TAPA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Tapa

EELNÕU
30. mai 2018 nr

Sotsiaaltoetuste määrad
Määrus kehtestatakse Tapa Vallavolikogu 30. mai 2018 määruse nr “Sotsiaalhoolekandelise
abi andmise kord Tapa vallas” alusel.
§ 1. Sotsiaaltoetuste määrad
Kehtestatakse Tapa vallas makstavate sotsiaaltoetuste määrad järgmiselt:
1) sünnitoetus 400 eurot;
2) matusetoetus 250 euro;
3) ranitsatoetus 65 eurot;
4) eaka sünnipäevatoetus 20 eurot;
5) ühekordse sotsiaaltoetuse piirmäär 300 eurot;
6) erakorralise toetus piirmäär on 1000 eurot;
7) raske puudega isiku hooldajatoetus 50 eurot kuus;
8) sügava puudega isiku hooldajatoetus 100 eurot kuus.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 01. juulil 2018.

Toomas Uudeberg
Volikogu esimees

SELETUSKIRI
Tapa Vallavolikogu määruse eelnõu „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas”
juurde.
Õigusakti vastuvõtmise vajalikkuse põhjendus
Tapa Vallavolikogu poolt vastu võetud sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord § 8 lõige 4
ütleb, et toetuste määrad kehtestab Tapa Vallavolikogu.
Sünnitoetuse suurus on 400 eurot ja ettepanek on see maksta taotlejale ühe summana üks kord
korraga. Praegune Tapa Vallavolikogu toetuste kord näeb ette kahes jaos sünnitoetuse
maksmist. Eesmärk on toetada lapse sündi, mitte lapse aastaseks saamist. Lisaks vähendab
ühekordne sünnitoetuse maksmine bürokraatiat ja oleks perele rohkem abiks lapse sünni
korral.
Matusetoetuse suurus tuleneb riigi poolt kehtestatud määrast.
Eakate sünnipäevatoetus on käesoleva määruse eelnõus ettenähtud sünnipäevalapse
meelespidamine 20 euroga, mis kantakse eaka arveldusarvele. Tamsalu Vallavolikogu
toetuste määramise kehtivas korras on eaka sünnipäevakingiks kinkekaart. Kinkekaart on siis
mõeldud apteegi kaardina. Kuna kinkekaartide soetamise protseduur on keeruline ja
ajamahukas ning nõuab hankeprotseduuri, on ettepanek see rahasumma lihtsalt kanda
sünnipäevalapsele .
Abivajadusest sõltuv toetus on siis ühekordne sotsiaaltoetus, mille taotlemine, määramine ja
maksmine on kirjeldatud Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras § 29-34.
Tapa ja Tamsalu kehtivates määrustes on eraldi välja toodud erinevad määratavad ja
makstavad toetused. Toetus ravimikulude hüvitamiseks ja abivahendite soetamiseks, toetus
laste toitlustamiseks, täiendav peretoetus, toetus planeerimatult tekkinud raske majandusliku
olukorra puhul, hooldus- ja põetustoetus, küttepuudetoetus, toetus vältimatuks sotsiaalabiks.
Eelnõus on eelnevalt nimetatud toetused viidud kahte nimekirja „Ühekordne sotsiaaltoetus,
millega kaotatakse erisused ja toetust võimaldatakse teatud tingimustel teostatud hindamise
tulemusena kaalutletud otsuse alusel. Ja teise puhul erakorraline toetus, mis on mõeldud
kriisiolukorra leevendamiseks või õnnetusjuhtumi puhul.
Käesoleval ajal reguleerivad küsimust järgmised õigusaktid:
16.04.2009 nr 111 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Tapa vallas“;
27.03.2014 nr 10 „Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale“;
04.02.2017 nr 2 „Tamsalu valla sotsiaalteenuste osutamise kord ja teenuste hinnad“;
08.03.2016 nr 16“Hooldajatoetuse suuruse määramine“.
Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused ja katteallikad:
Õigusakti vastuvõtmisega kulud kaetakse valla eelarvest.

Isikute nimekiri, keda eelnõu esitaja peab vajalikuks kutsuda eelnõu menetlemise ajaks
volikogu istungile ning kellele saata otsuse või määruse ärakiri:
Istungile kutsuda sotsiaalhoolekande juhtivspetsialist Maarika Mändla, abivallavanem Aivi
Must
Määrus avaldatakse Riigi Teatajas.

Eelnõu ja seletuskirja koostaja: haridus-ja sotsiaalosakond
Eelnõu esitaja: Tapa Vallavalitsus, esindaja vallavanem Alari Kirt
Eelnõu kooskõlastatud jurist Margit Halop
vallasekretär Piret Treial
Eelnõu menetletud vallavalitsuse istungil 09.05.2018.

