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SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU

Algus: 16.00
Lõpp: 18.10
Toimumiskoht: Sillamäe Linnavalitsus
Istungit juhatas: Jelena Koršunova
Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 19 volikogu liiget (nimekiri lisatud)
Puudusid: Aleksandr Bõstrjak, Igor Suharukov
Osalesid:

Tõnis Kalberg – linnapea
Tatjana Ivanova  aselinnapea
Aleksei Stepanov – aselinnapea
Andrei Ionov – linnasekretär
Georgy Karpenko – infotehnoloogia peaspetsialist
Tatjana Bolšakova – sotsiaalosakonna juhataja
Irina Hristoforova – eelarve peaspetsialist
Liidia Tolmacheva – ajalehe Sillamäeski Vestnik peatoimetaja

Läbirääkimised päevakorra kohta. Jelena Koršunova küsimusele, kas on märkusi
päevakorra kohta ei laekunud ühtegi täiendust, parandust ega ettepanekut.
Volikogu istungile hilinesid ning tulid 3.päevakorrapunkti ettekandeks Oleg Kultajev,
Tatjana Lebedeva ja Gulnara Sidorenko.
Otsustati: kinnitada alljärgnev päevakord. Kinnitamise poolt oli 16 volikogu liiget.
Päevakord:
1. Sillamäe linna 2018. aasta II lisaeelarve
Lisad
Seletuskiri
Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova
Kaasettekandja volikogu rahanduskomisjoni esimees Valeri Abramovitš
2. Sotsiaaltoetuste maksmise kord
Vene
Seletuskiri
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Tatjana Bolšakova
3. Sotsiaalteenuste osutamise kord
Vene
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Seletuskiri
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Tatjana Bolšakova
4. Sillamäe linna tunnustuse avaldamine
Esildis
Ettekandja: volikogu esimees Jelena Koršunova
1. Sillamäe linna 2018. aasta II lisaeelarve
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet. Ta alustas ettekannet lisast 3 ning kommenteeris
investeerimistegevust. Investeerimistegevuse tulem väheneb 22 985 euro võrra.
Põhitegevuse tulud suurenevad 87 050 euro võrra. Põhitegevuse kulud suurenevad 110 035
euro võrra. Põhitegevuse tulem väheneb 22 985 euro võrra.
Kuulati Valeri Abramovitši kaasettekannet. 20.aprillil 2018 arutas rahanduskomisjon linna
2.lisaeelarvet. Komisjon otsustas toetada linnavalitsuse poolt välja töötatud Sillamäe linna
2018. aasta II lisaeelarve eelnõud ning soovitada volikogul 2.lisaeelarve vastu võtta.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 11 „Sillamäe linna 2018. aasta II lisaeelarve”. Määruse
vastuvõtmise poolt oli 16 volikogu liiget, vastu oli 5 ja erapooletuid ei olnud. Määrus
lisatud protokollile.
2. Sotsiaaltoetuste maksmise kord
Kuulati Tatjana Bolšakova ettekannet. Sotsiaaltoetuste maksmise kord sätestab linna
eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Sillamäe
linnas. § 4 on välja toodud korra alusel makstavatest toetustest.
Toetused vähekindlustatud isikutele ja peredele on vältimatu sotsiaalabi ja kohamaksu
toetus lasteaias. Toetust on õigus taotleda isikul või perekonnal, kelle sissetulek ühe
pereliikme kohta pärast eluasemekulude mahaarvamist on väiksem kui 50% kehtivast
töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 40% kehtivast töötasu
alammäärast kuus.
Sissetulekust mittesõltuvad toetused on lapse sünnitoetus, koolimineku toetus, kooli
õppeaasta alguse toetus, gümnaasiumi medaliga lõpetanute toetus, ühekordne
vanaduspensionäride toetus ja muud Sillamäe linna eelarvest finantseeritavad
sotsiaaltoetused.
Muudetud on koolimineku toetuse maksmist reguleerivaid tingimusi:
Vana Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse taotluse alusel lapsevanemale,
