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Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1
punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
(1)
Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord (edaspidi kord) sätestab
Veriora valla poolt puudega lapse hooldusvajaduse hindamise, hooldajatoetuse taotlemise,
määramise, maksmise, lõpetamise ning maksmisest keeldumise korra.
(2)
Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus kuni 18-aastase puudega lapse
hooldamise eest.
(3)
Hooldajatoetust makstakse isikule, kelle enda ja kelle puudega lapse elukohana on
rahvastikuregistrisse kantud Veriora vald ja kelle tegelik elukoht on Veriora vallas.
(4)
Hooldajatoetust saab taotleda Veriora vallas elav, kuid registrijärgselt teise
omavalitsusse registreeritud isik, kes vastab käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 5
nimetatud tingimustele. Toetuse määramine ja maksmine toimub kirjaliku kooskõlastuse
alusel isiku registrijärgse omavalitsusega.
(5)
Hooldajaks käesoleva korra tähenduses on vanem, võõrasvanem, eestkostja või
perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise
tõttu.
(6)
Hooldusvajadus on hindamisinstrumendi (Lisa 2) alusel tuvastatud kõrvalabi,
juhendamise või järelevalve vajadus. Hooldusvajadus jaguneb osaliseks ja pidevaks.
§ 2. Hooldajatoetuse määr
(1)

Hooldajatoetuse määra kehtestab Veriora Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

(2)
Osalise hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust 40% hooldajatoetuse
määrast.
(3)
Pideva hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust 100% hooldajatoetuse
määrast.
§ 3. Hooldajatoetuse taotlemine
(1)
Hooldajatoetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase kirjaliku
taotluse (Lisa 1).
(2)
Avaldusele on vaja lisada järgmised dokumendid:
1) puudega lapse ja toetuse taotleja isikut tõendavate dokumentide koopiad;
2) arstliku ekspertiisikomisjoni või sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme
määramise kohta;
3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul;
4) eestkostja määramise kohtuotsus või perekonnas hooldamise leping kui hooldajatoetuse
taotleja on eestkostja või hooldaja.
§ 4. Hooldusvajaduse väljaselgitamine
(1)
Hooldusvajaduse selgitab välja sotsiaaltööspetsialist puudega lapse elukohas
hindamisinstrumendi abil.
(2)
Hooldusvajaduse väljaselgitamisel võib arvesse võtta puudega lapse
rehabilitatsiooniplaani või arstliku ekspertiisi otsust.
(3)

Sotsiaaltööspetsialist teeb hindamistulemuste põhjal ettepaneku vallavalitsusele.

§ 5. Hooldajatoetuse määramine
(1)
Otsuse hooldajatoetuse maksmise või maksmisest keeldumise kohta teeb vallavalitsus
hiljemalt 10 tööpäeva jooksul taotleja avalduse saamisest. Otsus tehakse isikule teatavaks
kirjalikus vormis 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.
(2)
Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
1)
kuni lapse puude kestuse viimase päevani;
2)
tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani kui hooldajatoetuse taotleja või puudega
laps omab tähtajalist elamisluba.
(3)
Hooldajatoetus määratakse perekonna ühele liikmele kuni ühekordses hooldajatoetuse
määras.
(4)
Hooldajatoetust ei määrata:
1)
taotlejale, kelle lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või
haridusteenustega, täiendavate riiklike toetuste või muu abi osutamisega;
2)
taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue.

(5)
Hooldajatoetuse uueks määramiseks käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 ja 2
sätestatud tähtaja möödumisel esitab taotleja vallavalitsusele uue avalduse koos korras nõutud
dokumentidega.
(6)
Vallavalitsuse otsust on võimalik vaidlustada sotsiaalhoolekande seaduse § 146
sätestatud korras.
§ 6. Hooldajatoetuse maksmine
(1)
Hooldajatoetus määratakse käesoleva korra paragrahv 5 lõikes 1 nimetatud korralduse
andmisele järgneva kuu 1. kuupäevast ja makstakse välja hiljemalt arvestatava kuu viimaseks
tööpäevaks.
(2)
Hooldajatoetus makstakse hooldaja arvelduskontole või sularahas vallavalitsuse
kassast.
(3)

Hooldajatoetus makstakse Veriora valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

(4)

Hooldajatoetusega kaasnevad riiklikud maksud tasub Veriora Vallavalitsus.

§ 7. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
(1) Hooldajatoetuse määramise korraldus tunnistatakse kehtetuks ning hooldajatoetuse
maksmine lõpetatakse:
1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
2) puudega laps või hooldaja on asunud elama teise omavalitsuse territooriumile;
3) hooldus korraldatakse edaspidi muul viisil;
4) puudega lapse 18-aastaseks saamisel.
§ 8. Teavitamiskohustus
(1)
Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teavitama vallavalitsust kirjalikult tööle
asumisest ja kõigist teistest asjaoludest (hooldaja või hooldatava elukoha vahetus, hooldatava
ja hooldaja puude raskusastme muutumisest vms), mis toovad kaasa hooldajatoetuse
maksmise lõpetamise või suuruse muutmise.
(2)
Hooldajatoetuse saaja on kohustatud hiljemalt 10 tööpäeva jooksul teatama
vallavalitsusele kirjalikult asjaoludest, mis on nimetatud käesoleva määruse paragrahvis 7
lõikes 1, paragrahvis 8 lõikes 1 ning toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise.
(3)
Hooldajatoetuse saaja teadlikult valeandmete esitamise korral lõpetatakse toetuse
maksmine vallavalitsuse korralduse alusel.
§ 9. Hooldajatoetuse tagastamine
(1)
Hooldajatoetust on õigus tagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või
esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasimaksmast, võib
vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitamata jätmise korral võib
vallavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 10. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 3. päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.
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