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Jõhvi valla põhimääruse muutmine (I lugemine)
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 9 ja Jõhvi valla
põhimääruse § 52 alusel.
§ 1. Jõhvi valla põhimääruse muutmine
Jõhvi Vallavolikogu 17. septembri 2015 määruses nr 61 “Jõhvi valla põhimäärus” (RT IV,
23.09.2015, 9) tehakse järgmine muudatus:
1) § 43 lõige 6 tunnistatkase kehtetuks.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.

Eduard East
Volikogu esimees

Selgituseks
2019 aasta eelarve menetlemisel selgus, et puudub valla volikogu poolt kinnitatud eelarve
koostamise, volikogus menetlemise ja vastuvõtmise tingimused ja kord.
Rahandusministeerium 04.02.2019 märgukirjaga nr 14-1/852-1 osundas, et kehtestada eelarve
menetlemiseks vajalikud aktid.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 38 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve
koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja avalikustamise ning aruandluse nõuded
sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses.
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 21 lg 2 sätestab: Volikogu võib
volitada valla- või linnavalitsust kehtestama määrusega eelarve või lisaeelarve eelnõu koostamise
ja eelarve täitmise korra.

Jõhvi valla põhimääruse § 43 lg 6 sätestab: Eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud
väljaminekute kavandamise korra kehtestab valitsus.
Kuna valla 2019 eelarve vastuvõtmisel rikuti oluliselt mitmeid seadusi ja valla põhimääruses
sätestatut ning vallal puudub muu hulgas eelarve (sh lisaeelarve) koostamist reguleeriv õigusakt, on
otstarbekas, et kõik vallaeelarvega seonduvad korrad kehtestab volikogu.
KOFS § 21. Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise alused
(1) Valla- või linnavolikogu kehtestab määrusega tingimused ja korra:
1) eelarve liigendamiseks;
2) eelarve või lisaeelarve eelnõu koostamiseks, volikogus menetlemiseks ja vastuvõtmiseks;
3) majandusaasta aruande volikogus menetlemiseks ja kinnitamiseks;
4) vastuvõtmata eelarve korral väljaminekute tegemiseks;
5) eelarve täitmiseks.
Jääb loota, et valitsus suudab vastavad tingimused ja korrad kiiremas korras välja töötada ja
esitada volikogule kehtestamiseks. Esmajärjekorras on vaja kehtestada eelarve ja lisaeelarve
eelnõu koostamise, volikogus menetlemise ja vastuvõtmise kord.
Vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Fraktsioon Jõhvi Eest

