
Valitsemine
Palun vastake 2018. aasta kohta, kui küsimuses ei ole öeldud teisiti.

NB! Vastused salvestuvad vajutades nupule "Järgmine".

Kommentaarid küsimustiku täitmise kohta saab lisada küsimustiku lõpus olevasse lahtrisse.

Küsimustik on esitatud siis, kui olete vajutanud "Kinnita" nupule. "Kinnita" nupule vajutamise järel küsimustikku

enam avada ja muuta ei saa.

Küsimuste korral saate ühendust võtta Rahandusministeeriumi e-posti aadressil Andrus Jõgi

andrus.jogi@fin.ee (mailto:andrus.jogi@fin.ee) või telefonil 6 113 434 (E - R 8 - 17).

Ankeedis on 32 küsimust

[]A1. Millist kohalikku omavalitsust te esindate? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Alutaguse vald

 Anija vald

 Antsla vald

 Elva vald

 Haapsalu linn

 Haljala vald

 Harku vald

 Hiiumaa vald

 Häädemeeste vald

 Jõelähtme vald

 Jõgeva vald

 Jõhvi vald

 Järva vald

 Kadrina vald

 Kambja vald

 Kanepi vald

 Kastre vald

 Kehtna vald

 Keila linn

 Kihnu vald

 Kiili vald

 Kohila vald

 Kohtla-Järve linn

 Kose vald
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 Kuusalu vald

 Loksa linn

 Luunja vald

 Lääne-Harju vald

 Lääne-Nigula vald

 Lääneranna vald

 Lüganuse vald

 Maardu linn

 Muhu vald

 Mulgi vald

 Mustvee vald

 Märjamaa vald

 Narva linn

 Narva-Jõesuu linn

 Nõo vald

 Otepää vald

 Paide linn

 Peipsiääre vald

 Põhja-Pärnumaa vald

 Põhja-Sakala vald

 Põltsamaa vald

 Põlva vald

 Pärnu linn

 Raasiku vald

 Rae vald

 Rakvere linn

 Rakvere vald

 Rapla vald

 Ruhnu vald

 Rõuge vald

 Räpina vald

 Saarde vald

 Saaremaa vald

 Saku vald

 Saue vald

 Setomaa vald

 Sillamäe linn
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 Tallinn

 Tapa vald

 Tartu linn

 Tartu vald

 Toila vald

 Tori vald

 Tõrva vald

 Türi vald

 Valga vald

 Viimsi vald

 Viljandi linn

 Viljandi vald

 Vinni vald

 Viru-Nigula vald

 Vormsi vald

 Võru linn

 Võru vald

 Väike-Maarja vald
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Avatud valitsemise tegevuskava
[]A2. Kas teie omavalitsusel on olemas avatud valitsemise
tegevuskava? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]A21. Palun kirjutage siia selle tegevuskava pealkiri või
veebilehe link. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '2 [A2]' (A2. Kas teie omavalitsusel on olemas avatud valitsemise

tegevuskava?)

Kirjutage vastus siia:
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Avalik hankekord ja -plaan
[]A3. Kas teie omavalitsusel on olemas hankekord? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]A31. Palun kirjutage siia hankekorra pealkiri. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '4 [A3]' (A3. Kas teie omavalitsusel on olemas hankekord?)

Kirjutage vastus siia:

[]A32. Kui 2018. aasta hankeplaan on KOV-i veebilehel
avalikustatud, siis palun kirjutage siia selle veebilehe link
(kui ei ole avalikustatud, siis palun jätke kast tühjaks).
Kirjutage vastus siia:
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Majandusaasta aruandlus
[]A4. Kui lähtuda teie 2017. aasta majandusaasta
aruandest, siis kas revisjonikomisjon lisas sinna oma
arvamuse?
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]A41. Kas ülevaade 2017. aasta eelarve täitmisest on
avalik? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]A42. Palun kirjutage siia 2017. aasta eelarve täitmise
ülevaate viide (nt kohalikule ajalehele, eraldi avaldatud
dokumendile) või selle link. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '8 [A41]' (A41. Kas ülevaade 2017. aasta eelarve täitmisest on avalik?)

Kirjutage vastus siia:
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Revisjonikomisjon
[]A5. Kas volikogus on 2018. aastal heaks kiidetud,
teadmiseks või vastu võetud mõni revisjonikomisjoni akt?
*
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]A51. Palun kirjutage siia selle revisjonikomisjoni akti
pealkiri. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '10 [A5]' (A5. Kas volikogus on 2018. aastal heaks kiidetud, teadmiseks või

vastu võetud mõni revisjonikomisjoni akt?)

Kirjutage vastus siia:
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Sisekontrolör või -audiitor
[]A6. Kas teie omavalitsuses on tööle palgatud
sisekontrolör või audiitor? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]A61. Palun kirjutage siia sisekontrolöride ja -audiitorite
täidetud ametikohtade arv 2018. aastal (aasta keskmine).
*
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '12 [A6]' (A6. Kas teie omavalitsuses on tööle palgatud sisekontrolör või

audiitor?)

Siia väljale võib sisestada ainult numbreid.

Kirjutage vastus siia:

[]A62. Kas sisekontrolli või -audiitori teenust osteti 2018.
aastal sisse ka lepinguga? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]A63. Palun kirjutage siia erafirma(de) nimi (nimed),
kellelt teenust sisse osteti. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '14 [A62]' (A62. Kas sisekontrolli või -audiitori teenust osteti 2018. aastal sisse

ka lepinguga?)

