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Juhend 
 
Käesoleva aruandega kogutakse andmeid riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud 
toetusfondi vahendite kasutamise kohta sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks.  
 
Veerg 1 – näidatakse kõik eelmistel aastatel kasutamata jäänud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise 
toetuse vahendid (sh sotsiaalteenuste arendamiseks).  
Üldjuhul jääb see arv muutumatuks kogu aruandeaasta jooksul.  
Erandkorras võib siin näidata ka aruandeperioodi jooksul tagastamisele kuuluvaid kohaliku omavalitsuse 
üksuse poolt mittesihtotstarbeliselt kasutatud riigieelarvelisi vahendeid (k.a eelmiste aruandeperioodide 
eest). Sel juhul on vaja esitada selgitus aruande esitamisel S-veebi aruandluskeskkonnas aruandevormi 
juures.  
 
Veerg 2 – näidatakse kohaliku omavalitsuse üksustele riigieelarvest eraldatud vahendeid sotsiaaltoetuste 
ja -teenuste osutamise toetuseks vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve 
seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise 
tingimused ja kord“ § 4 lõikele 1. Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus jaotatakse järgmiselt: 
1) sotsiaalteenuste arendamise ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise toetuseks; 
2) puudega laste hooldamise toetuseks (puudega laste hooldaja toetusega seotud kulude toetuseks); 
3) toimetulekutoetuse maksmise korraldamise kulude hüvitiseks; 
4) vajaduspõhise peretoetuse maksmise korraldamise kulude hüvitiseks. 
Eelnevat jaotust kasutatakse üksnes toetuse arvestamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele. Toetuse 
kasutamise osas ei ole piiranguid seatud. 
 
Veerud 3–6 – näidatakse, milleks konkreetselt on aruandeperioodil (poolaasta, aasta) rahalisi vahendeid 
kasutatud. 
 
Veerg 3 – näidatakse aruandeaastal eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse (veerg 2) ja 
eelmistel aastatel kasutamata jäänud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse vahendite (sh 
sotsiaalteenuste arendamise kuludeks) (veerg 1) kasutamist.  
 
Veerg 4 – administreerimiskulutused, mis kaasnevad sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste 
osutamisega, näiteks kulutused täiendavate töötajate töölevõtmiseks, täiendava töökoormuse hüvitamiseks 
sotsiaaltöötajale, taotluste menetlemiseks või sotsiaaltöötaja töövahendite (arvuti, kaustikud, paber jms) 
soetamiseks, sotsiaaltöötaja koolituskuludeks, investeeringuteks ja jooksvaks remondiks kohaliku 
omavalitsuse üksuse hallatavates ruumides. Siia alla ei märgita konkreetsele isikule makstud toetusi ega 
konkreetse isiku teenuse maksumust. 
 
Veerg 5 – kulutused, mis on sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse vahenditest tehtud isikutele 
sotsiaaltoetuste maksmiseks. Sotsiaaltoetuste all on silmas peetud nii puudega laste hooldamise toetust 
(koos sotsiaalmaksuga), mida kohaliku omavalitsuse üksused tasuvad isikute eest, kes hooldavad 
puudega last, kui ka teisi kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras makstavaid 
sotsiaaltoetusi.  
 
Veerg 6 – kulutused, mis on sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse vahenditest tehtud isikutele 
sotsiaalteenuste osutamiseks, aga ka uute sotsiaalteenuste käivitamiseks, laiendamiseks ja arendamiseks. 
Seega on tegemist kulutustega, mis on suunatud sotsiaaltoetuse summade vähendamisele või abivajavate 
isikute iseseisva toimetuleku parandamisele. Sotsiaalteenuste käivitamise, laiendamise ja arendamise all 
on peetud silmas eelkõige ühekordseid kulutusi, sealhulgas soetusi (nt mänguasjade ja mööbli ostmine 
lapsehoiuteenuse puhul), ruumide kohandamist sotsiaalteenuse osutamiseks teenuse spetsiifilisusest 
lähtuvalt või teenuseosutajate koolitust (kes ei ole KOV-i hallatavate ega riiklike asutuste töötajad). 
Sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise vahenditest ei tehta suuremahulisi investeeringuid, nt 
renoveerimistöid kohaliku omavalitsuse üksuse hallatavates ruumides. 
 
Veerg 7 – kasutamata rahaliste vahendite jääk sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks ning 
sotsiaalteenuste arendamiseks aruandeperioodi lõpus. 
 
Veerg 7 = veerg 1 + veerg 2 – veerg 3. 
 
 


