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Vallavolikogu alatiste komisjonide
moodustamine

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lg 1 punktist 20,
paragrahvidest 47 lg 1 ja 48 lg 1 ning Tahkuranna valla põhimääruse paragrahvi 22 lg
1, paragrahvist 23 Tahkuranna Vallavolikogu
otsustab:
1. Moodustada Tahkuranna Vallavolikogu 8. koosseisu volituste ajaks järgmised
Vallavolikogu alalised komisjonid::
1.1 majandus-, eelarve- ja planeeringukomisjon;
1.2 haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon;
1.3 3-liikmeline revisjonikomisjon.
2. Komisjonide moodustamise eesmärk.
Volikogu alatised komisjonid moodustatakse volikogu perioodiks valdkondade
kaupa volikogu tegevuse kavandamiseks ja korraldamiseks, volikogule ja
valitsusele arvamuse esitamiseks, samuti volikogu istungitel arutamisele tulevate
küsimuste ning volikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamiseks ja
kooskõlastamiseks.
3. Komisjonide tegevusvaldkonnad
3.1 Majandus-, eelarve- ja planeeringukomisjon on moodustatud volikogu poolt
valla majandus-, rahandus- ja eelarvepoliitika ning arengupoliitika
koordineerimiseks ning tema tegevusvaldkonda kuuluvate küsimuste paremaks
esindamiseks vallavolikogus.
3.1.1 Majandus-, eelarve- ja planeeringukomisjoni tegevusvaldkonnad on:
1) valla eelarve analüüs ning täitmine;
2) valla eelarve koostamise kord ja volikogus eelarve menetlemise
korraldamine;
3) valla eelarve ja arengukava vastavuse jälgimine;

4)
5)
6)
7)

valla osalemine ettevõtluses ja kinnisvaratehingutes;
abiprogrammid;
kohalikud maksud ja koormised;
munitsipaalomandi valdamise, kasutamise ja käsutamise alased
rahalised küsimused ja vastava korra koostamise alused;
8) laenud ja investeeringud;
9) munitsipaalteenuste hinnad;
10) planeeringud;
11) energiavarustus;
12) ehitustegevus;
13) jäätmemajandus;
14) maaküsimused;
15) turism;
16) teed, tänavad;
17) loodusvarade kasutamine;
18) keskkonnakaitse;
19) elamu- ja kommunaalmajandus;
20) valla teenistujate struktuur, koosseis ja palgamäärad.
3.2 Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon on moodustatud volikogu poolt valla
hariduse ja kultuuri- ning sotsiaal- ja tervishoiupoliitika koordineerimiseks
Tahkuranna vallas ning tema tegevusvaldkonda kuuluvate küsimuste paremaks
esindamiseks vallavolikogus.
3.2.1 Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni tegevusvaldkonnad on:
1) valla hariduselu, huviharidus ja noorsootöö;
2) valla muinsuskaitsealane tegevus ning kultuuriväärtuste kaitse;
3) valla spordialane tegevus ja vallaelanike tervisesport;
4) taidlusringide tegevus, vaba aja veetmine;
5) MTÜ-de tegevus;
6) vallaelanikele suunatud üritused;
7) komisjonile suunatud sotsiaalsuunitlusega avalduste ja kaebuste
läbivaatamine, nende lahendamiseks vajalike ettepanekute esitamine;
8) vallavolikogule ja –valitsusele ettepanekute tegemine valla
sotsiaalmajanduse arendamiseks;
9) ettepanekute tegemine sotsiaalhoolekande alaeelarve koostamise ja
eelarve projektide kohta;
10) riskirühmade väljaselgitamises osalemine, nende olukorraga tutvumine
ja neile abi suunamine;
11) konkreetsete projektide esitamine vallavalitsusele abi taotlemiseks ja
selle kasutamiseks;
12) laste- ja noorukite kaitse ning järelvalve; elanike tervishoiu- ja
sotsiaalteenuste osutamine, tervisekaitse ja tervise edendamise
probleemid;
13) lastekaitseks, sotsiaalhoolekandeks ja tervishoiuks kavandatud
eelarveliste
rahaliste
vahendite
jaotamise
üldpõhimõtetest
kinnipidamine;
14) sotsiaalsete erivajadustega inimeste kaitse; ravikindlustusega
hõlmamata isikute, töötute, kodutute ja teiste abivajajatega seonduvad
probleemid;

15) koostöö arendamine vabatahtlike organisatsioonidega ja muude
toetajatega.
3.3 Revisjonikomisjon kontrollib vähemalt üks kord aastas:
1) vallavalitsuse tegevuse seaduslikkust ning vallavalitsuse
tegevuse vastavust volikogu määrustele ja otsustele;
2) tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude
vastavust valla eelarvele;
3) valla ametiasutuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste
raamatupidamise õigsust ja vallavara kasutamise sihipärasust
ning valla poolt sõlmitud lepingute täitmist;
4) volikogu ülesandel kontrollib vallavalitsuse ja tema
ametiasutuste tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust.

4. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama
õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide
Tahkuranna Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele
kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Argo Mengel
Vallavolikogu esimees

