MÄÄRUS
Külade juhtimistöö hüvitamise ja täiendõppe toetamise kord

Hellamaa

21. märts 2012. a. nr 71

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
(1) Käesolev kord reguleerib Muhu valla eelarvest külade juhtimis- ja esindamistöö hüvitamise ning
külajuhtide täiendõppe toetuse taotlemist, kasutamist ja sellega seotud aruandlust.
(2) Toetust makstakse kogukondade poolt kinnitatud Muhu külade või ühistegevustes liitunud
piirkondade juhtidele, kelleks on külavanemad, volitatud abikülavanemad või nende ülesandeid täitvad
mittetulunduslikud organisatsioonid. Toetatav tegevus peab olema kooskõlas Muhu valla õigusaktides
ja arengukavades sätestatud eesmärkidega.
§ 2. Eesmärgid ja eraldamise põhimõtted
(1) Toetuse andmise eesmärgid on:
1) Muhu valla külajuhtide toetamine
2) külade esindamise, juhtimise ja korraldusliku töö läbiviimisega kaasnevate transpordi- , side ja
trükikulude hüvitamine
3) külajuhtide täiendõppe toetamine.
(2) Muhu valla külade esindamise, juhtimise ja korraldusliku töö läbiviimisega kaasnevate kulude
hüvitamist võimaldatakse juhul kui need teenivad küladest enamuse kohalike elanike huve ja tegevusel
puuduvad ärilised eesmärgid.
(3) Külajuhtide täiendõppe toetust antakse:
1) osalemiseks külade juhtimise, korraldamise ja arendustöö läbiviimisega seotud koolitustel .
2) osalemiseks külade kultuuri- ja arendustööga seotud õppereisidel.
(4) Külade esindamise, juhtimise ja korraldusliku töö kulude hüvitamisel on abikõlbulikud transpordi-,
side- ja trükikulud juhul kui
1) viiakse läbi küla elukorralduseks vajalike majandamistöid
2) korraldatakse külaelanike ühistegevusi (talgud, kultuuriüritused, koosolekud jne.)
3) esindatakse külaelanike huve väljaspool tegevuspiirkonda
4) osaletakse Muhu Vallavalitsuse poolt ellukutsutud tegevustes ja infovahetuses
5) koostatakse või rakendatakse arendusprojekte (sh. arengukavasid)
6) osutatakse erandkorras abi raskete tervisehäirete või liikumisraskustega külaelanikele.
(5) Külajuhtide täiendõppe kulud hüvitatakse juhul kui koolitusel või üritusel osalemine on eelnevalt
kooskõlastatud Muhu Vallavalitsusega

(6) Toetust ei eraldata:
1) üle eelarves seatud tasude piirmäära, mis on sätestatud Muhu Vallavalitsuse poolt
2) juhul kui on olnud taotlejal võimalus kasutada tasuta teenuseid, sama hästi Muhu Vallavalitsuse
poolt pakutavaid vahendeid
3) transpordi-, side- ja trükikulude hüvitamiseks ilma kuludokumentideta
5) osalemiseks õppereisidel ja koolitustel, mille sisutegevused ei toeta külajuhi töödega kaasnevate
oskuste arendamist
6) omakasu taotlevale tegevusele või ärilisele tegevusele.
§ 3. Toetuse taotlemine, läbivaatamine ja toetuse eraldamine
(1) Toetuse saamiseks esitatakse Muhu Vallavalitsusele taotlus
1) Taotlus esitatakse vabas vormis
2) Taotluste esitamise tähtajad on 15. aprill ja 15.september.
3) Külade esindamise, juhtimise ja korraldusliku töö kulude hüvitamiseks esitatakse taotlus koos
kuludokumentidega.
4) Külajuhtide täiendõppe toetuse taotlus esitatakse koos kavandatava tegevuse eelarvega.
(2) Taotlus peab sisaldama järgmisi üldandmeid:
1) taotleja nimi, esindatava küla nimi, positsioon külajuhtimisel, isiklik aadress, kontakttelefon ja/või
e-posti aadress;
2) tegevuse lühikirjeldus;
3) tegevuse kogumaksumus;
4) taotleja allkiri;
5) külavanema kinnitus, kui külavanem ei ole ise taotleja.
(3) Taotlemise tingimustele mittevastavad või puudulikult esitatud taotlused läbivaatamisele ei kuulu.
Taotlemise tingimustele vastavad taotlused registreerib Muhu Vallavalitsus.
(4) Taotluste läbivaatamine toimub Muhu Vallavalitsuse poolt lihtkorras.
(5) Muhu Vallavalitsus vaatab taotluse läbi hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul.
(6) Toetuse eraldamise otsus tehakse teatavaks taotlejale hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul pärast
taotluse läbivaatamist Muhu Vallavalitsuse poolt.
(8) Toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest informeerib Muhu Vallavalitsus taotlejat kirjalikult
või suuliselt.
(9) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud tegevuse jaoks.
(10) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:
1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
3) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati;
4) üritus, mille korraldamiseks raha taotleti, jääb ära.
§ 4. Rakendussätted
Määrus jõustub seaduses ettenähtud korras.
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