LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Paldiski

27. detsember 2018 nr 152

Sotsiaaltoetuste piirmäärad
Sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel ja lähtudes Lääne-Harju Vallavolikogu LääneHarju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 36 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord LääneHarju vallas” §-st 12 ning arvestades vallavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni 17.12.2018 ning
alatise majandus- ja eelarvekomisjoni 18.12.2018 seisukohti
1. Kehtestada Lääne-Harju valla (edaspidi vald) (lisatud) eelarvest makstavate taotleja
sissetulekust mittesõltuvate toetuste määrad järgnevalt:
1.1 sünnitoetus – esimene osa 350 eurot lapse kohta ja teine osa 200 eurot lapse kohta lapse
aastaseks saamisel;
1.2 matusetoetus – 230 eurot;
1.3 esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetus – 130 eurot lapse kohta;
1.4 koolisõidutoetus – vastavalt tegelikele kulutustele;
1.5 hooldusperes oleva lapse toetus – 240 eurot lapse kohta kalendrikuus;
1.6 sügava puudega isiku ja lapse hooldajale makstav toetus – 50 eurot kalendrikuus;
1.7 raske puudega isiku hooldajale makstav toetus – 30 eurot kalendrikuus.
2. Kehtestada valla eelarvest makstavate taotleja sissetulekust sõltuvate toetuste määrad
järgnevalt:
2.1 tervisetoetus retseptiravimite kompenseerimiseks – kuni 60 eurot kvartalis ühele taotlejale;
2.2 tervisetoetus hooldusvahendite kompenseerimiseks – kuni 120 eurot aastas ühele taotlejale;
2.3 tervisetoetus ravi- ja tervishoiuteenuste kompenseerimiseks – kuni 120 eurot aastas ühele
taotlejale;
2.4 tervisetoetus abivahendite kompenseerimiseks - kuni 120 eurot aastas ühele taotlejale;
2.5 osalustasu- ja toidutoetus – vastavalt tegelikule kulule;
2.6 lastega pere toetus - kuni 100 eurot lapse kohta aastas;
2.7 huvialaringitoetus - kuni 30 eurot lapse kohta ühes kuus õppeaasta perioodil;
2.8 sotsiaalteenuse toetus - vastavalt eelarve võimalustele igal konkreetsel juhtumil eraldi;
2.9 toetus raske majandusliku olukorra puhul - kuni 280 eurot aastas;
2.10 toetus vältimatuks sotsiaalabiks - toetust võib maksta ulatuses, mis tagab isikule kehtiva
riikliku toimetulekupiiri.
3. Käesoleva otsuse punktis 2 sätestatud toetuste kohta ei tehta väljamakset enne, kui
kuludokumentide kogusumma on vähemalt 5 eurot.
4. Mõjuval põhjusel võib erandkorras käesoleva otsuse punktides 1 ja 2 ettenähtud piirmäärasid
ületada arvestades valla eelarveliste vahendite olemasolu ja vallavalitsuse hoolekandekomisjon
ettepanekut käesoleva otsuse punktides 1 ja 2 ettenähtud piirmäärasid ületada.
5. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsus nr 1 “Sotsiaaltoetuste piirmäärad tunnistatakse
kehtetuks.

6. Käesolevat otsust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Lääne-Harju Vallavolikogule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.
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