse taotlemine
(1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase kirjaliku taotluse.
(2) Määruse paragrahvi 8 lõikes 1 nimetatud toetuse saamiseks taotlust ei esitata.
§ 10. Toetuse määramine
(1) Otsuse toetuse määramise või määramisest keeldumise kohta teeb volitatud ametnik 30
kalendripäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.
(2) Toetuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmed, dokumente ja
muid tõendeid, mis on vajalikud toetuse määramise otsustamisel;
2) taotleja ei võimalda toetuse vajadust kontrollida;
3) taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata toetuse saamise õigust ja toetuse määramist
mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest.
§ 11. Toetuse maksmine
(1) Toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest arvates
taotluses näidatud arvelduskontole või erandjuhul sularahas.
(2) Toetuse võib kanda kolmanda isiku arvelduskontole toetuse saaja kirjaliku taotluse alusel.
§ 12. Alusetult saadud toetuse tagasinõudmine
Alusetult saadud toetus makstakse tagasi vabatahtlikult või nõutakse toetuse saajalt tagasi.

4. peatükk
Rakendussätted
§ 13. Dokumendivormide kinnitamine
Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.
§ 14. Üleminekusätted
(1) Määruse paragrahvis 5 sätestatut sünnitoetust makstakse lastele, kes on sündinud 01.01.2018
või hiljem.
(2) Lastele, kes on sündinud 2016. või 2017. aastal, makstakse sünnitoetus lapse sündimise
päeval kehtinud Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla või Vastse-Kuuste valla õigusaktidega
kehtestatud korras ja määras.
§ 15. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ahja Vallavolikogu 29. mai 2013. a määruse nr 6 "Vallaeelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste
taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord", Põlva Vallavolikogu 23. märtsi 2016.
a määrus nr 1-2/8 "Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord" ja Mooste
Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 9 "Mooste valla eelarvest toetuste maksmise kord"
tunnistatakse kehtetuks.
§ 16. Määruste muutmine
(1) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29. detsembri 2014. a määrus nr 15 "Sotsiaalteenuste osutamise
ja sotsiaaltoetuste maksmise kord" § 6, § 17–33 tunnistatakse kehtetuks.
(2) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29. detsembri 2014. a määrus nr 23 "Vastse-Kuuste valla
eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suurused ja sotsiaalteenuste hinnad" § 1 lõige 1 ja 2
tunnistatakse kehtetuks.
(3) Laheda Vallavolikogu 28. märtsi 2016. a määruse nr 2 "Laheda valla eelarvest
sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" § 3 lõige 1 ja lõike 2 punktid 1–7, § 8, § 10–25 ja
§ 27 tunnistatakse kehtetuks.
§ 17. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub 2018. aasta 1. veebruaril.
(2) Määruse paragrahve 5 ja 6 rakendatakse alates 2018. aasta 1. jaanuarist.
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Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 13.12.2017 määruse eelnõu nr 1-4/100 "Sissetulekust
mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord" juurde
Sissejuhatus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 kohaselt kuulub volikogu
ainupädevusse toetuste andmise ja valla või linna eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise
korra kehtestamine.
Määrus koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis esitatakse üldsätted, näidates ära määruse
reguleerimisala, toetuste määrade kehtestamise regulatsioon ja toetusi saama õigustatud isikud.
Teine peatükk kirjeldab toetuse liigid ning reguleerib sissetulekust mittesõltuvate toetuste
maksmise tingimused. Kolmas peatükk sätestab toetuse taotlemise, määramise ja maksmise
tingimused. Neljas peatükk reguleerib rakendussätteid.
Määruse vastuvõtmine on vajalik seoses Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valdade
ühinemisega ning asjaoluga, et alates 01.02.2018 kehtiksid kõigile omavalitsuse territooriumil
elavatele inimestele ühtsed toetused.
Sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmisel ei hinnata toetuse saaja abivajadust, mistõttu ei
loeta neid toetusi sotsiaalhoolekande seaduses sotsiaaltoetusteks. Selliste toetuste maksmiseks on
vajalik kehtestada eraldi kord.
1. peatükis on sätestatud määruse reguleerimisala, toetuste määrade kehtestamise regulatsioon ja
toetusi saama õigustatud isikud
Määruse § 2 lõike 1 kohaselt makstakse sissetulekust mittesõltuvaid toetusi vallaelanikuks
olemise väärtustamiseks. Määruse § 2 lõike 2 kohaselt kehtestab toetuste määrad vallavalitsus.
Määruse § 3 määrab kindlaks toetusi saama õigustatud isikud, kelleks on rahvastikuregistri
andmetel Põlva valla elanikud. Nimetatud nõue ei kehti määruse § 6 (matusetoetuse), § 8
(jõulutoetus lastele) lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel makstavate toetuste saaja kohta.
2. peatükis on kirjeldatud sissetulekust mittesõltuvad toetused ning reguleeritud toetuste
maksmise tingimused. §-s 4 o sätestatud sissetulekust mittesõltuvate toetustena sünnitoetus,
matusetoetus, esimesse klassi astuja toetus ja jõulutoetus.
Sünnitoetus makstakse välja kahes võrdses osas, esimene osa pärast lapse sünni registreerimist ja
teine osa lapse 1-aastaseks saamisel, tingimusel, et lapse elukoht on alates sünnist
rahvastikuregistri andmetel Põlva vald.
Matusetoetus makstakse Põlva valla elaniku surma korral.
Esimesse klassi astuja toetus makstakse Põlva valla haldusterritooriumil asuva haridusasutuse
esimesse klassi esmakordselt õppima asuvale lapsele. Erandjuhul makstakse toetus teise
omavalitsuse haldusterritooriumil asuvasse kooli õppima asumisel, kui lapse erivajadustele
vastavat kooli Põlva vallas ei ole. Taotlemise periood 15. juulist 30. septembrini.
Jõulutoetus makstakse mittetöötavatele vanaduspensionäridele (taotlemise periood 1. novembrist
1. detsembrini) ja määratakse Põlva valla haldusterritooriumil asuvas koolieelses lasteasutuses ja
koolis käivatele ning kodustele lastele kommipakkidena. Muudel juhtudel määratakse toetus
vallavalitsuse kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras, lähtuvalt eelarvevahendite
võimalustest.
Võrdlev tabel ühinenud omavalitsuste seni kehtivate sissetulekust mittesõltuvate toetuste
ülevaatega on toodud eelnõu lisas.

