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HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Uulu

17. detsember 2020 nr

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 ja
sotsiaalhoolekandeseaduse § 133 lõike 6 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
(1) Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele
kuuluvate eluasemekulude piirmäärad Häädemeeste vallas.
(2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad
eluasemekulud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses, kuid mitte üle
käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.
(3) Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm on 18 m²
eluruumi üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta. Kui
alalise eluaseme üldpind on suurem kui normpind, siis võetakse toimetulekutoetuse
määramisel alalised kulud arvesse normpinna ulatuses.
(4) Eluruumis üksi elavale pensionärile ning osalise või puuduva töövõimega isikule,
loetakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks eluruumi tegelik suurus, kuid mitte
rohkem kui 51m².
§ 2. Eluasemekulude piirmäärad
Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi
alalised kulud järgmiselt:
1) korteriüür kuni 5,00 eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta kuus;
2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 5,00 eurot eluruumi
ühe ruutmeetri kohta kuus;
3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 5,00 eurot eluruumi ühe
ruutmeetri kohta kuus;
4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumis kuni 6,00
eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütteta (puit, brikett, gaas,
jms) eluruumis 5,00 eurot ruutmeetri kohta kuus. Juhul, kui kuludokumendil kajastub
taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi
esitamisele järgneval kuul, vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud
summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
6) kütteks tarbitud soojusenergia elektriküttega eluruumis kuni 6 eurot ühe ruutmeetri
kohta kuu;

7) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 4 kuupmeetrit iga
pereliikme kohta kuus;
8) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 15,00 eurot
pereliikme kohta kuus;
9) elektrienergia tarbimisega seotud kulud kuni 35,00 eurot iga pereliikme kohta kuus;
10) majapidamisgaasi maksumus kuni 30,00 eurot pereliikme kohta kuus;
11) tegelik olmejäätmete veotasu kuus;
12) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,20
eurot ruutmeetri kohta.
13) hoonekindlustuse kulud, mis arvestatud kasutatavale eluruumile kuni 0,40 eurot
normpinna ruutmeetri kohta.
§ 3. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 31.01.2019 määrus nr 2 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“.
(2) Määrust rakendatakse alates 01.01.2021.a.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

SELETUSKIRI Häädemeeste Vallavolikogu määruse eelnõu „Toimetulekutoetuse
määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ juurde
Eelnõu eesmärk
Kehtestada toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude
piirmäärad Häädemeeste vallas.
Eelnõu juriidiline alus
Sotsiaalhoolekande seaduse § 133 alusel kehtestab kohalik omavalitsus toimetulekutoetuse
määramiseks hüvitamisele kuuluvad eluasemekulude piirmäärad, mis tagavad isiku ja tema
perekonnaliikmete inimväärse äraelamise. Samuti kehtestab eelnimetatud seadus, et kohaliku
omavalitsuse üksus vaatab kehtestatud piirmäärad vähemalt üks kord aastas üle ning vajadusel
kehtestab uued piirmäärad.
Eelnõu sisu
Sotsiaalhoolekande seaduses on kohaliku omavalitsuse üksustele pandud kohustus vaadata
kehtestatud eluasemekulude piirmäärad üle vähemalt üks kord aastas ning vajaduse korral
kehtestada uued piirmäärad. Kuivõrd kehtestatud piirmäärad peavad tagama isiku ja tema
perekonnaliikmete inimväärse äraelamise, siis on oluline, et kohaliku omavalitsuse üksus neid
regulaarselt hindaksid ja viiks sisse vajalikud muudatused.
Määruse eelnõu § 2 punktides 7, 9, 10 ja 13 muudatused on tehtud analüüsides 2019 ja 2020
aastal toimetulekutoetust taotlenud leibkondade kuludokumente. Analüüsist selgus, et kehtivad
eluasemekulude hüvitamise piirmäärad ei ole lastega peredel ja üksi elavatel erivajadustega
isikute kulusid katnud. Sellest tulenevalt on tekkinud vajadus hüvitamisele kuuluva piirmäärade
muutmine, tagamaks toimetulekuraskustes leibkondadel inimväärne äraelamine ja toimetulek.
Uute eluasemekulude piirmäärade kehtestamine tagab toimetulekutoetuse taotlejale Riigikogu
eelarves kehtestatud toimetulekupiiri kättesaamise.
Toimetulekutoetust maksab Häädemeeste Vallavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
Toimetulekutoetuse määramisel võetakse eluasemekulud arvesse vaid siis, kui taotlusele on
lisatud vastavad kuludokumendid, mis tõendavad jooksval kuul tasumisele kuuluvaid
eluasemekulusid.
Eluasemekulusid kompenseeritakse kehtestatud normpinna alusel ruutmeetri kohta või kulu ühe
leibkonnaliikme kohta kalendrikuus. Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks loetakse 18
m2 iga perekonna liikme kohta ning lisaks 15 m2 perekonna kohta. Eluruumis üksinda elavale
pensionärile ning osalise või puuduva töövõimega isikule võib toimetulekutoetuse määramisel
arvestada normpinnaks kuni 51 m2.
Eelnõu mõju valla eelarvele
Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi toimetulekuraskustes isikutele ja peredele.
Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Käesoleva
määruse vastuvõtmine ei mõjuta valla planeeritavat eelarvet.
Eelnõu kooskõlastamine

Eelnõu on läbi arutanud Häädemeeste Vallavolikogu haridus- ja sotsiaalkomisjon ning eelnõu
on Häädemeeste Vallavalitsus oma 08.12.2020 istungil esitatud volikogu päevakorda võtmiseks
Eha Säde
sotsiaalnõunik
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