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Häädemeeste Vallavalitsuse 01.06.2021
korralduse nr 278 „Hajaasustuse programmi
taotluste rahuldamine“ muutmine
Häädemeeste Vallavalitsuse 01.06.2021 korraldusega nr 278 kinnitati Hajaasustuse programmi
toetuse saajad, osalise toetuse saajad ja rahuldamata jäetud taotlused. Toetust eraldati pingerea
alusel 44 taotlusele ja rahaliste vahendite lõppemise tõttu sai osaliselt toetada ühte projekti. Osalise
rahastuse saanud projekti „Arumetsa, Saksa ja Võiduvälja juurdepääsutee” taotleja Ülar Saks
loobus toetusest, samuti loobus toetusest pingereas järgmisel kohal olnud projekti “Rannametsa,
Sõra veevarustussüsteem” taotleja Katrin Laadi. Pingereas järgmised olid “Papisilla, Teele
autonoomne elektrisüsteem” ja “Urissaare, Kuuselohu kanalisatsioonisüsteem”, mille kaalutud
keskmine hinne oli 3,0 hindepalli. Toetuse summa 1971,26 eurot jagati nende kahe projekti vahel
proportsionaalselt ja projekti “Papisilla, Teele autonoomne elektrisüsteem” taotleja Aigi Treumuth
loobus toetusest, kuna sellega ei olnud võimalik projekti eesmärke saavutada. Projekti „Urissaare,
Kuuselohu kanalisatsioonisüsteem“ taotletava toetuse suurus oli 1929,60 eurot ja hajaasustuse
programmi eelarve võimaldab selle taotluse rahuldada täies mahus. Samuti on taotleja Ervin
Tšaškin andnud nõusoleku toetuse vastuvõtmiseks.
Tulenevalt eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3,
riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm“ § 11 lg 11, Häädemeeste
Vallavolikogu 25.02.2021 otsuse nr 10 „Hajaasustuse programmis osalemine“, Riigihalduse
ministri 28.05.2021 käskkirja nr 101 „Hajaasustuse programmi 2021. aasta riigi toetusvahendite
jaotus”, annab Häädemeeste Vallavalitsus korralduse:
1. Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 01.06.2021 korraldust nr 278 järgmiselt:
1.1. Tunnistada kehtetuks korralduse punktid 2 ja 3.2
1.2. Lisada rahuldatud taotluste nimekirja punkt 1.45 järgmises sõnastuses:
„Taotleja: Ervin Tšaškin. Projekti nimi: Urissaare, Kuuselohu kanalisatsioon.
Toetuse suurus: 1929,60 eurot, millest riigipoolne toetus on 960,75 eurot ja
kohaliku omavalitsuse poolne toetus on 968,85 eurot.”
2. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest,
esitades vaide Häädemeeste Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras
või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
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