KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGU ALATISE EELARVEKOMISJONI 2018. a
TEGEVUSARUANNE.
Kohtla-Järve Linnavolikogu alatine eelarvekomisjon moodustati linnavolikogu poolt 1
novembri 2017. a otsusega nr 2 eesmärgil:
- linna eelarve- ja maksude ning arengu seisukohalt lahendamist vajavate linnaelu
probleemidega tegelemine;
- linneelarve projekti kohta esitatud muudatuste ja ettepanekute läbivaatamine,
vajadusel paranduste sisse viimine ja linnavolikogule esitamine ning
muude volikogu istungi päevakorra projektis olevate eelarvet puudutavate küsimuste ja
rahaliste vahendite kasutamise osas seisukoha võtmine.
Komisjoni koosseis kinnitati 9. novembril 2017. a otsusega nr 10.
Komisjoni koosseisus oli tehtud linnavolikogu poolt muudatus 20.detsembril 2017.a,
hetkel on komisjoni koosseisu 5-liikmeline:
Valentina Kutuzova- esimees;
Riina Ivanova - aseesimees;
Komisjoni liikmed: Nikolai Kutašov, Jevgenia Maksimova, Maria Timofejeva.
Komisjoni koosolekud toimusid reeglina üks kord kuus volikogu eestseisuse koosolekule
eelneval päeval ja/või vajadusel ja kokkuleppel.
Komisjon töötas koostöös linnavalitsuse teenistustega, eriti finantsteenistusega,
volikogu alatiste komisjonidega. Eriti tihe töö 2018.aastal oli volikogu revisjoni- ja
majanduskomisjonidega.
Aruande perioodil on komisjon pidanud kokku 13 koosolekut. Kõik protokollid on
kättesaadavad avalikus dokumendiregistris võrgulehel www.kjlv.ee.
Osalus komisjoni koosolekutel:
Valentina Kutuzova - 13 koosolekul,
Riina Ivanova - 10 koosolekul,
Nikolai Kutašov- 12 koosolekul,
Jevgenia Maksimova - 13 koosolekul,
Maria Timofejeva-11 koosolekul.
Koosolekutele olid kutsutud järgmised linnavalitsuse töötajad :
Ljudmila Jantšenko – linnapea,
Viive Keskküla – abilinnapea,
Niina Aleksejeva - abilinnapea,
Olga Golovatšjova – Kohtla-Järve Linnavalitsuse hariduse peaspetsialist,

Kristiine Agu – Kohtla-Järve Linnavalitsuse kultuuri ja spordi peaspetsialist,
Anna Generalova – linnasekretär,
Olga Šhumailova - andmekaitsespetsialist
VKG Soojuse esindajad.
Kõik koosolekud olid avatud.
Komisjoni töö oli plaaneeritud järgnevalt:
1.Linna eelarvega ja arenguga seotud tähtsad küsimused, et olla selle valdkonna sisuga
kursis ja vajadusel pakkuda abilahendusi.
2.Tulevase linnavolikogu istungi päevakorra eelarvega seotud küsimused.
Eelarvekomisjoni 2017.- 2018. a koosolekute päevakorras arutelul olnud küsimused:
1.Kohtla-Järve eelarve 2018.a strateegia.
2. Kohtla-Järve eelarve 2018.a .
3.Volikogu istungi päevakorra kavandis olevate eelarveliste ja linna arengut
puudutavate eelnõude ning muude volikogu istungi päevakorra kavandis olevate
rahaliste kohustuste ja vahenditega seotud eelnõude arutelu.
4.Linnavalitsuse töö hallatavate asutuste eelarve projektidega.
5.Linna eelarve täitmisega seotud küsimused(ühine koosolek revisjonikomisjoniga).
6.Teederemontide eelarve.
7.Linnaürituste eelarve 2018.a.
8.Reservfondi kavandamine ja kasutamine.
9.Investeeringute eelarve.
10.Sõidukulude hüvitis ja autode kasutamine (ühine koosolek revisjonikomisjoniga).
11.Asutuste töötajate koosseisud. (ühine koosolek revisjonikomisjoniga).
12. Asutuste kommunikatsiooni vahendid (ühine koosolek revisjonikomisjoniga).
Kõik küsimused, mis olid plaanis on läbi vaadatud.
Eelarvekomisjoni ettepanekul oli tõstetud lapse sünnitoetus ja tänapäeva seisuga see
on 200 eurot.
2019.aasta Kohtla-Järve linna eelarve koostamise läbi vaatamisel komisjon tegi
ettepaneku suurendada esmakordselt üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse
toetuse kuni 100 eurot.
Meie komisjon tegi sotsiaalkomisjonile ettepanek läbi vaadata võimalust tõsta Aasta
Ema, Aasta Isa ja Aasta Suurpere autasustamiseks ettenähtud vahendeid. Ja see oli
komisjoni ja volikogu poolt toetatud.
Toimus majanduskomisjoniga ühine koosolek “VKG Soojuse keskkütte

hinnakujundamise poliitikaga tutvumine ja arutlus“. Tulemus – keskküte hind läks alla
5% võrra.
2018.a oli eelarvekomisjoni jaoks positiivne, sest meie linnaeelarve oli kasvavas
trendis.
Komisjoni ettepanek – mõelda koos Järve linnaosa keskuses miljööväärtuslikul
hoonestusalal asuvate korterelamute fassaadide värvimiseks toetuse andmisest, et
tagada renoveeritud keskuse üldilme.
Kõik eelarvekomisjoni liikmed olid aktiivsed.
Tänan linnavalitsuse liikmeid ja töötajaid, kes väga põhjalikult kandsid komisjonile ette
oma küsimused.

Valentina Kutuzova
eelarvekomisjoni esimees

