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TEEMAI'A.SITLUSED:
Pflevakorrapunkt I
Valla ja osavalla eelarvete kujunemise p6him6tted
Eelmisel koosolekul esitletud valla ja osavalla eelarve kujunemise p6him6tted:
7 .7 .4. valla eelarve kujundamisel liihtutakse jiirgmisest p6him6tetest:
7.7.4.1 (tildine)Valla eelarve formeeritakse pdhim6ttel alt tiles. Osavald koostab Valla poolt
miiiiratud vormil osavalla valitsusc ii.i tcrna lia[[atai'atc asutuste eelarvetaotluste baasil osavalla
pdhitegevuse tasakaalustatud eelarve ja esitab selle Vallavalitsusele. Vallavalitsus koostab keskselt
juhitavate valdkondade, osutatavate teenuste, hallatavate asutuste kulude ja investeeringute
vajaduste projekti koos p6hjendustega ja esitab volikogule koondeelarve.
7 .7 .4.2. (Tasakaal osavalla ja Valla eelarve vahel)
Liihtutakse pShimdttest, et funktsiooni taitmisega kaasneb rahaline kate ja konkreetsete hallatar atc
asutuste kulude, teenuste ja toetuste eelarvestamisel liihtutakse 201 7 a. erinevate valdade
trrr)h i tcger Lrse eelarve ut arhust.
Osavalla kulude katteks eraldatav tulude osa lepitakse kokku peale Vallavalitsuse struktuuri
koostamist 30.06.2017 ja valitsemiskulude jagunemise selgumist Vallavalitsuse ja osavallavalitsuste
vahel. Vallavalitsuse tasandile jiiiib kasutada fikseeritud o% rraksutuluclest.ja rcssrLrsitasuclcst=
), mis katab V'3[lar alitsLrsc dl€=tseftt#eteekehtade pohiteger Lrse kLtltr. Osavalla tuludeks eraldatakse iilc' jiiirrLrcl gs1 rlzksutr-rlLrclest.ja

ressltrsitastrc1cstjamuudkokkulepitudtulud.

Val1ajaosavallavalitsemisekuludkokku,lili,ad
kasi'aclatttaksitllaalse[trehkenalg+i-3%2018v.s.20l7.
7.7.4.3 (Osavalla eelarve tulud). Osavalla p6hitegevuse eelarve tulude maht kujuneb: ekre+a.ltl*b

@:

-NlIaksr-rttrlr-rc1cjaressursitasudeoSaSt,vastavalt20l7a.
antudvallategelikulemaksutuludejaressursitasudelaekumiseise

proportsioonilekoguval1ategelikemaksutuludejaressursitasudelaekumisest.ffi
tutr*maksus- kaupade ja teenuste mtitik;
- saadud sihtotstarbelised toetused antud osavalla asutustele.
- riigilt valla teede hoolduseks eraldatud toetuse osast vastavalt riigi
olevale metoodikale.
teede+ahas-

eraldamise

- riikliku

haridr-rstoetuse osast, mis kLrni haridusasr,rtuste palgapotiitika iihth-rstarniseni jaotatakse
koolide 16ikes, vastavalt riigi poolse toetLrse eralclamise metoodikale.
- muud omatulud
7 .7 .4.4 (Osavalla eelarve kulud)
Osavalla p6hitegevuse kulud liihtuvad eelmise aasta eelarvest , Vallavalitsuse finantsosakonna ette
antud jiirgmise aasta palgafondi ja kulude kasvu piirmiiiirast ja Vallavalituse ja Volikogu otsuste
elluviimise vaj adusest (nt. palkade iihtlustamine).
7.7.4.6. Valla investeeringute planeerimisel liihtutakse p6him6ttest, et piirkonnad ei kaota tihinemise
t6ttu tulevastes investeeringutes. Selleks rakendatakse omainvesteeringute arvestamiseks
kontsemikontona ttidtavat osavaldade omainvesteeringu kontot. Osavalla omiinvesteeringu konto
seis 2018 I jaan = antud valla laenu jitiigiga (-) + rahajazik - sihtrahade jzizik.
Aasta l6pu investeeringukonto saldo kujuneb tiinase eelarvestamisega analoogselt * osavalla

piirk€ffsategevustr-rlemiffiosavaldatehtudinvesteeringud_osavallapii*onsa
flnantseeri mistegevus

@.

7.7.4.8.

Kiita heaks iiheskoos tehtud ttipsustused, mis protokollis niihtav on.

Piievakorrapunkt
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Ettepan ekud sotsiaalosasse
Reili Rand saatis ettepanekud, mille sdnastamisel on abiks olnud Hiiu valla spetsialistid:
7.6:8. Arendatakse ja laiendatakse SA Hiiu Maakonna Hooldekeskuse Tohvritegevust. Tciiitatakse
viilja ja eelistatakse teenuseid inimeste kodukohaliihedaseks ja kodushooldamiseks
(koduhooldusteenus, asendushooldus, toetatud elamine jt).
Toetatud elamine on ttina erihoolekande termin (m6iste), teenus pstiiihikahiiirega v6i
vaimupuudega kliendile. Titna Tohvri sellega ei tegele, mis ei tiihenda, et seda telnust seal edaspidi
olla ei v6iks - ktill aga eraldi eakatest sel juhul.
Siia sobiks hoopis rohkem omaste hoolduse teema (asendushoolduse pakkumine), sest Tohvri
kogemus hooldust6ds on maakonna parim
7.6.9. Tootatakse va\a ja arendatakse erihooldekande teenuseid, sh
Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse
Minu meelest tiina saab tegeleda ainult arendusega, sest teenused on viilja t66tatud.
Arendusega erihoolekandes: teenuskohtade suurendamise osas (klientide arvukus), teenuse
osutamise kohtade laiendamine (teenuste kiittesaadavuse parandamine seda just l6una Hiiumaal),
t e e nus te kvalit e e di parandam ine.
Erivajadustega laste teenuste arendamine: teenuste lrcittesaodavuse parandamine (teenuste
pakkumine vajadusest ltihtuvalt keskuses, lapse kodus, lapsehoidja kodus, lasteaias, koolis jms),
S6nastus vdiks ehk olla
7.6.9- Erivajadustega laste ja erihoolekandeteenuste (ttina teenuse osutaja Hiiu Valla Sotsiaalkeskus)
arendamine ja kiittesaadavuse tagamine kogu vallas.
Otsus: Kiita heaks punkti 7.6.9 v?iljapakutud s6nastus. Tohvri hooldekeskus on viiga oluline
Hiiumaa m6istes sotsiaalteenuse pakkumise seisukohalt. Tulla selle punkti juurde tagasi peale
31.
oktoobrit kui on selge, kas Emmaste vald liitub liitumisliibiriiiikimiste protsessiga
Jiirgmised kohtumised: l. Reedel, 25.10.2016 algusega kell 10:00 Hiiu vallamajas
2. Kolmapiieval,02.ll.2016 algusega kell 14:00 Kiiina vallamajas
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