EELNÕU
19.11.2019 nr 1-4/19/51

TAPA VALLAVOLIKOGU
OTSUS

Tapa
Tapa Vallavalitsuse struktuuri ja liikmete arvu kinnitamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 16 ja § 49 lõike 4 ning Tapa
Vallavolikogu 28. märtsi 2018 määruse nr 12 „Tapa valla põhimäärus“ § 42 lõike 1 alusel:
1. Kinnitada Tapa Vallavalitsus (täitevorgan) 7-liikmelisena.
2. Kinnitada Tapa Vallavalitsuse (täitevorgani) struktuur järgmisena:
2.1 vallavanem;
2.2 kolm abivallavanemat;
2.3 kolm valitsuse liiget.
3. Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu 17. detsembri 2018 otsus nr 97 „Vallavalitsuse
struktuuri ja liikmete arvu kinnitamine“.
4. Otsus jõustub 01.01.2020.
5. Otsuse peale võib esitada Tapa Vallavolikogule 30 päeva jooksul vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras, arvestades otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks
pidanud otsuse teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse jõustumisest.

Maksim Butšenkov
Volikogu esimees

Seletuskiri
Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu
„Tapa Vallavalitsuse struktuuri ja liikmete arvu kinnitamine“ juurde
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 16 kohaselt on
valitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine volikogu ainupädevuses.
KOKS § 49 lõike 4 kohaselt kuuluvad valitsuse koosseisu vallavanem ja valitsuse liikmed.
Tapa Vallavolikogu 28. märtsi 2018 määruse nr 12 „Tapa valla põhimäärus“ § 42 lõike 1 alusel
kinnitab vallavalitsuse struktuuri ja liikmete arvu volikogu. Põhimääruse § 36 lg 2 alusel esitab
vastava ettepaneku vallavanem: vallavalitsuse punkti 1 kohaselt esitab ta volikogule
kinnitamiseks liikmete arvu, vallavalitsuse struktuuri ja vallavalitsuse liikmed; punkti 2 kohaselt
teeb ettepaneku vallavalitsuse liikme vabastamiseks ning palgalise vallavalitsuse liikme ametisse
nimetamiseks ja ametist vabastamiseks.
Tapa Vallavalitsuse struktuur ja liikmete arv on vallavanema ettepanekul kinnitatud volikogu 17.
detsembri otsusega nr 97, mille kohaselt on valitsus 10-liikmeline: vallavanem, 3
abivallavanemat ja 6 valitsuse liiget. Otsuse eelnõu kohaselt vähendatakse valitsuse koosseisu 3
liikme võrra. Valitsuse koosseis jääb 7-liikmeline, koosnedes vallavanemast ja kuuest valitsuse
liikmest, kellest kolm on abivallavanemad. Abivallavanemad Ene Augasmägi ja Dmitri Okatov
on vastavalt volikogu 17.12.2018 otsusele nr 98 nimetatud ametisse palgaliste valitsusliikmetena.
Otsuse eelnõu jõustumise ajaks on kavandatud 1. jaanuarist 2020.

Eelnõu ja seletuskirja koostas
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