EELARVEKOMISJONI TÖÖKAVA 2022.a
Eelarvekomisjoni põhiülesanded:
1) tegeleb linna eelarve- ja maksude küsimustega ning arengu seisukohalt lahendamist vajavate
linnaelu probleemidega;
2) vaatab läbi eelarve projekti kohta esitatud muudatused ja ettepanekud, vajadusel viib need
parandused sisse ja esitab volikogule;
3) muudes volikogu istungi päevakorra kavandis olevate eelarvet puudutatavates küsimustes
seisukoha võtmine.
Toimumise kuupäev, aeg ja koht. Komisjoni koosolekud toimuvad reeglina üks kord kuus.
Eeldatav toimumise aeg – kaheksa päeva enne korralise volikogu istungit.
Aeg – 15:00.
Koht – väike saal (KJLV) või elektrooniliselt. KOKS paragrahvi § 6 punkti 2 sätestatu kohaselt
juulikuus ning eestseisuse koosoleku ja volikogu istungi toimumise päeval komisjoni
koosolekuid reeglina ei toimu
Komisjon töötab koostöös linnavalitsuse teenistustega, eriti finantsteenistusega, volikogu
alatiste komisjonidega.
KOKS paragrahvi § 6 punkti 7 sätestatu kohaselt kõikides alatistes komisjonides menetletakse
põhimääruse, eelarve, eelarvestrateegia, linna arengukava ja üldplaneeringu ning nende
muutmise eelnõusid.

Kuu

Päevakord

Jaanuar, 2022

1. Komisjoni tööplaani arutelu ning kinnitamine
2. 2022.a. eelarve (I lugemine jaanuar 2022). Ettepanekute vajaduse
tegemise välja selgitamine.

Veebruar, 2022

1. 2022.a. eelarve (II lugemine jaanuar 2022). Ettepanekute vajaduse
tegemise välja selgitamine.
2. Kesklinna uue koolihoone ehitamisest
3. VOLIS süsteemi finantseerimine linna eelarvest ja kiireim
kasutuselevõtt.

Märts, 2022

1. Programmi 1000 arutamine, lõpuversiooni väljakujundamine ja
ettekanne struktuuri väljaehitamine. Tasandusfond. Tulumaks.
2. Tulude allikate OTSING või ARENG. Ideede nimekirja koostamine (nt OSK
GRUPP jm).

Aprill, 2022
Ühine
revisjonkomisjoniga

1. Kulude ja investeeringute analüüs järgmises valdkonnas: teed ja
teede remont. ettenähtud summad ja oodatud tulemused.

2. Erinevate fondidega tutvumine, mille abil tuuakse sisse
lisafinantseeringut: kuidas saab neid suurendada.
Mai, 2022
Ühine
revisjonkomisjoniga
Juuni, 2022

Juuli, 2022
August, 2022

1. Linna eelarve täitmisega seotud küsimused
2. Kohtla- Järve linna uuendatud arengukava läbivaatamine ja arutelu.
1. Kohtla-Järve linna 2021. a konsolideeritud majandusaasta aruandega
tutvumine.
2. Kohtla-Järve eelarvestrateegia 2023-2026 eelnõuga tutvumine

Juulikuus komisjoni kokkukutsumist ei toimu
1. Kohtla-Järve spordilinnaku finantstegevuse analüüs. Uue
spordikeskuse null/positiivse rentaabluse võimaluste uurimine.
2. Ida-Viru Keskhaigla arenguperspektiivid.

September, 2022

1. Linna eelarve täitmisega seotud küsimused.
2. Komisjoni iga-aastase tegevuse aruanne koostamine
3. Linna hoonete fassaadi renoveerimise finantseerimisvõimalused
(KredEx jm)

Oktoober, 2022

1. Eelarve komisjoni iga-aastane tegevuse aruanne (ettekanne
volikogu istungil)
2. Linna laenukoormuse, intressimäärade ja optimeerimisvõimaluste
läbivaatamine.

November, 2022

1. Järgmise aasta eelarve ettepanekute kavatsemine märtsikuu
punktiga 2 seos.
2. Kahe linna kooli kulude baasi analüüs

Detsember, 2022

1. Kohtla-Järve linna 2023. a eelarve projektiga tutvumine

2. Kahe linna lasteaeda kulude baasi analüüs
3. Linna maine märkimisväärne parenemine. Suunad, oodatavad
tulemused. Põhimõtted. Eelarvest finantseerimise võimalus ja
suurus.
4. Eelarve strateegilised eesmärgid. Mida linn tahab saavutada
pikemas perspektiivis?
5. Eelarve komisjoni 2023.a töökava kinnitamine

Lisaks eeltoodule iga kokkukutsumise käigus tegeletakse järgmiste töökava kuuluvate
punktidega:
1A. Volikogu istungi päevakorra kavandis olevate linna eelarvet ja linna arengut puudutavate
eelnõude ning muude volikogu istungi päevakorra kavandis olevate rahaliste kohustuste ja
vahenditega seotud eelnõude arutelu.

1B. Muud küsimused, milliseid ei osutanud ette näha töökava koostamisel; millised
pärinevad linnaelanikude poolt, uute asjaolude tekkimise tõttu (laenud, investeerimisideed,
kulude vähendamise ja tulude kasvatamise initsiatiivid, komisjoni liikmetest pärinevad
ettepanekute ja eelnõu loomise initsiatiivid).
1C. Lisaeelarve(d) nende tekkimise ajavahemikul.
Daniil Starodubtsev
Eelarvekomisjoni esimees