eestkostjale või lapse hooldajale, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping,
tingimusel, et taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linna elanikud ning
laps asub õppima Sillamäe linna kooli.
Uus Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse taotluse alusel lapsevanemale,
eestkostjale või lapse hooldajale, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping,
tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linna elanik ning laps asub
õppima Sillamäe linna kooli.
Muudetud on kooliõppeaasta alguse toetuse maksmist reguleerivaid tingimusi:
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Vana Õppeaasta alguses kooli 2.12. klassi mineva lapse toetus makstakse taotluse alusel
lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kellega on sõlmitud lapse perekonnas
hooldamise leping, tingimusel, et taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel Sillamäe
linna elanikud ning laps elab taotlejaga ühel aadressil ja õpib Sillamäe linna koolis või
väljaspool Sillamäe linna asuvas koolis juhul kui vastava haridustaseme omandamine
Sillamäe linnas ei ole võimalik.
Uus Õppeaasta alguses kooli 2.12. klassi mineva lapse toetus makstakse taotluse alusel
lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kellega on sõlmitud lapse perekonnas
hooldamise leping, tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linna elanik
ning laps õpib Sillamäe linna koolis või väljaspool Sillamäe linna asuvas koolis juhul kui
vastava haridustaseme omandamine Sillamäe linnas ei ole võimalik.
Muudetud on lasteaias kohamaksu toetuse maksmist reguleerivaid tingimusi:
Vana Toetust võivad taotleda vähekindlustatud, lastega perekonnad.
Uus Toetust võivad taotleda vähekindlustatud lastega pered ning nelja ja enam lapsega
(vanuses 019 aastat) pered.
Täpsustavaid küsimusi esitasid Aleksandr Kanev, kes soovis täpsustada linna aukodanikele
toetuse maksmist. Linnasekretär Andrei Ionov selgitas, et see raha eraldatakse linnavalituse
käskkirjaga ning raha on sotsiaalprogrammis.
Jelena Koršunova täpsustas toetuste seotust alampalgaga. Tatjana Bolšakova selgitas, et
linnavalitsusel on see õigus ning täpsustub vähekindlustatud isiku mõiste.
Valeri Kuznetsov ütles, et sotsiaaltoetuste maksmise korda arutati volikogu sotsiaal ja
lastekaitse komisjonis ning otsustati toetada linnavalituse poolt ette valmistatud määruse
eelnõu.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 12 „Sotsiaaltoetuste maksmise kord”. Määruse
vastuvõtmise poolt oli 16 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Määrus lisatud
protokollile.
3. Sotsiaalteenuste osutamise kord
Kuulati Tatjana Bolšakova ettekannet. Sotsiaalhoolekande seaduses on sätestatud kohaliku
omavalitsuse korraldavate sotsiaalteenuste loetelu, sh koduteenus, väljaspool kodu osutatav
üldhooldusteenus, tugiisikuteenus, täisealise isiku hooldus, isikliku abistaja teenus,
varjupaigateenus, turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamine,
võlanõustamisteenus, lapsehoiuteenus, asendushooldusteenus, järelhooldusteenus. Nende
sotsiaalteenuste osutamine on kohustuslik. Sotsiaalteenuste osutamist reguleerivas määruse
eelnõus on sätestatud ühtne teenuste taotlemise ja määramise kord ning lahti kirjutatud
teenuste osutamise eesmärgid. Ühtne sotsiaalteenuste osutamist reguleeriv kord annab nii
Sillamäe linna elanikele kui ka sotsiaalsfääri spetsialistidele selge arusaama teenuste
taotlemise ja saamise protseduurist.
Määrusega reguleeritakse järgmiste sotsiaalteenuste osutamine:
1) koduteenus;
2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
