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Teema:
1. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra eelnõu
Komisjon on võtnud eelnõu aluseks Lääne–Saare valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra.
Otsustati:
 Märkida seadustena KOKS-i § 6 ja § 22 ja SHS § 14 lg 1 ja 2 alusel.
 Tuua eraldi paragrahvina välja kasutatud mõisted. Korras tuua välja mõisted: teenus, toetus,
toimetulek, juhtumiplaan, juhtumikorraldus, toimetulekuraskustes isik või pere, perekond,
püsikulud, vähekindlustatud isik või pere. Mõisted, mis on seadusega reguleeritud, jätta
korrast välja.
 Lisada märge: kord jõustub 1. jaanuaril 2018.
 Viia teenuste loetelust iseseisva tööharjutuse teenus muude teenuste alla, kuna teenuse
kättesaadavus ei ole tagatud üle Saaremaa.
 Täiendav toetus ja puudega inimese täiendav toetus muuta sissetulekust sõltuvaks
ühekordseks toetuseks.
 Sissetulekust sõltumatute toetustest sõnastada ranitsatoetus: esmakordselt kooli mineva lapse
toetus.
 § 61 jätta lg 1 välja.
 § 62 jätta lg 1 välja. § 62 lg (3) sõnastada: Taotluses märgitakse taotleja nimi, isikukood,
elukoht, kontaktandmed, sotsiaalne seisund, taotlemise põhjus ja vajadusel seda tõendavad
andmed ja dokumendid ning andmed perekonnakoosseisu kohta, arveldusarve nr, taotlemise
kuupäev ning taotleja allkiri. Lisada juurde: Õigus toetusele on kuni 3 kuu jooksul alates
õiguse tekkimisest.
 § 63 lg (2) sõnastada: Toetuse määramise otsustab valdkonna eest vastutava komisjoni
ettepanekul. Valdkonna eest vastutava komisjoni moodustab Vallavalitsus oma korraldusega.
Taotluste vormid kinnitab Vallavalitsus oma korraldusega.
 § 64 Toetusese määramisest keeldumine - jätta välja lg 2 p 8.
 § 65 sõna vaie asendada sõnadega vaidlustamine ja tagasinõudmine.
 Sünnitoetuse all sõnastada: On õigus taotleda vanemal, kelle lapse esmaseks elukohaks
rahvastikuregistri järgselt märgitakse vald. Lisada: Iga vastsündinud lapse kohta. Toetust ei
maksta kui laps sünnib surnult. Kui lapsel on määratud kohtu otsuse alusel eestkostja
makstakse sünnitoetust eestkostjale.
 Lisada lõige: Toetuste määrad kehtestab volikogu oma määrusega.
 Küsida juhtkomisjoni seisukohta järgnevates küsimustes:
- Kas arvestada ühevanema sissekirjutust või kahe vanema sissekirjutust?
- Kas sissekirjutus peab olema eelnevalt 1 kuu, 6 kuud või aasta?
- Kui üks vanematest on registris, kas maksta 50% või 100%?
 Esitada juhtkomisjonile eelnõu „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“.
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