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Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine
Määrus antakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.
§ 1. Määruste kehtetuks tunnistamine
Tunnistatakse kehtetuks järgmised vallavolikogude määrused:
1) Alajõe Vallavolikogu 29.09.2010. a määrus nr 12 „Alajõe valla eelarvest tegevustoetuste
taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse kord“;
2) Alajõe Vallavolikogu 30.01.2014. a määrus nr 2 „Alajõe valla ametiautode kasutamise ja
isiklike sõiduautode teenistus-, töö- või ametisõitude hüvitamise kord“;
3) Alajõe Vallavolikogu 17.02.2016. a määrus nr 1 „Alajõe valla küladele toetuste andmise
kord“;
4) Iisaku Vallavolikogu 24.03.2016. a määrus nr 63 „Tugiisikuteenuse osutamise kord Iisaku
vallas“;
5) Iisaku Vallavolikogu 24.11.2016. a määrus nr 77 „Hoolekandeasutusse paigutamise ja
hoolekandeasutuses Iisaku valla eelarvest hooldusteenuse eest tasumise tingimused ja kord“;
6) Iisaku Vallavolikogu 21.01.2016 määrus nr 57 „Iisaku valla eelarvest mittetulunduslikuks
tegevuseks toetuste andmise kord“
7) Illuka Vallavolikogu 28.11.2006. a määrus nr 16 „Illuka valla elamute hoolduse ja remondi
eeskirja kinnitamine“;
8) Illuka Vallavolikogu 28.01.2013. a määrus nr 4 „Illuka valla lipukampaania “Igal kodul
oma lipp” läbiviimise korra ja tingimuste kinnitamine“;
9) Illuka Vallavolikogu 22.12.2014. a määrus nr 29 „Illuka valla sporditegevuse premeerimise
kord“;
10) Illuka Vallavolikogu 21.03.2011. a määrus nr 7 „Illuka valla kampaania “Katused korda”
läbiviimise korra ja tingimuste kinnitamine“;
11) Illuka Vallavolikogu 14.06.2007. a määrus nr 12 „Illuka valla värvikampaania “Värvi
kodu kauniks” läbiviimise korra ja tingimuste kinnitamine!;
12) Illuka Vallavolikogu 24.03.2014. a määrus nr 14 „Korstnapühkimise toetuse maksmise
tingimuste kinnitamine“
13) Illuka Vallavolikogu 30.11.2015. a määrus nr 15 „Illuka vallas spordiklubide toetamise
korra kinnitamine“;
14) Illuka Vallavolikogu 16.06.2014. a määruse nr 20 „Puuetega inimestele eluruumide
kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord“
15) Illuka Vallavolikogu 23.01.2017. a määruse nr 3 „Olümpiaadil ja spordivõistlusel
osalemise toetuse maksmise tingimused ja kord“;
16) Illuka Vallavolikogu 25.05.2015 määrus nr 8 „Illuka valla eelarvest mittetulundusliku
tegevuse toetamise kord“
17) Mäetaguse Vallavolikogu 30.10.2014. a määrus nr 18 „Elamu rekonstrueerimise toetus“;
18) Mäetaguse Vallavolikogu 18.12.2014. a määrus nr 23 „Mäetaguse valla laste ja õpilaste
sporditegevuse toetamise kord“;

19) Mäetaguse Vallavolikogu 28.04.2016 määrus nr 48 „Mittetulundusliku tegevuse toetus“.
20) Tudulinna Vallavolikogu 25.11.2015. a määruse nr 7 „Katastriüksuste sihtotstarvete
määramise delegeerimine“;
21) Tudulinna Vallavolikogu 24.09.2004. a määrus nr 13 „Teenindustoa kasutamise hindade
kinnitamine“;
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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