SOTSIAALKOMISJONI KOOSOLEKU
PROTOKOLL

Keila

19. juuni 2018 nr 6

Koosolek algas kell 17.00
lõppes kell 17.30
Koosolekut juhatas komisjoni aseesimees Merle Liivand
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Maret Väli, Oksana Jõe, Merle Liivand, Pille Sakteos, Lea
Vahter, Andrus Loog, Riina Sippol;
Puudusid: Kadri Tomera, Janne Sirel;
Kutsutud: abilinnapea Eike Käsi, sotsiaalnõunik Piia Peterson;
Komisjoni aseesimees avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud
protokollile).
Kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila Linnavolikogu 28. märtsi 2017 määruse nr 7 „Eluasemekulude piirmäärade
kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“ muutmine
2. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila Linnavolikogu 28. märtsi 2017 määruse nr 7 „Eluasemekulude piirmäärade
kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“ muutmine
Komisjoni aseesimees andis sõna Piia Petersonile.
P.Peterson: määruse eelnõu eesmärk on muuta toimetulekutoetuse määramisel
eluasemekulude piirmäärad. Määrus tuleb üle vaadata iga-aastaselt.
Soovime muuta 4 eluasemekulude piirmäära.
Keila Linnavalitsus on toimetulekutoetuse taotlejate kuludokumentide põhjal analüüsinud
reaalseid kulutusi eluasemele käesoleval perioodil ja sellest tulenevalt on selgunud, et
üüri, korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse, elektrienergia tarbimisega
seotud kulu ja hoonekindlustuse kulu kehtivad piirmäärad ei kata toimetulekutoetuse
taotlejate reaalseid kulutusi, mistõttu on piirmäärasid vajalik tõsta järgmiselt:
1. Üür- kehtiva 7 eurot/m² kohta kuus tõsta kuni 18 m2 üldpinnaga eluruumi puhul kuni
16 euroni/m2 kohta kuus ning üle 18 m2 üldpinnaga eluruumi puhul kuni 10 euroni/m2
kohta kuus. Selgituseks asjaolu, et renoveeritud Korterelamu Põllu 1a üüri hind hakkab
olema vastavalt 195 eurot 12 m² korteri eest ja 225 eurot 16m² korteri eest.

2. Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kehtiva kuni 1 euro/m2 kohta
kuus tõsta kuni 1,5 eurot/m2 kuus.
3. Elektrienergia tarbimisega seotud kulu kehtiva kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta
kuus tõsta kuni 35 eurot üheliikmelise pereliikme kohta kuus ning kuni 20 eurot iga
järgneva pereliikme kohta kuus.
4. Hoonekindlustuse kulu kehtiva kuni 0,15 eurot/ m2 tõsta kuni 0,25 eurot/m2 kohta kuus.
Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused kaetakse 2018. aastal kohalikule
omavalitsusele tasandusfondiga määratud toimetulekutoetuse vahendite arvelt.
Linnas on 12 eluasemetoetuse taotlejat, nendest 3 lastega peret. 7 peret on üürikorterites.
P.Peterson A.Loogile: üüri all mõeldaksegi konkreetselt inimese poolt eluruumi eest
makstavat üüri. Sellele võib lisanduda korterelamu renoveerimiseks võetud laenu
tagasimakse toetus.
Inimesel peab peale eluasemekulude maksmist jääma kätte 140 eurot kuus.
P.Peterson R.Sippolile: antud määruse alla ei käi interneti, telefoni jms kulu.
M.Liivand: kas ei peaks interneti ja telefoni kulusid omaalgatuslikult maksma puht
hariduslikel eesmärkidel?
P.Peterson: lastega peredele on ette nähtud mitmed toetused (mh laagrite tasu).
A.Loog: 16 eurot/m2 üüri on kasulik kinnisvaraarendajatele. Samas korterelamu
renoveerimise toetus on tunduvalt madalam.
P.Peterson: määruse saab aasta pärast jälle üle vaadata ja vajadusel korrigeerida.
Otsustati: ühehäälselt toetada määruse eelnõud esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 2
Kohalalgatud küsimused
Komisjon arutas linna sotsiaalküsimusi.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 21. augustil.
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