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Revisjonikomisjoni aruanne 2018. aasta tegevuse kohta
10.t2.20t9
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ a8 lg 7 alusel revisjonikomisjon esitab
v?ihemalt kord aastas ilruande oma tegevuse kohta volikogu istungil. Samuti sama paragrahvi lg 8
alusel avaldatakse revisjonikomisjoni aruanne kohaliku omavalitsuse i.iksuse veebilehel.

Revisjonikomisjon Hhtub kiisimuste p6hiselt ning eesmiirgiks
tiihendab, et revisjonik.omisjon peab olema sdltumatu ja erapooletu.

on olla konstruktiivne.
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Narva Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseis:
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Galina Vologdina l<omisjoni liige

Saan
Fjodorov

2018. aastal toimus krlm konalist komisjoni koosolekut, millel arutati 2018. a tulevast t66plaani
ja kontrollimist:
l. Linna kinnisvara miitigi- ja kasutuslepingutes osfiale v6i kasutajale kehtestatud lisatingimuste
ttiitmise kontroll ning nende kehtestamise tulemuslikkus.
2. Narva linna reservfcrndi kasutamise kontroll 2016. ja2017. aastatel.
3. Linnavalitsuse liikrnete ja linnavalitsuse ametiasutuste teenistujate liihetuste otstarbekuse ja
ldhetusteks eraldatud eelarveliste vahendite tulemuslikkuse kasutamise kontroll 2017. aastal.
Tehtud t66 tulemuseks oli:

I Linna kinnisvara miiiigi- ja kasutuslepingutes ostjale v6i kasutajale kehtestatud lisatingimuste
tiiitmise kontroll ning nende kehtestamise tulemuslikkus.
Narva Linnavolikogu revisjonikomisjon kontrollis 2018.

a jooksul miii.igilepingute ja hoonestusoiguse
lepingute tiiitmist nende lepingute osas, mis niievad ette ostjate/troonestajate tdiendavaid kohustusi
linna ees ning on s6lmitud viimase l0-15 aasta jooksul. Nimetatud ajavahemikul solmis Narva linn 20
miitigilepingut, millep;a kaasnevad mingid kohustused linna ees, samuti 19 munitsipaalmaale
hoonestusOiguse seadnrise lepingut.20-st miitigilepingust I l6petati poolte kokkuleppel (OU Svesten)
ja maa tagastati linnale. 7 lepingu j[rgi on kohustused tiiidetud t6ies mahus. 5 lepingu j6rgi on
kohustuste taitmise tdhtaega pikendatud vdi pole see veel saabunud. 8 ostjal jeid objektid ehitamata.
Linnavalitsus rakendas nende ostjate suhtes trahvisanktsioone, kuid trahvid jdeti tasumata ning
tsiviilasjad trahvide ndudes on kohtute menetluses. Munitsipaalmaale hoonestusoiguse seadmise
lepinguid sdlmiti 19, n,endest 2 lepingut l6petati poolte kokkuleppel. 13 hoonestusdiguse lepingu jrirgi
tdidavad hoonestajad ,lndale vdetud kohustusi objpktide ehitamise v6i in
osas. Kuid
ilmselgelt rikuvad 4 hoonestajat endale v6etud kohudtusi, tZiites neid osaliselt
dtditmata.

Lepingute kontrollimise k?iigus revisjonikomisjonil on Narva Linnavalitsusele j?irgmised mdrkused ja
ettepanekud:
1. V66randada linnale lcuuluvaid kinnistuid turuhinnaga.

Oigeaegselt rakendada pahausksete ostjate suhtes lepingus ja seaduses ette niihtud leppetrahve,
samuti n6uda ostjatelt ernesele vOetud kohustuste tiiitmist.
3. Analtiiisida kehtiva lhoonestusdiguse aastatasu summasid. Kui aastatasu on ilmselgelt madal, v6tta
tarvitusele lepingus etten?ihtud meetmed selle suurendamiseks.
4. Tugevdada kontrolli hoonestus6iguse lepingute t?iitmise iile, sh hoonestajate kohustuste tziitmise iile
kinnistute heakonastusre, koristuse ja korrashoiu osas. Pidevalt hinnata ja fikseerida hoonestajate
poolseid lepingu rikkurnise fakte ning ldpetada hoonestus6iguse lepingud pahausksete hoonestajatega
linnale kasulikel tingimustel.

2.

rr Narva linna reservfondi kasutamise kontroll 2016, ja2017, aastater.

Kdigil juhtudel oli reservfondist eraldatud rahaliste vahendite kasutamata jiiiik tagastatud
reservfondi. Vahendite mitteotstarbekohase kasutamise juhtumeid ei tuvastatud. Koigil juhtudel
olid rahaliste vahendite kasutamise aruanded esitatud nins reservfondi vahendite kasutamist
vdimaldati kontrollida.
Kuna Narva Linnavalitsuses puudub k6igi ametite ja taotlejate jaoks tihtne aruandlustabel, teeme
linnavalitsusele ettepaneku antud tabel viilja t66tada.

,,Linnavalitsuse liikmete ja linnavalitsuse ametiasutuste teenistujate liihetuste
otstarbekuse ja liihetuseks eraldatud eelarveliste vahendite tulemuslikkuse kasutamise
kontroll 2017 . aastal".
Rahaliste vahendite viitirkasutamist ei ole tuvastatud, kuid kontrollimise kiiigus selgus, et
teenistusllihetusse saatmine ei ole piisaval miidral reglementeeritud, sellega seoses tekkisid jdrgmised

ilI

j iireldused/soovitused

:

Esitatav ldhetuste dokumentatsioon ei ole piisav ja vormikohane
Linnapea ei ole kehtestanud Narva Linnavolikogu ja Narva Linnavalitsuse liikmete
teenistusliihetusse saatmise korra alusel $ 8. Ldhetusdokumentide vormid. On vaja kehtestada.
Komisjoni arvamusel ei ole 6ige, kui riigisisese l[hetustulemuste kirjalik aruanne on vaja
esitada ainult linnapea n6udmisel.
On vaja tiiiendadaNarva Linnavolikogu ja Narva Linnavalitsuse liikmete teenistusliihetusse
saatmise kord, kus eraldi tdpselt mdilrata ka linnapea liihetuste vormistamist.
On soovitatav kehtestada iildine ltihetuste register Uhises vormis, mille iilalpidajaks on
vdimalik mddrata niiiteks Linnakantseleid.
Viilja t66tada iihine ametnikke ja teenistujate teenistusliihetusse saatmine kord kus tiipselt
mddr ata aruandluse vormid.
Arenduse ja Okonoomika Ameti,Narva

LV Kultuuriosakonna, Sotsiaalabiameti, Arhitektuurija Linnaplaneerimise Ameti, Linnamajandusameti, Rahandusameti, Linnaarhiiv ja
Linnakantselei liihetused oli otstarbekad ja nende arv vOrreldes ametitel t66tajate aryuga on
normaalne ja piisav nende ametitilesannete tiiitmiseks.
Narva Linnavalitsuse liikmete ja ametite juhtkonna l?ihetuste arv on v6imalik
revisj onikomisj oni arvamusel veidi viihendada.
Linnapea l?ihetuste arv komisjoni arvamusel gn mdrkimisv?iiirne aga samas puudub mii2irusega
nr 14 n6utud aruandlus, v6i viihemalt ei olnud see revisjonikomisjonile esitatud.
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