Põhja-Sakala vallavolikogu revisjonikomisjoni 2018.a tegevuse aasta aruanne
1. Sissejuhatus
1.1.Käeoleva aruande koostamisel lähtub revisjonikomisjon läbi oma tegevuste
kirjeldamise SWOT analüüsist (tugevused, nõrkudes, võimalused ohud).
1.2.Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 7 alusel
Revisjonikomisjon esitab vähemalt kord aastas aruande oma tegevuse kohta volikogu
istungil. Samuti sama paragrahvi lg 8 alusel avaldatakse revisjonikomisjoni aruanne
kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel.
1.3. Põhja-Sakala vallavolikogu revisjonikomisjon tegi 2018.a kokku 8 istungit
(samapalju kui Viljandi Vald ja vähem kui 11 istungiga Mulgi Valla komisjon). Seega
on plaanis olla 2019. a kõige aktiivsem revisjonikomisjon Viljandimaal. Hea
järelevalve tagab selle, et seadusi järgitakse ning mittejärgmine ei jää tähelepanuta
ning maksumaksjate vahendeid on otstarbekalt kasutatud. Revisjonikomisjon lähtub
küsimuste põhiselt ning eesmärgiks on olla konstruktiivne. See tähendab, et
revisjonikomisjon peab olema sõltumatu ja erapooletu.
1.4. Revisjonikomisjoni plaanid on alati suuremad, kui tööd jõutakse sageli teha, sest kõik
revisjonikomisjoni liikmed teevad oma vabast ajast ning ei ole täiskohaga
sisekontrolörid. Samuti tuleb arvestada, et enamus revisjonikomisjoni liikmeid on pärit
muudest piirkondadest kui endine Suure-Jaani vald (Kõo, Kõpu ja Võhma). Ajapikku
saab Suure-Jaani piirkonna eelarve enamus põhikulutused ka selgeks ning 2019.a
ollakse eelarve uurimisel efektiivsem.
1.5. Samuti kõik tegevused mida ei jõutud tööplaanis osas teostada põhjalikult vaadatakse
2019.a üle.
2. Olulisemad tegevused ja saavutused 2018.aastal
2.1 Jõuti tutvuda ja revideerida valla ettevõtetest AS Suure-Jaani Halduse kui ka Võhma
Elko aruandlust (arved ja muud dokumendid).
2.2 Samuti on tehtud akt valla dokumendiregistri osas, mille on vallavalitsus täitunud ja
järgitud et arvete kinnitamisel oleks mitte kõik aus vaid ka näib ausana.
2.3 Tehtud arvamus 2017.a majandusaasta aruannete (Kõpu valla, Võhma linna, SuureJaani valla, Kõo valla) osas.
2.4 Peale kohaliku omavalitsuse seaduse § 48 sätestatud ülesannete täitmine tuleb
arvestada käesoleva volikogu revisjonikomisjoni täiendavaks ülesandeks
ühinemislepingu täitmine ja võimalike kõrvalekallete põhjendatuse analüüsimine
(Rahandusministeerium on kirjutanud vastava kirja ning peale pannud
revisjonikomisjonile antud ülesande). 2018.a menetluses oleva eelarvestrateegia ja
arengukava osas oli revisjonikomisjon selle eest, et antud dokumendid viiakse
kooskõlla ühinemislepinguga.
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2.5 Samuti vaadatud süstemaatiliselt valla e-arve keskkonda ja tehtud akt selle pinnalt.
2.6 Muud küsimused, mis pole eelpool nimetatud ja mis on olnud töökavas sees.
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