MÄÄRUS

Annikoru, 4. aprill 2016

nr 29

Sotsiaaltoetuste maksmise kord Konguta vallas
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja
sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
(1) Määrus sätestab valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise, maksmise
tingimuse ja korra.
(2) Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.
(3) Toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust
vallavalitsus.
(4) Sotsiaaltoetust makstaks üldjuhul isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Konguta
vald.
§ 2. Valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste liigid
Valla eelarvest makstakse alljärgnevaid toetusi:
1) sünnitoetus;
2) matusetoetus;
3) kooli lõpetamise toetus;
4) ranitsatoetus;
5) Konguta Kooli toetus;
6) vanurite juubelitoetus;
7) jõulupakitoetus;
8) noortelaagri tuusiku toetus;
9) paljulapseliste perede lasteaiatoidu toetus;
10) ühekordsed täiendavad sotsiaaltoetused.
§ 3. Sünnitoetus
(1) Toetust makstakse kahes osas alljärgnevalt:
1) esimene osa makstakse sünni registreerimisel lapsevanemale ( eestkostjale, hooldajale), kes on
vähemalt kuus kuud enne lapse sündi kantud rahvastikuregistri järgi Konguta valda ja kelle
tegelikuks elukohaks on Konguta vald ning kui lapse sünni registreerimise järel jääb lapse
elukohaks rahvastikuregistris Konguta vald;
2) teine osa makstakse lapse 1,5 aastaseks saamisel lapsevanema avalduse alusel tingimusel, et
lapse elukoht on jätkuvalt rahvastikuregistri andmetel Konguta vald ja juhul kui lapsevanemal oli
õigust saada sünnitoetuse 1. osa.
(2) Toetuse maksmise aluseks on sünnitunnistus.

§ 4. Matusetoetus
(1) Toetust on õigus taotleda isikul, kes korraldab rahvastikuregistri järgi Konguta vallas elanud
lahkunu matuse.
(2) Toetus makstakse surmatunnistuse alusel matuse korraldajale.
§ 5. Kooli lõpetamise toetus
(1) Toetust on õigus taotleda põhikooli, keskkooli (gümnaasiumi), kutseõppeasutuse ja kõrgkooli
lõpetajal, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Konguta vald vähemalt aasta enne õppeasutuse
lõpetamist.
(2) Keskkooli ja gümnaasiumi kuldmedaliga või hõbemedaliga lõpetajat toetatakse täiendavalt.
(3) Kõrgkooli lõpetajat magistriõppes cum laude toetatakse täiendavalt.
(4) Taotlus kutse- või kõrgkooli lõpetamisel toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt kuus kuud
pärast lõpetamist.
§ 6. Ranitsatoetus
Toetust on õigus saada I klassi astujal, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Konguta vald ja
teiste omavalitsuste lastel, kes asuvad õppima Konguta Kooli I klassi.
§ 7. Konguta Kooli toetus
Toetust on õigus saada Konguta Koolis 2.-6. klassis õppivatel õpilastel.
§ 8. Vanurite juubelitoetus
Toetust on õigus saada isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Konguta vald, 70-ndal, 75ndal, 80-ndal, 85-ndal sünnipäeval ja 90 aastastel ning vanematel igal sünnipäeval.
§ 9. Noortelaagri tuusiku toetus
Toetust on õigus taotleda paljulapseliste ja toimetulekuraskustega perede lastel avalduse alusel.
§ 10. Jõulupaki toetus
Jõulupaki toetus on asjaline toetus, mille saamise õigus on kuni 12-aastastel lastel, kelle elukoht
rahavastikuregistri järgi on Konguta vald, üks kord aastas enne jõule.
§ 11. Paljulapseliste perede lasteaiatoidu toetus
Toetuse saamise õigus on paljulapseliste perede lasteaialastel, kelle elukoht rahvastikuregistri
järgi on Konguta vald.
§ 12. Täiendavad sotsiaaltoetused
(1) Toetust on võimalik taotleda toimetulekuraskustes või erivajadustega inimestel või
perekondadel, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Konguta vald.
(2) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada kirjalik avaldus vallavalitsusele koos vajaduse
põhjendusega ( lisades kulusid tõendavad dokumendid).
(3) Täiendavaid sotsiaaltoetusi võidakse määrata:
1) õnnetusjuhtumi korral hädavajalike toiduainete ja riietusesemete muretsemiseks;
2) lastega peredele koolitarvete ja riiete soetamise kulude osaliseks katmiseks;
3) puudega inimestele abivahendite muretsemiseks;
4) laste ja puuetega inimeste retseptiravimite ja põetusvahendite ostmiseks;
5) üksikutele vanuritele kütte ostmiseks;
6) ravikindlustusega hõivamata isikute ravikulude tasumiseks;
7) hooldekodusse paigutatud isiku ülalpidamiskulude tasumiseks, kui isikul puuduvad
ülalpidamist andma kohustatud isikud;
8) ajutisest majandusraskustest ülesaamiseks järsult halvenenud majanduskliku olukorra puhul
(pikaealine töövõimetus, toitja või pereliikme kaotus );

9) muudel põhjendatud eri vajadustel.
§ 13. Toetuste taotlemine
(1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse koos vajalike dokumentidega.
(2) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente, millest
taotlejat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kuni 10 tööpäeva jooksul pärast avalduse
vastuvõtmist.
(3) Toetuse taotluse läbivaatamisest võib keelduda, kui 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest
ei ole esitatud täiendavalt nõutud vajalikke dokumente.
§ 14. Toetuste määramine
(1) Toetuste suurused kehtestab volikogu.
(2) Toetust vajavate ja taotlevate isikute nimekirja koostab sotsiaalnõunik ja toetuste määramise
otsustab vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul va. sünni- ja matusetoetus.
(3) Toetuste määramisel lähtutakse ühtsetest põhimõtetest toetust vajavate isikute suhtes.
(4) Toetuse andmisel arvestatakse toetuse taotleja materiaalset olukorda, sissetulekuallikaid,
muude elatusvahendite olemasolu, tervislikku olukorda, ülalpeetavate arvu ja vanust.
(5) Vallavalitsus teeb otsuse toetuse maksmiseks või sellest keeldumiseks 30 tööpäeva jooksul
taotluse registreerimisest.
§ 15. Toetuste maksmine
(1) Toetuste maksmine toimub kinnitatud vallaeelarve piirides.
(2) Toetuste väljamaksmine toimub vallavalitsuse korralduse alusel.
(3) Toetust makstakse toetuse taotleja pangaarvele või sularahas vallavalitsuse kassast.
(4) Sünni- ja matusetoetuse maksmise otsustab sotsiaalnõunik ning toetus makstakse välja 5
tööpäeva jooksul.
§ 16. Kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Konguta Vallavolikogu 17.06.2015 määrus nr 20 “Sotsiaaltoetuste
maksmise kord Konguta vallas“.
§ 17. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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