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$ 1. Reguleerimisala
Mii?irusegasatestatakseKohtla-Nomme valla eelarvesreservfondi moodustamise,
alusedjakord'
ning aruandluse
sellestrahaeraldamise
$ 2. Reservfondimoodustamine
(1)Kohtla-N6mmevalla eelarvereservfond(edaspidireservfond)moodustatakse.igal
l pdhitege*rse eelarvekulude koosseisusettenagematuteviiljaminekute
""iaru"aast
tegemiseks.
m2iiirabKohtla-N6mmeVallavolikogu
(2)Reservfondisuuruseigaks eelarveaastaks
(edaspidivolikogu)eelarvevastuvdtmisel'
vastujooksul muuta lisaeelarve
(3) Volikogu vdib reservfondisuurusteelarveaasta
vdtrniseteel.
$ 3. Reservfondikasutamine
(1)Kohtla-N6mmeVallavalitsus(edaspidivallavalitsus)eraldabreservfondist
sihtotstarbeliselt.
vahendeid
(2) Reservfondisteraldatakseraha:
ja tagaj2irgede
likvideerimiseks;
enrretamiseks
ja 6nnetusjuhtumite
1) kriisiolukordade
kuid mis on
planeeritud,
vahendeid
ii t"rua"r.r, mille katmiseksei ole vallaeelarves
tegevuseks;
vajalikudvalla igapiievaseks
kuid tegelikld kulud
planeeritud,
uailueelarvesse
on
mi.
:itrf"a" ["t.iiks,
osutuvadplaneeritustsuuremaksja kuludeiiletamineon p6hjendatud

4) projektideomaosaluse
katmiseks,kui selleksei ole Kohtla-Ndmmevalla eelarvesse
planeeritudv6i planeeritud
vahendeid
vahendidon ebapiisavad;
5) iihekordsete toetuste maksmisekstegutsevatelemittetulundusiihingutele,kelle
tegevuson suunatudlastele,noortele,peredele,vanuriteleja puuetegainimestelesh.
kultuuri-, spordi ja huvialategevuseksja iilevallalise tiihtsusega iirituste
korraldamiseksja tiihtpaevadettihistamiseks,kui valla eelarvesseplaneeritud
vahendidon ebapiisavad;
ja muudest6igusaktidesttulenevadkulud.
6) seadustest
7) riigieelarvestetten:ihtud sihtotstarbelisteeraldiste viihendamisesttulenevalt
tekkinudkulud
(3) Vallavalitsusei tohi reservfondikasutadaendavdi hallatavateasutusteeelarves
kinnitatud palgafondi suuendamiseks.Erandikson koondamishiivitiseja teenistusest
vabastamisehi.ivitise maksmine juhul, kui asutuseeelarvesseei olnud vdimalik
eelarve koostamisekiiigus vahendeidplaneeridaja eelarvelisedvahendid on
ebapiisavad.
$ 4. Reservfondistvahenditetaotlemineja taotluseliibivaatamine
(l) Reservfondist
vahenditeeraldamiseks
vallavalitsusele
esitatakse
kirjalik taotlus.
ja p6hjendused
(2) Taotluselelisatakse arvestused
rahakasutamise
otstarbekohta.
(3)Vallavalitsuseteenistuja, kelle teenistustiesannetehulka kuulub vastava
ja vdimalustrahuldada
valdkonnaeestvastutamine,
kontrollibtaotlusep6hjendatust
taotlus kinnitatud eelarvemuude vahenditearvelt ning valmistab ette vallavalitsuse
korralduseeeln6uvahenditeeraldamiseks
reservfondist.
(4) P6hjendamata
taotlusejatab vallavalitsuslabi vaatamata.Taotlejaleteatatakse
jatmisest.
kirjalikulttaotluselabivaatamata
(5) Vallavalitsusel
on 6igus:
l) rahuldada
taotlusosaliseltv6i tdielikult;
2) jdtta taotlusrahuldamata
pdhjendusivdi esitatudtaotluse
3) tagastada
taotlusja ndudataotlejalttiiiendavaid
puudustekdrvaldamist.
$ 5. Reservfondistvahenditeeraldamine
(1) Vahenditeeraldaminereservfondistvormistataksevallavalitsusekorraldusega.
Konalduselemiirgitakseeraldise saaja, eraldatavsumrna,eelarve tegevusalaja
kahekohaline
kulu tunnus.
kohta edastatakse
ametiasutuse
(2)Vallavalitsuse
korraldusekoopia rahaeraldamise
ja
raamatupidamiseletoetusetaotlejale.
(3) Reservfondisteraldatudvahenditeulatusesvbib taotleja teha sihtotstarbelisi
vastavakonaldusej6ustumist.
kulusidpiirastvallavalitsuse

$ 6. Aruandlus
(l) Vallavalitsusel on 6igus n6uda reservfondist finantseeritavate kulude
dokumentaalset
tdestamist.
(2) Juhul kui eraldatud vahendeid ei kasutatud tiiies mahus, tuleb kasutamata
vahendidreservfonditagastada.
(3) Vallavalitsus esitab vallavolikogule iilevaatereservfondikasutamisekohta koos
eelawetiiitnise aruandegavdi volikogu ndudmisel.
$ 7. Rakendussfltted
(1) TunnistadakehtetuksKohtla-NdmmeVallavolikogtt 18.12.2007.a.
mdirus m.20
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