Kirjutage vastus siia:
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Maakondlik arenduskeskus
[]A7. Kas teie omavalitsus on maakondliku
arenduskeskuse liige? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei
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Omavalitsuste liidud
[]A8. Kas teie omavalitsus on maakondliku
omavalitsusliidu liige? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei
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MTÜ-de toetamine ja külavanemad
[]A9. Kas teie omavalitsusel on olemas MTÜ-de toetamise
kord? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]A91. Palun kirjutage siia selle korra pealkiri. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '18 [A9]' (A9. Kas teie omavalitsusel on olemas MTÜ-de toetamise kord?)

Kirjutage vastus siia:

[]A92. Kas teie omavalitsuses on kehtestatud
asustusüksuse vanema statuut (nt küla- või alevivanema
statuut) vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse §-i 58 lõikele 3? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

Küsitlused - Valitsemine https://kysitlus.stat.ee/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyi...

11 of 17 9/26/2019, 4:08 PM



Omavalitsustele kuuluvate SA-de, MTÜ-de ja ÄÜ-de
nõukogude moodustamine
[]A10. Kas on olemas kord, mis reguleerib omavalitsusele
kuuluvate sihtasutuste, äriühingute ja MTÜ-de nõukogude
moodustamist? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]A101. Palun kirjutage siia selle korra pealkiri. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '21 [A10]' (A10. Kas on olemas kord, mis reguleerib omavalitsusele kuuluvate

sihtasutuste, äriühingute ja MTÜ-de nõukogude moodustamist?)

Kirjutage vastus siia:

[]A102. Kas see kord näeb ette konkurssi vähemalt osade
liikmete nimetamiseks? *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '21 [A10]' (A10. Kas on olemas kord, mis reguleerib omavalitsusele kuuluvate

sihtasutuste, äriühingute ja MTÜ-de nõukogude moodustamist?)

Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]A103. Palun kirjutage üks näitelause või -lõik selle
tingimuse kohta, mis näeb ette, et nõukogu liikmete
valimiseks tuleb korraldada konkurss. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '23 [A102]' (A102. Kas see kord näeb ette konkurssi vähemalt osade liikmete

nimetamiseks?)

Kirjutage vastus siia:
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Volikogu või valitsuse töö avalikustatus
[]A11. Kas volikogu või valitsuse mõne 2018. aasta
istungi salvestus on avalikult kättesaadav? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]A111. Palun lisage siia veebilehe link, kus on vähemalt
üks selline salvestus. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '25 [A11]' (A11. Kas volikogu või valitsuse mõne 2018. aasta istungi salvestus

on avalikult kättesaadav?)

Kirjutage vastus siia:

Küsitlused - Valitsemine https://kysitlus.stat.ee/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyi...

13 of 17 9/26/2019, 4:08 PM



Koduleht
[]A12. Kas teie omavalitsuse veebilehel on
kaasamismoodul, kus kodanikud saavad oma arvamust
avaldada? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]A121. Palun kirjutage kaasamismooduli link veebilehel.
*
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '27 [A12]' (A12. Kas teie omavalitsuse veebilehel on kaasamismoodul, kus

kodanikud saavad oma arvamust avaldada?)

Kirjutage vastus siia:

[]A122. Kui teie omavalitsuse veebilehe sisu on peale
eesti keele kättesaadav ka mõnes muus keeles, siis palun
valige kõik võõrkeeled, mida on info jagamiseks
kasutatud, või täpsustage. *
Palun valige kõik mis sobib:

 Vene

 Inglise

Muu: 
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Tulemuspõhine eelarve
[]A13. Kas teie omavalitsuses rakendatakse
tulemuspõhise eelarve elemente, st eelarves või selle
seletuskirjas on kindlaks määratud eelarve kuluridadega
seotud mõõdikud (tulemus- või mõjuindikaatoreid)? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]A131. Palun tooge kuni viis näidet tulemuspõhise
eelarve rakendamisest. Selleks tooge tulemus- või
mõjunäitajatest* näiteid eelarves või seletuskirjas, mille
olete sidunud eelarve kuluridadega.
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '30 [A13]' (A13. Kas teie omavalitsuses rakendatakse tulemuspõhise eelarve

elemente, st eelarves või selle seletuskirjas on kindlaks määratud eelarve kuluridadega seotud mõõdikud

(tulemus- või mõjuindikaatoreid)?)

Kommenteeri ainult siis, kui sa valid mõne vastuse.

Palun lisage näide

Palun valige kõik, mis sobivad ja lisage kommentaar:

Näide 1

Näide 2

Näide 3

Näide 4

Näide 5

Tulemusnäitaja (result) – mõõdab projekti käigus toimunud lühiajalisi muutusi kasusaajate arvus või

kasusaajatega  (nt tee kasutamisega kokku hoitud aeg, koolitatute saadud kvalifikatsioon).

Mõjunäitaja (impact) – mõõdab programmi mõjusid, mis kestavad või ilmnevad keskpikal perioodil pärast

projekti lõppemist, näiteks aasta pärast (nt liikluskoormus teel aasta pärast, koolitatute töö aasta pärast)
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Olete jõudnud küsimustiku lõppu. Täname täitmise
eest!
[]
NB! Küsimustik on esitatud siis, kui olete vajutanud
"Kinnita" nupule. "Kinnita" nupule vajutamise järel
küsimustikku enam avada ja muuta ei saa.

A14. Soovi korral võite lisada üldise kommentaari
küsimustiku kohta.
Kirjutage vastus siia:
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11-04-2019 – 00:00

Kinnita ankeet.

Täname teid, et vastasite ankeedile.
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