3. peatükis on sätestatud toetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused. Toetuse
taotleja esitab toetuse saamiseks kirjaliku taotluse. Toetuste taotlemise taotluste vormid
kehtestab vallavalitsus (§ 13). Taotlust ei pea esitama, kui taotletakse toitlustustoetust ja laste
jõulutoetust.
Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsuse poolt määratud volitatud
ametnik. Otsuse tegemise kuupäev, toetuse suurus ning otsuse teinud ametniku nimi, ametikoht
ja allkiri märgitakse taotlusele. Kui toetuse taotlust ei rahuldata, tehakse põhjendatud otsus
toetuse määramisest keeldumise kohta taotlejale teatavaks kirjalikult.
4. peatükis on sätestatud rakendussätted. § 13 alusel kehtestab toetuse taotlemise taotluse
vormid vallavalitsus. § 14 alusel makstakse lastele, kes on sündinud 2016. või 2017. aastal,
sünnitoetus lapse sündimise päeval kehtinud Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla või VastseKuuste valla õigusaktidega kehtestatud korras ja määras.
Määrusega võetakse vastu sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise
kord.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse sotsiaalabikomisjoni
omavalitsusüksuste sotsiaaltöötajate 12.12.2017 toimunud ühisnõupidamisel.

ja

ühinenud

Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 10.01.2018 istungil ja edastatud
menetlemiseks volikogule.
Eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni _______ koosolekul.
Eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavolikogu majanduskomisjoni _______ koosolekul.
Eelnõu võrdlev analüüs
Eelnõu on kooskõlas kehtivate kordade ja seadusandlusega
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Määruse vastuvõtmisel tuleb kehtestada järgmised määruse rakendusaktid:
1. Toetuse taotlemise taotluse vormi kehtestamine – kehtestab vallavalitsus;
2. Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määrade kehtestamine – kehtestab vallavalitsus.
Valla eelarveliste sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmiseks vajalikud rahalised vahendid
on ette nähtud sotsiaalhoolekande eelarves.
Määruse jõustumine
Vallavalitsus teeb ettepaneku määrus jõustada 01.02.2018 ning sünnitoetuse ja matusetoetuse
regulatsioon jõustada tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.
Määrus edastatakse
Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakond
avaldamiseks Riigi Teatajale
Eelnõu esitaja
Põlva Vallavalitsus
Eelnõu koostaja
Gerti Karilaid-Vidder
Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
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Põlva vald

Vastse-Kuuste vald

Ühinenud vald

Sünnitoetus

Esimesse klassi
minevate laste
toetus

Lapse sünnitoetus

Sünnitoetus

Sünnitoetus

Sünnitoetus

Matusetoetus

Sünnitoetus

Matusetoetus

Matusetoetus

Esimesse klassi astuja
toetus

Matusetoetus

Koolilõputoetus

Matusetoetus

Esimesse klassi astuja
toetus

Esimesse klassi astuja
toetus

Koolitoidutoetus

Esimesse klassi astuja
toetus

Jõulutoetus lastele

Toitlustustoetus

Põhikooli lõpetamise
toetus

Toitlustustoetus

Ahja Kooli eduka
õpetaja või teenistuja Kriisitoetus
toetus
Ahja Kooli eduka
õpilase toetus

Koolilõputoetus

Õpilase toidutoetus

Haigla voodipäevatasu
Kooli- ja
ja eriarsti visiiditasu
kojusõidutoetus
toetus

Laste
jõulupakitoetus

Jõulutoetus
lastele

Voodipäevatasu toetus

Juubelitoetus

Esmakordselt I
klassi õppima asuva
lapse toetus

Eakatepäeva
toetus

Prillide ostmise toetus
lastele

Gümnaasiumi
lõpetamise toetus
Jõulutoetus lastele ja
eakatele

Koolilõputoetus

Jõulutoetus

Kolme- ja enamalapselise
pere toetus rahaliste
vahendite piisavuse korral

Eakate juubelitoetus

Ahja Kooli
pikapäevarühmas
õppiva lapse
toidutoetus

Jõulutoetus eakatele
rahaliste vahendite
piisavuse korral

Tööharjutajate
toitlustustoetus

Lastega perede
psühholoogilise
nõustamise toetus

Hooldajatoetus

Prillitoetus

Jõulupakitoetus

Puudega
alaealise isiku
hooldajatoetus

Noortlaagri
soodustuusikute
toetus lastele

Matusetoetus

Sügava puudega last
kasvatava
üksikvanema toetus

Hooldajatoetus

Must – toetus jääb alles
Sinine – toetus jääb alles, kuid sätestatakse teises korras ja/või teise nimega
Punane – toetus kaob ära

