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Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017
määruse nr 14 "Võru linna arengukava
2017–2035" muutmine
Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 1 punkt 7 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Muuta Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 „Võru linna arengukava 2017–
2035“ (RT IV, 26.09.2017, 3) lisa 1 ja kehtestada see uues redaktsioonis lisana 1.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2019. aasta ....... . oktoobril.
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Seletuskiri
Võru Linnavolikogu määruse "Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14
"Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine" juurde
Sissejuhatus
Võru linna kehtiv arengukava on koostatud aastani 2035. Tänase redaktsiooni kohaselt hõlmab
arengukava tegevuskava ja investeeringute kava aastaid 2018─2022.
"Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõige 1 punkt 7 järgi kuulub volikogu
ainupädevusse valla või linna arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine ning muutmine.
Vastavalt Võru linna põhimääruse § 23 lg 1 p 7 on arengukava muutmine volikogu pädevuses
ning § 58 lg 3 kohaselt peab linnavalitsus hiljemalt 1. juuniks esitama oma ettepanekud
arengukava muutmiseks.
Arengukava Lisa 1 muutmine tuleneb vajadusest arvestada 2019. aastal teostatud ning 2020.
aastaks kavandatud tegevustega ning vajadusest muuta arengukava tegevuskava ja
investeeringute kava selliselt, et see kajastaks 5 eelseisvat eelarveaastat (15. oktoobri seisuga).
Seetõttu on tegevuskava tabelist välja võetud 2018. aasta ja tabelisse on lisatud aasta 2024+.
Arengukavast on välja võetud teostatud tegevused, tegevusi ja aastaarve on täpsustatud ning
juurde on lisatud tegevusi, mille teostamine plaanitakse lähiaastatel.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 372 lg 3 kohaselt peab
arengukava hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat, lg
7 alusel kinnitab volikogu arengukava määrusega hiljemalt lõikes 3 nimetatud tähtpäevaks.
Arvestades muudatuste mahtu on põhjendatud õigusselguse huvides ja kehtiva redaktsiooni
tuvastamise hõlbustamiseks kinnitada arengukava lisa 1 uues redaktsioonis.
Linnavalitsus peab arengukava eelnõu avalikustama linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks
(KOKS § 372 lg 6). Soovituslik muudatusettepanekute tegemise aeg on kuni 23. august 2019.
Arengukava peab olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist.
Eelnõu sisu
Uues redaktsioonis kajastatakse arengukava tegevuskavasse tehtavad muudatused ning
lisanduvate aasta 2024+ tegevuste kirjed.
Eelnõu võrdlev analüüs
Võru linna arengukava 2017─2035 lisa 1 on viidud kooskõlla toimunud muutustega ning
lisatud on uued planeeritavad tegevused.
Eelnõu vastavus seadustele
Eelnõu on kooskõlas kehtiva seadusandlusega.
Määruse mõjud
Arengukava tegevuskava ei too kaasa rahalisi kohustusi.
Määruse rakendamise kulud ja määruse rakendamise eeldatavad tulud
Prognoosimatud.
Vastuvõtmiseks nõutav kvoorum
Vastavalt "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 45 lõikele 5 on määruse vastuvõtmiseks
nõutav volikogu koosseisu häälteenamus.
Määruse jõustumine
Võru Linnavalitsus teeb ettepaneku jõustada määrus 1. oktoobril 2019.

