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Reservfondi kasutamise kord
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 5 lõige 7
alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
Määrus esitab Audru valla eelarve reservfondi (edaspidi reservfond) regulatsiooni.
§ 2. Reservfondi suurus
(1) Reservfondi suurus on vähemalt 1% Audru Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt
kinnitatud valla eelarve (edaspidi eelarve) mahust.
(2) Reservfondi täpse suuruse määrab volikogu eelarve vastuvõtmisel eelarve koosseisus.
(3) Reservfondi suurust eelarveaasta jooksul võib volikogu muuta eelarve muutmise või
lisaeelarve vastuvõtmise teel.
§ 3. Reservfondi võimalikud eraldused
Reservfondi planeeritakse ettenägematute väljaminekute tegemiseks:
1) põhitegevuse kulude katmiseks;
2) põhivara ja osaluste ning muude aktsiate ja osade soetamiseks;
3) ülevallalise tähtsusega kuludeks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette
näha ja eelarvesse planeerida ning ühekordsete ülevallalise tähtsusega ürituste ja projektide
toetamiseks;
4) välisabist või laenulepingust vallale tulenevate kohustustega seotud täiendavate kulude,
samuti kulude, mida ei arvestatud eelarve koostamisel katmiseks;
5) koondamishüvitised, mida ei olnud eelarve koostamisel võimalik ette näha;
6) eraldiste tegemiseks jooksval eelarve aastal rahastuse saanud projektide omaosaluse
katmiseks, mida eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha.
§ 4. Reservfondist vahendite eraldamise taotlemine
(1) Reservfondist raha eraldamiseks esitatakse põhjendatud taotlus (koos eelarvega)
vallavalitsusele (edaspidi valitsus).
(2) Taotlusele annab soovitusliku seisukoha vastavat valdkonda kureeriv vallavalitsuse liige,
kes valmistab ette valitsuse korralduse või volikogu otsuse eelnõu.

(3) Valitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata, rahuldada see osaliselt või täielikult.
§ 5. Reservfondist vahendite eraldamine
(1) Reservfondist eraldab sihtotstarbeliselt vahendeid valitsus oma korraldusega ühekordselt
kuni 5 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot kuus.
(2) Reservfondist eraldab sihtotstarbeliselt vahendeid volikogu oma otsusega ühekordselt üle
10 000 euro.
§ 4. Reservfondi aruandlus ja kontroll
(1) Reservfondi kasutamise kohta esitab valitsus informatsiooni volikogule majandusaasta
aruande koosseisus.
(2) Kontrolli reservfondi vahendite kasutamise kohta teostab volikogu revisjonikomisjon.
§ 5. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 21. veebruaril 2012.a.
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SELETUSKIRI
volikogu määruse eelnõu „Reservfondi kasutamise kord“ juurde
Eelnõu eesmärk
Määrus esitab Audru valla eelarve reservfondi regulatsiooni.
Eelnõu juriidiline alus
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 alusel kehtestab
reservfondi kasutamise korra vallavolikogu.
Eelnõu sisu
Käesoleva määruse eelnõu koostamise aluseks on võetud vallavalitsuse 08. septembri 2011.a
määrusega nr 23 muudetud „Audru valla põhimääruse kinnitamine“ 6. peatükk, kuhu on sisse
viidud parandused lähtuvalt „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise“ seadusest.
Reservfondist vahendite eraldamise kord viiakse vastavaks põhimõttele, et kulusid tehakse
ettenägematutel juhtumitel. Vallavalitsus eraldab reservfondist vahendeid sihtotstarbeliselt.
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