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Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste osutamise ja 
täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise toetuse kasutamise kord         
                                       
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, 22 lõike 1 punkti

37 ning  sotsiaalhoolekande seadus § 14 alusel 

§ 1.  Reguleerimisala

Käesolev  kord  sätestab  Halliste  valla  puuetega  inimeste  sotsiaaltoetuste  osutamise  ja
täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise toetuse kasutamise korra.

§ 2.  Mõisted

(1)  Puue on inimese anatoomilise,  füsioloogilise  või  psüühilise  struktuuri  või  funktsiooni
kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega
tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel.

(2) Käesoleva seaduse alusel tuvastatakse kuni 16-aastasel lapsel ning vanaduspensioniealisel
inimesel  lähtuvalt  kõrvalabi,  juhendamise  või  järelevalve  vajadusest  sügav,  raske  või
keskmine puude raskusaste. Käesoleva lõike mõistes on puudel järgmised raskusastmed:
1)  sügav  puue  on  inimese  anatoomilise,  füsioloogilise  või  psüühilise  struktuuri  või
funktsiooni  kaotus  või  kõrvalekalle,  millest  tingituna  vajab  isik  pidevat  kõrvalabi,
juhendamist või järelevalvet ööpäevaringselt;
2) raske puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni
kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet
igal ööpäeval;
3)  keskmine  puue  on  inimese  anatoomilise,  füsioloogilise  või  psüühilise  struktuuri  või
funktsiooni  kaotus  või  kõrvalekalle,  millest  tingituna  vajab  isik  regulaarset  kõrvalabi  või
juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt korra nädalas.

(3)  Kõrvalabi  või  juhendamine  on abi  osutamine  inimesele,  kes  ei  tule  iseseisvalt  toime
söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega. Järelevalve on ohutuse
tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda
või teiste inimeste elule, tervisele või varale.



(4) Käesoleva seaduse alusel tuvastatakse 16-aastasel kuni vanaduspensioniealisel inimesel 
(edaspidi tööealine inimene) lähtuvalt igapäevastest tegutsemis- ja ühiskonnaelus osalemise 
piirangutest sügava, raske või keskmise raskusastmega puue. Käesoleva lõike mõistes on 
puudel järgmised raskusastmed:
1) sügav puue on inimesel, kellel igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on 
täielikult takistatud;
2) raske puue on inimesel, kellel igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on 
piiratud;
3) keskmine puue on inimesel, kellel igapäevases tegutsemises või ühiskonnaelus osalemises 
esineb raskusi.

§ 3.  Rahaliste vahendite kasutamine

Riigi  poolt  rahastatava  puuetega  inimeste  sotsiaaltoetuste  osutamise  ja  täiendavate
sotsiaaltoetuste  maksmise  toetuse  võib  kasutada  alljärgnevate  sotsiaalteenuste
arendamiseks, abivahendite ja toetuste osutamiseks:

1) puudega isiku hooldajatoetuseks;

2)  puudega lapse hooldajatoetuseks;

3)  puudega isikule ja puudega isiku saatjale haridus-, ravi- või 
rehabilitatsiooniasutusse sõidu transpordikulude hüvitamiseks;

4) lapsehoiuteenuse täiendavaks rahastamiseks;

5)  puudega isikule osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks;

6)  puudega isiku õppetoetuseks;

7) puudega isiku abivahendite soetamisega ja rentimisega seotud kulutuste 
hüvitamiseks;

8) puudest tingitud lisakulude osaliseks hüvitamiseks;

9) puudega isiku ambulatoorsete visiitide, haiglas viibimiste ja ravimite osaliseks 
hüvitamiseks; 

10) muudeks teenuste toetusteks, mis parandavad puudega isiku toimetulekut ja 
tema abivajadusest tingitud takistuste vähendamiseks või kõrvaldamiseks.

§ 4.  Rahaliste vahendite taotlemine

Rahaliste vahendite taotlemiseks tuleb esitada Halliste Vallavalitsuse sotsiaalkomisjonile 
avaldus, millele on lisatud:
 1) puude raskusastet tõendav dokument;
 2)  isikut tõendav dokument;
 3) kuludokumendid.

§ 5.  Rahaliste vahendite eraldamine ja arvestuse pidamine



(1) Toetuse määramise otsustab Halliste Vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul.
(2) Määratud toetus kantakse taotleja  pangakontole.
(3) Sotsiaaltoetuste osutamise ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise toetuse  kasutamist 

korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Halliste Vallavalitsus.

Andres Rõigas
Volikogu esimees
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