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1. Direktori aruanne kooli eelarve täitmisest 2016.a. 
 

Jelizaveta Tšertova, koolidirektor ja rääkis, et vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 
paragrahvi kooli direktor kohustatud kooli hoolekogu liikmetele esitama aruande kooli eelarve täitmisest 

eelarveaastal. Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Põhikooli- ja gümnaassiumi seadus  § 
73 lg 10:  Munitsipaalkooli eelarve kava projekti kohta annab arvamuse munitsipaalkooli 
hoolekogu valla- või linnavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korra kohaselt. Munitsipaalkooli 
eelarve kinnitab kooli pidaja valla- või linnavolikogu või valla- või linnavalitsuse õigusaktide 
kohaselt   

Otsustati: Kiita heaks direktori aruanne eelarve täitmisest möödunud 2016.a kalendriaasta 
kohta. 
 
Otsuse poolt on 6 hoolekogu liiget,  vastu 0 ja erapooletuid 0.  
 
Õiguslik alus: Põhikooli - ja gümnaasiumiseadus § 73, lg 10 
 
 
2. Arvamuse andmine 2017.a eelarve kava projekti kohta 

 
Sõna võtsid  Jelizaveta Tsertova, koolidirektor esitas hoolekogule kooli eelarve kava 2017 
aastaks arvamuse andmiseks. Hoolekogu annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti 
kohta. 
 
Otsustati: Kooskõlastada Narva 6. Kooli eelarve kava 2017.aastaks. 
 
Otsuse poolt on 6 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooleitud 0 
 
Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §73, lg 1, p 10 
 
 
 
 
 
 
Andrei Antonov                                                                                        Anna Aleksandrova:         
Hoolekogu esimees                                                                                     Protokollija 
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Direktori aruanne kooli eelarve täitmisest 2016.a. 
 
 
1.Otsuse faktiline põhjendus 

Vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi kooli direktor kohustatud kooli hoolekogu 
liikmetele esitama aruande kooli eelarve täitmisest eelarveaastal. Direktor on hoolekogu ees 
aruandekohustuslik. 

2.Otsuse õiguslik alus 

Õiguslik alus: Põhikooli - ja gümnaasiumiseadus § 73, lg 10 
 
3.Otsuse resolutiivosa 

Kiita heaks direktori aruanne eelmise 2016 kalendriaasta eelarve täitmisest.   

Otsuse poolt on 6 hoolekogu liiget,  vastu 0 ja erapooletuid 0.  
 
4.Otsuse teatavakstegemine 

Käesolev otsus avalikustatakse kooli veebilehel. 

5.Otsuse jõustumine 

Otsus jõustub selle vastuvõtmisel 

6.Vaidlustamisviide 

Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega kooli 
õppe- ja kasvatustegevuse üle riikliku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul 
arvates otsuste vastuvõtmisest.   

 

 

Andrei Antonov                                                                                                  
Hoolekogu esimees                                        
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Arvamuse andmine 2017.a eelarve kava projekti kohta 
 

1. Otsuse faktiline põhjendus 

Põhikooli- ja gümnaassiumi seadus  § 73 lg 10:  Munitsipaalkooli eelarve kava projekti kohta 
annab arvamuse munitsipaalkooli hoolekogu valla- või linnavalitsuse õigusaktidega kehtestatud 
korra kohaselt. Munitsipaalkooli eelarve kinnitab kooli pidaja valla- või linnavolikogu või valla- 
või linnavalitsuse õigusaktide kohaselt   

2. Otsuse õiguslik alus 

Põhikooli- ja gümnaassiumi seadus  § 73 lg 10. 

3. Otsuse resolutiivosa  

Kooskõlastada Narva 6. Kooli eelarve kava projekti 2017. aastaks. 
 
Otsuse poolt on 6 hoolekogu liiget,  vastu 0 ja erapooletuid 0.  
 
4. Otsuse teatavakstegemine 

Käesolev otsus avalikustatakse kooli veebilehel. 

5. Otsuse jõustumine 

Hoolekogu otsus jõustub selle vastuvõtmisel. 

6. Vaidlustamisviide 

Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega kooli 
õppe- ja kasvatustegevuse üle riikliku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul 
arvates otsuste vastuvõtmisest.   

 
 
 
Andrei Antonov                                                                                                 
Hoolekogu esimees                                                                                              

 

                                                                   

  


