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Alutaguse Vallavolikogu 25.01.2018. a määruse nr 20 „Alutaguse valla finantsjuhtimise
kord“ muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõigete 6 ja 7
ning § 21 lõike 1 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Alutaguse Vallavolikogu 25.01.2018. a määruses nr 20 „Alutaguse valla finantsjuhtimise
kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ (10) Eelarve detailsema jaotuse majandusliku sisu ja vastutajate lõikes (alaeelarved)
kinnitab vallavalitsus korraldusega, arvestades volikogus kinnitatud eelarve või lisaeelarve
eelarveosade mahte. Eelarveaasta jooksul võib vallavalitsus eelarve liigendust korraldusega
muuta.“;
2) paragrahvi 16 lõikes 3 asendatakse sõna „vastuvõtmisest.“ sõnadega „korralduse
andmisest.“;
3) paragrahvi 18 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eelarves planeeritakse“ sõnadega „Eelarvesse
võib planeerida“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

SELETUSKIRI „Alutaguse Vallavolikogu 25.01.2018. a määruse nr 20 „Alutaguse valla
finantsjuhtimise kord“ muutmine“ eelnõu juurde
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 23 lõike 2 kohaselt eelarve
võtab volikogu vastu määrusega. Praegu kehtivas Alutaguse valla finantsjuhtimise korras
eelarve detailsema jaotuse majandusliku sisu ja vastutajate lõikes kinnitab vallavalitsus
määrusega. Käesoleva eelnõu kohaselt vallavalitsus kinnitab alaeelarved korraldusega ja
eelarveaasta jooksul võib vallavalitsus eelarve liigendust korraldusega ka muuta.

Alutaguse valla finantsjuhtimise korra § 3 lõikes 10 on määruse andmise asendamine
korralduse andmisega vajalik, sest kõik määrused, nii volikogu kui ka valitsuse määrused
peavad olema avaldatud Riigi Teatajas, kuid alaeelarvete detailse jaotuse avaldamine Riigi
Teatajas ei ole puht tehnilistel põhjustel otstarbekas. Enamus omavalitsusi kinnitab
alaeelarved korraldusega. Nimetatud korra § 16 lõike 3 kohaselt vallavalitsuse poolt
kinnitatud alaeelarved avalikustatakse Alutaguse valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul
vastuvõtmisest. Seega ei takista määruse andmise asendamine korralduse andmisega ka
vallaelanikel või teistel huvitatud isikutel vajaliku informatsiooni saamist eelarve kohta.
Eelnõu § 18 lõige 1 viiakse vastavusse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse
§ 5 lõikega 7 (Eelarves võib eraldi põhitegevuse kuluna planeerida reservfondi ettenägematute
väljaminekute tegemiseks).

Eelnõuga nähakse ette määruse jõustumise ajaks kolmas päev pärast Riigi Teatajas
avaldamist.

Eelnõu ja seletuskirja koostasid vallasekretäri abi Lia Teeväli ja finantsjuht Luule Salla

