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PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva

29.04.2019 nr 1-4/40

Põlva Vallavolikogu 31. jaanuari 2019. a
määruse nr 1-2/2 "Kaasava eelarve
menetlemise kord" muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti
2 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Põlva Vallavolikogu 31. jaanuari 2019. a määruses nr 1-2/2 "Kaasava eelarve menetlemise kord"
tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Kaasava eelarve maht jaotatakse rahvaküsitlusel (edaspidi küsitlus) enim hääli saanud
ettepaneku(t)e vahel.";
2) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Ellu viiakse üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku
hinnangulisest maksumusest jäävad kaasava eelarve summa piiridesse ja on teostatavad kahe
eelarveaasta jooksul.".
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
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Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 29.04.2019 määruse eelnõu nr 1-4/40 "Põlva Vallavolikogu
31. jaanuari 2019. a määruse nr 1-2/2 "Kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine"
juurde
Sissejuhatus
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 kohaselt kehtestab
volikogu määrusega tingimused ja korra eelarve või lisaeelarve eelnõu koostamiseks, volikogus
menetlemiseks ja vastuvõtmiseks.
"Kaasava eelarve menetlemise kord" kehtestati Põlva Vallavolikogu 31. jaanuari 2019. a
määrusega nr 1-2/2.
Põlva valla kaasava eelarve koostamisega antakse kohalikule kogukonnale võimalus valla
eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks
ja osaledes hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.
Eelnõu sisu, võrdlev analüüs ja mõjud
Kaasava eelarve menetlemise korras on ettepanekute elluviimisele kehtestatud piirkondade
põhisuse põhimõte st. ellu viiakse rahvaküsitlusel enim hääli saanud ettepanekud tingimusel, et
objektid asuvad valla erinevates piirkondades (Ahja, Laheda, Mooste, Põlva, Vastse-Kuuste ja
Põlva linn). Hetkel kehtiva määruse alusel ei ole võimalik ühes piirkonnas ellu viia üle ühe
ettepaneku.
2019. aasta kaasava eelarve koostamiseks sai vallavalitsusele ettepanekuid esitada 1.–15.
aprillini. Vallavalitsuse poolt moodustatud hindamiskomisjon hindas ettepanekuid 29.04.2019
koosolekul. Valdav enamus ettepanekuid on esitatud investeeringute tegemiseks Põlva linna ja
Põlva valla piirkonda.
Et võimaldada kaasava eelarve kasutamine kavandatud mahus (2019. aastal 50 000 eurot), teeb
Põlva Vallavalitsus volikogule ettepaneku muuta määrust ning tunnistada kehtetuks tingimus,
mis välistab ühes piirkonnas mitme ettepaneku (investeeringu) elluviimise.
Määrusega muudetakse Põlva Vallavolikogu 31. jaanuari 2019. a määrust nr 1-2/2
"Kaasava eelarve menetlemise kord".
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid rahalisi tulusid ega kulusid.
Määruse jõustumine
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 23 lõikele 1 jõustuvad volikogu määrused
kolmandal päeval pärast nende avaldamist Riigi Teatajas, kui määruses eneses ei ole sätestatud
hilisemat jõustumise tähtaega.
Vallavalitsus teeb ettepaneku jõustada määrus esimesel võimalusel – kolmandal päeval pärast
avaldamist Riigi Teatajas.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 02.05.2019 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
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