3) tugiisikuteenus;
4) isikliku abistaja teenus;
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5) varjupaigateenus;
6) turvakoduteenus;
7) sotsiaaltransporditeenus;
8) võlanõustamisteenus;
9) lapsehoiuteenus;
Sotsiaalhoolekande seaduses on kohustuslike teenuste hulgas veel sätestatud eluruumi
tagamise teenus asendushooldusteenus ja järelhooldusteenus. Nende teenuste osutamist on
otstarbekas reguleerida teiste Sillamäe Linnavolikogu õigusaktidega.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 13 „Sotsiaalteenuste osutamise kord”. Määruse
vastuvõtmise poolt oli 19 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Määrus lisatud
protokollile.
Volikogul tehti ettepanek avaldada sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise
korrad linnalehes „Sillamäeski Vestnik“.
4. Sillamäe linna tunnustuse avaldamine
Kuulati Jelena Koršunovat. Ta selgitas hääletamise korda aukodaniku valimisel. Salajase
hääletamise
korraldamiseks
moodustab
volikogu
poolthäälte
enamusega
hääletamiskomisjoni. Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu liikmete hulgast.
Teised komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe esildusel volikogu liikmete
hulgast põhimääruse §s 14 toodud korras.
Linna aukodaniku kandidaadiks esitas MTÜ EESTI LOODUSKAITSE SELTS Sillamäe
osakond Vladimir Mirotvortsevi kandidatuuri.
Hääletamiskomisjoni esimehe valimiseks moodustas volikogu komisjoni koosseisus Oleg
Kultajev, Dmitri Lett ja Aleksandra Borotõnskaja. Komisjoni koosseisu poolt oli 19
volikogu liiget.
Komisjon viis läbi hääletamiskomisjoni esimehe valimise. Kui seadusest või
põhimäärusest ei tulene teisiti toimub salajasel hääletamisel kandidaatide ülesseadmine
järgmiselt:
1) kandidaadi ülesseadmise kohta esitab eelnõu ettekandja või volikogu liige
istungi juhatajale kirjaliku ettepaneku;
2) kandidaadid nummerdatakse ülesseadmise järjekorras;
3) nimekirja sulgemise otsustab avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega
volikogu;
Dmitri Lett pakkus kandidaadiks Araik Karapetjani.
Gulnara Sidorenko pakkus kandidaadiks Oleg Kultajevi ja Aleksandra Borotõnskaja.
Nimekirja sulgemise poolt oli 19 volikogu liiget.
Salajase hääletamise tulemusel osutus hääletamiskomisjoni esimeheks valituks Araik
Karapetjan, kes sai volikogu liikmete poolthäälteenamuse  11 häält, aseesimeheks Oleg
Kultajev, kes jäi häälte arvult teiseks  5 häält.
Hääletamisekomisjoni
hääletamiskomisjon.

esimees

tegi

ettepaneku

moodustada

3liikmeline
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Selle ettepaneku poolt oli 19 volikogu liiget.
Komisjoni esimehe esildusel kinnitatakse teised komisjoni liikmed volikogu poolthäälte
enamusega avalikul hääletamisel.
Araik Karapetjan tegi ettepaneku kinnitada häältelugemiskomisjoni liikmeks Inna
Dmitrijeva. Inna Dmitrijeva oli ettepanekuga nõus.
Selle ettepaneku poolt oli 19 volikogu liiget.
Häältelugemiskomisjoni viis läbi salajase hääletamise linna aukodaniku valimiseks.
Salajase hääletamise tulemusel osutus valituks Sillamäe linna aukodanikuks Vladimir
Mirotvortsev, kes sai 12 volikogu liikme hääle.
Hääletamiskomisjoni protokolli kinnitamise poolt oli 18 volikogu liiget. Aleksandr
Bondartšuk lahkus enne hääletamist volikogu istungilt.
Volikogu järgmine istung toimub 31.05.2018. Kell 14.00 algab ekskursioon Sillamäe
sadamas ning pärast seda toimub volikogu istung Sillamäe linnavalitsuses volikogu
istungite saalis.

Jelena Koršunova
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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