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Maardu linnaeelarve reservfondi   kasutamise kord 

 

§ 1.  Reservfondi moodustamine 

 Maardu linna   reservfondi suuruse määrab  Maardu linnavolikogu eelarve vastuvõtmisel eelarve 

põhitegevuse kulude  koosseisus. Reservfond  võib olla detailsemalt  liigendatud  sihtotstarbeliste  

vajaduste katteks. 

§ 2. Reservfondi muutmine 

Maardu linnavolikogu võib eelarveaasta jooksul reservfondi suurust muuta eelarve muutmise või 

lisaeelarve vastuvõtmise teel. 

§ 3. Reservfondi kasutamine 

Reservfondi käsutab Maardu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). 

§ 4. Eraldised reservfondist 

Maardu Linnavalitsus võib kasutada reservfondi järgmiste kulutuste katmiseks: 

1) eelarveaasta jooksul objektiivsetel põhjustel suurenenud  kuludeks, mille katmiseks ei ole linna 

eelarves vahendeid planeeritud, kuid mis on vajalikud linna  igapäevaseks tegevuseks; 

2) kriisiolukordade ja õnnetusjuhtumite ennetamiseks ja tagajärgede likvideerimiseks,või muu 

vääramatu jõu poolt tekitatud kahjude likvideerimise kulude katteks; 

3) kulude katmiseks, mis on  linna eelarvesse planeeritud, kuid mille puhul tegelikud kulud 

osutuvad planeeritust suuremaks ja kulude ületamine on põhjendatud, näiteks eelarveaasta jooksul 

objektiivsetel põhjustel suurenenud arvestuslikud  majandamiskulud ( elektrikulu, küttekulu, vee-

ja kanalisatsioonikulu jmt) 

4) riigi või Euroopa liidu fondide kaasabil teostatavate projektide omaosaluse katmiseks, kui 

selleks ei ole linna eelarvesse vahendeid planeeritud või planeeritud vahendid on ebapiisavad. 



5) ühekordsete toetuste maksmiseks tegutsevatele mittetulundusühingutele ja linnaasutustele, kelle 

tegevus on suunatud lastele, noortele, peredele, vanuritele ja puuetega inimestele( sh kultuuri-

,spordi ja huvialategevuseks, ülelinnalise tähtsusega ürituste korraldamiseks ja tähtpäevade 

tähistamiseks ). 

6) riigieelarvest ettenähtud sihtotstarbeliste eraldiste vähendamisest tulenevalt tekkinud kulude; 

lühiajaliste laenude kasutamise kulude katteks; 

7) teiste eelarves ette nägemata kulude katteks mille tegemise kohustus tuleneb otseselt riigi ja 

Maardu linna õigusaktidest. 

 

§ 5. Taotluse esitamine 

1) Reservfondist raha eraldamiseks esitab taotleja kirjaliku taotluse Maardu Linnavalitsusele  koos 

arvestuse ja põhjendusega raha kasutamise kohta. 

2) Maardu linnavalitsus  või vastava valdkonna eest vastutav abilinnapea või osakonna juhataja 

kontrollib taotluse põhjendatust ja võimalust lahendada küsimus eelarve muudest vahenditest  ning 

taotluse põhjendatuse korral edastab taotluse ja taotluse juurde kuuluvad materjalid  linnavalitsuse  

rahandusosakonnale,  kes valmistab ette Maardu linnavalitsuse korralduse eelnõu vahendite 

eraldamiseks reservfondist. 

§ 6. Taotluse menetlemine linnavalitsuse rahandusosakonnas 

1) Rahandusosakonna juhataja vaatab taotluse ja selle juurdekuuluvad materjalid läbi, andes 

eelhinnangu taotleva eraldise põhjendatusele ning vastavusele käesolevas korras sätestatud 

tingimustele. 

2) Juhul kui esitatud materjalid on puudulikud,tagastab rahandusosakonna juhataja taotluse 

esitajale puuduste kõrvaldamiseks. 

3) Kui esitatud materjalid vastavad käesolevas korras sätestatud nõuetele,esitab rahandusosakonna 

juhataja korralduse eelnõu linnavalitsuse istungile otsustamiseks. 

§ 7. Raha eraldamise otsustamine ja raha eraldamine 

1) Raha reservfondist eraldab linnavalitsus korraldusega vastavalt käesolevas määruses kehtestatud 

korrale. 

2) Erakorraliste olukordade lahendamiseks raha eraldamise või kohustuste võtmise otsustab 

linnapea ettepanekul linnavalitsus, järgimata käesoleva määruse paragrahvides 5 ja 6 kehtestatud 

menetluskorda. 

3) Linnavalitsusel  on õigus jätta taotlus rahuldamata, rahuldada see osaliselt või täielikult. 

Vahendeid reservfondist eraldatakse linnavalitsuse  korraldusega sihtotstarbeliselt.  



 

§ 7. Aruandlus ja kontroll 

1) Linnavalitsus  esitab linnavolikogule ülevaate reservfondi kasutamise kohta koos majandusaasta 

aruandega. 

2) Kontrolli reservfondi vahendite kasutamise üle teostab linnavolikogu revisjonikomisjon, kes 

esitab vastava aruande koos arvamusega majandusaasta aruande kohta. 

 
 
 
 
 
 

 

 


