EELNÕU
NARVA LINNAVOLIKOGU
OSTSUS
........................ 2019 nr ...........
Narva

Revisjonikomisjonile ülesande andmine Sihtasutuse Vaivara Kalmistud revisjoni läbiviimiseks
1. Asjaolud ja menetluse käik
1.1 Narva-Jõesuu linn pöördus 20.06.2019. a Narva Linnavalitsuse ja Sillamäe Linnavalitsuse poole
ettepanekuga ühise SA Vaivara Kalmistud revisjonikontrolli läbiviimiseks hindamaks Sihtasutuse
tegevuse vastavust õigusaktidele ning Sihtasutusele kohalike omavalitsusüksuste poolt eraldatud
rahaliste vahendite kasutamise seaduslikkust ja otstarbekust.
1.2 Narva linn on samuti seisukohal, et seaduse kohaselt on igal asutajaks oleva omavalitsusüksusel ka
eraldiseisvalt õigus viia läbi revisjonikomisjoni poolne kontroll, kuid arvestades, et antud juhul on
tegemist sihtasutusega, millel on mitu kohalikust omavalitsusest asutajat, on otstarbekas viia vastav
kontroll läbi ühiselt.
1.3 Lähtudes ülalmainitust on Sihtasutuse Vaivara Kalmistud asutajad huvitatud täielikust teabest, mis
puudutab Sihtasutusele linnade eelarvetest eraldatavate vahendite kasutamist ning seeläbi Sihtasutuse
tegevuse seaduslikkusest.
2. Õiguslikud alused
2.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 4 kohaselt täidab revisjonikomisjon oma
pädevuses olevaid ülesandeid valla või linna põhimääruses sätestatud korras tööplaani alusel või
volikogu ülesandel. Narva Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaan ei näe ette revisjoni
läbiviimist antud sihtasutuses, on revisjonikomisjonil võimalik läbi viia Sihtasutuses Vaivara Kalmistud
revisjoni volikogu ülesandel.
2.2 Sama seaduse § 48 lg 3 p 1 alusel on revisjonikomisjonil õigus kontrollida ja hinnata kohaliku
omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse
seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla või linna vara kasutamise sihipärasust ning lg 6
kohaselt on revisjonikomisjonil õigus saada teavet ja kõiki oma tööks vajalikke dokumente.
3. Otsus
Teha Narva Linnavolikogu revisjonikomisjonile ülesandeks läbi viia 2019. aastal Sihtasutuse Vaivara
Kalmistud (registrikood 90003686) revisjoni (periood 01.01.2018 – 30.06.2019).
4. Rakendussätted
4.1 Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.2 Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi Kohtumajas (Kooli 2a, Jõhvi 41532) 30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
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Seletuskiri otsuse eelnõu „Revisjonikomisjonile ülesande andmine
Sihtasutuse Vaivara Kalmistud revisjoni läbiviimiseks“ juurde

Narva-Jõesuu linn pöördus 20. juunil 2019 Narva linna ja Sillamäe linna poole ettepanekuga läbiviia
Sihtasutuses Vaivara Kalmistud revisjonikontrolli.
Sihtasutuse seaduse § 5 lg 4 alusel, kui sihtasutuse asutavad mitu asutajat, võivad nad kõiki asutaja
õigusi teostada ainult ühiselt, kui asutamisotsusega ei ole ette nähtud teisiti.
Kuna Narva Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaan ei näe ette revisjoni läbiviimist
antud sihtasutuses, on revisjonikomisjonil võimalik läbi viia Sihtasutuses Vaivara Kalmistud revisjoni
volikogu ülesandel, mille aluseks on Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 4.
Lähtudes ülalmainitust ning vastavalt antud otsuse eelnõule annab Narva linn nõusoleku anda Narva
Linnavolikogu revisjonikomisjonile ülesandeks läbi viia Sihtasutuses Vaivara Kalmistud revisjoni
kontrolli.
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