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(1) TwmistadakehtetuksEmmasteVallavolikogtt26.04.2002niritus nI 27 ,,Emmastevalla
mearaniseja maksmisekora kiruritamine."
eelarvestsotsiaaltoetuste
(2) TurnistadakehtetuksEmmasteVallavolikogu28.02.2003maiirusnr 4 ,,Emmaste
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Vallavolikogu26.04.2002meiinrs 27 ,,Emmastevalla eelarvestsotsiaaltoetuste
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(3) TunnistadakehtetuksEmmasteVallavolikogu29.04.2005.mii2irusenr 34 ,,Emmaste
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Vallavolikogu26.04.2002mzi:irusem 27 'Emmastevalla eelaxvestsotsiaaltoetuste
ja maksmisekona kinnitamine"tiiiendaminelisa nr l.
(4) TunnistadakehtetuksEmmasteVallavolikogu 01.04.2005miiiirusff 33 ,,Hooldajatoetuse
ja maksmisekord."
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