
 

 

 

REVISJONIKOMISJONI  REVISJONIAKT 

Pärnu-Jaagupi                                                                                                                 09. mai 2011  nr  4  

Halinga Vallavolikogu revisjonikomisjoni korralise kontrolli tulemused. 

1. Kontrollitav asutus: Halinga Vallavalitsus. 

2. Asutuse juht: Ülle Vapper. 

3. Kontrolli eesmärk: 

• Kontrollida vallavalitsuse tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust; 

• 2010.a. eelarve täitmist; 

• 2010.a. konsolideerimisgrupi majandusaasta aruannet; 

• Vallavara sihipärast kasutamist; 

• Toetuste sihtotstarbelist kasutamist. 

4. Kontrollitav periood: 01.01.2010 – 25.04.2011. 

5. Kontrollijate nimed:  

• Marina Simm – revisjonikomisjoni esimees, 

• Urmas Laur – revisjonikomisjoni liige, 

• Kaido Kohv – revisjonikomisjoni liige. 

6. Kontrollimise aeg: 25.-29.04.2011.a. 

Kontrollitavat valdkonda reguleerivad järgmised õigusaktid: „Kohaliku omavalitsuse korralduse 

seadus“, „Raamatupidamise seadus“, Halinga Vallavolikogu 11.jaanuari 2006.a. määrus nr. 2 „Halinga 

valla põhimäärus“, „Valla- ja linnaeelarve seadus“, Halinga Vallavolikogu 11.jaanuari 2006.a. määrus 

nr. 5 „Vallavara valitsemise kord“, Halinga Vallavolikogu 26.02.2004.a. määrus nr. 4 „Kultuur-, spordi- 

ja külaliikumise projektidele toetuse andmise korra kinnitamine“. 

Kontrolli käik ja tulemus. 

1. Revisjonikomisjon kontrollis 2010.a. eelarve täitmist. 

Aruande järgi laekus tulusid 104%, kulude pool jäi 93%. Tulemus väga hea. 

Pöörasime rõhku sellele, kas ja kuidas saaks tulude poolt suurendada. Tuluallikad on aga 

vallavalitsuse otseset tegevusest sõltumatud. 

2. Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne. 

Konsolideeritud majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Halinga valla finantsseisundit ja 

rahavoogusid. 

3. Vallavara sihipärane kasutamine. 



Vastavalt vallavara valitsemise korrale on vallavara valdajad kohustatud tagama selle säilimise, 

korrashoiu ja otstarbeka kasutamise.  

Vallavalitsuse kasutuses olevate sõidukite kohta on kasutusel autode kasutamise graafikud ja 

sõidupäevikud. Sõidupäevikus on kirjas kus, miks käidi, spidomeetri näidud ja kütuse kuluaruanne. 

Isiklikke kasutamisi ei tuvastanud, kuigi selleks on hinnakiri kehtestatud. 

4. Vallavalitsuse eelarvest makstavad toetused. 

Sotsiaaltoetuste maksmist kontrollisime eelmisel aastal. Seekord kultuuri, spordi ja külaliikumise 

toetusi. 

Vastavalt taotluste avaldustele, mille on heaks kiitnud vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon 

09.03.2011, on välja antud vallavalitsuse korraldus 15.03.2011, millega on kinnitatud tegevustoetuste 

rahastamise plaan 2011.aastaks. Toetused on sihtotstarbelised. Kontrolli nende sihipärase 

kasutamise üle kontrollib vallavalitsus. Toetuse saajad esitavad aruanded toetuste kasutamise kohta. 

Valdav osa neist on seotud konkreetsete üritustega. 2010.aastal kasutati toetusi plaanitust vähem. 

Revisjonikomisjoni otsus: teha Halinga Vallavolikogule ettepanek kinnitada Halinga Valla 2010.a. 

majandusaasta konsolideeritud aruanne, mis on kooskõlas raamatupidamise seadusega. 
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