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Hajaasustuse programmi läbiviimise volitamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.
§ 1. Ülesannete delegeerimine
(1) Volitada riigihalduse ministri 22. veebruari 2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse
programm“ toodud kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmist korraldama
Tapa Vallavalitsust.
(2) Tapa Vallavalitsusel on haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel õigus määrata isikud,
kes täidavad Tapa Vallavalitsuse nimel käesolevas määruses sätestatud ülesandeid.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Toomas Uudeberg
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri volikogu määruse eelnõu “Hajaasustuse programmi läbiviimise volitamine“
juurde
Riigihalduse minister on 22. veebruari 2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm“
otsustanud kinnitada Hajaasustuse taotlusvooru avamise tähtpäevaks 9. aprilli 2018 ning
taotluste esitamise tähtpäevaks 11. juuni 2018.
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022018007
Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on hajaasustuse püsielanikel võimalik
välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee
või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii
riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.
Programmi üldise koordineerimise eest vastutab rahandusministeerium, kes sõlmib programmi
elluviimiseks halduslepingu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega.
EASi ülesanne on korraldada programmi elluviimine, sealhulgas nõustada kohalikke
omavalitsusi, ning vajaduspõhiselt teostada kontrolli programmi rakendamise üle kohalikes
omavalitsustes ning toetuse vahendite sihipärase kasutamise üle kohalike omavalitsuste ja
toetuse saajate poolt.
Riigihalduse minister koostab programmi riigipoolse toetusvahendite jaotuse kohalike
omavalitsuste lõikes lähtuvalt § 11 lõike 10 alusel esitatud andmetest ja kinnitab selle
käskkirjaga.
EAS sõlmib riigipoolse toetuse ülekandmiseks lepingud kohalike omavalitsustega vastavalt
lõikes 3 nimetatud toetusvahendite jaotusele.
Kohaliku omavalitsuse ülesanne on korraldada programmi rakendamine oma territooriumil,
sealhulgas teavitada taotlusvooru toimumisest, nõustada taotlejaid ja toetuse saajaid ning tagada
toetuse andmine ja kasutamine vastavalt programmi reeglitele.
Kohalik omavalitsus korraldab toetuse jaotamise ja aruandluse toetuse kasutamise kohta oma
haldusterritooriumil, lähtudes lõikes 4 nimetatud lepingus sätestatust.
Kuna taotlusvooru läbiviijaks on määratud kohaliku omavalitsuse üksus on vajalik volikogu
volitus vallavalitsusele taotlusvooru läbiviimiseks ja kohaliku omavalitsuse ülesannete ja
kohustuste täitmiseks Hajaasustuse programmis.
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