EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põlva

16.05.2018 nr 1-4/60

Põlva Vallavalitsusele ülesannete
delegeerimine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Delegeerida Põlva Vallavalitsusele sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4
"Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" § 24 lõike 1 punktis 1 sätestatud
ülesanded.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 16.05.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/60 "Põlva Vallavalitsusele
ülesannete delegeerimine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt otsustab õigusaktiga kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud
küsimused omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise volitada
valla- või linnavalitsusele või volikogu poolt määratud osavalla või linnaosa esinduskogule,
ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või ametnikule.
Sotsiaalkaitseministri 26.veebruari 2018 määrusega nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine" (edaspidi määrus) on kehtestatud "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
2014–2020" prioriteetse suuna 2 "Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 "Hoolekande
taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse
2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused.
Toetuse andmise eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja
töötamistingimused
Määruse § 24 lõike 1 punkti 1 alusel tagab toetuse saaja Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse
seaduse §-des 24 ja 26 sätestatud kohustuste täitmise ning projekti eduka elluviimise taotluse
rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegadel ja tingimustel, sealhulgas esitab hiljemalt esimese
maksetaotlusega kohaliku omavalitsuse õigusakti, mis sisaldab vähemalt teavet kohanduse
saajate teavitamise, toetuse taotluste vastuvõtmise ja menetlemise, toetuse saajate nimekirja
koostamise aluste, kohanduste tegemiseks vajalike kokkulepete, lepingute sõlmimise, kohanduse
saajale või tegijale lepingu kohaselt tööde eest tasumise, dokumentide säilitamise ning
projektidele järelkontrolli ja kohanduse mõju hindamise tegemise kohta.
Vallavalitsus teeb ettepaneku delegeerida määruse § 24 lõike 1 punktis 1 märgitud
õigusakti kehtestamine vallavalitsusele.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse vastuvõtmisega ei kaasne täiendavaid kulusid.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 06.06.2018 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Otsuse jaotuskava
Vallavalitsus
Sotsiaalosakonna juhataja
Sotsiaaltöö peaspetsialist
Eelnõu koostaja
Helen Metsma
sotsiaalosakonna juhataja

