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Неофіційний переклад
ПРАВОВІ ОСНОВИ
§7
Бюджетний порядок федеральної землі Баден-Вюртемберг
Економічність та заощадливість, дослідження економічності, рахунок
витрат та результатів
(1)

При складанні та виконанні бюджетного плану слід звертати увагу на
принципи економічності та заощадливості. Ці принципи зобов’язують до
перевірки, наскільки ефективно можуть виконуватися державні функції або
проводитися економічна діяльність, що служить державним цілям, шляхом
виокремлення або приватизації.

(2)

По всіх фінансово-дієвих заходах має проводитися відповідне дослідження
економічності. Деталі визначаються Міністерством фінансів та економіки.

(3)

У відповідних сферах має впроваджуватися рахунок витрат та результатів.
Деталі визначаються земельним Урядом.

Рахунок витрат та результатів
4.1. Для рахунку витрат і результатів визначаються:
- види діяльності (суб’єкти витрат, результати) державного управління;
- організаційні структури (місця виникнення витрат), що беруть участь у
цих видах діяльності,
а також ведеться облік:
- обсягів діяльності, по можливості враховуючи якість та часовий
розподіл,
- витрати (структуровані за економічно визначеними видами витрат).
4.2. Рахунок витрат та результатів є інструментом управління та інформування.
Він служить основою процедури контролінгу, а також додатковим
документом для перевірки рахунків (§§ 88 ff.) і надає частину інформації
для звітності перед організацією, що ухвалює закон про бюджет.
4.3. Рахунок витрат та результатів і, в разі необхідності, пов’язана з ним
звітність перед організацією, що ухвалює закон про бюджет, не зачіпає
звітність, визначену конституцією або бюджетним правом (пор. ст. 83 абз. 1
Конституції федеральної землі Баден-Вюртемберг і частину IV земельного
бюджетного порядку).
§ 7a
Бюджетний порядок федеральної землі Баден-Вюртемберг
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Децентралізована фінансова відповідальність, орієнтоване на результат
складання та виконання плану, доход від ефективності, резерв
глобального управління
(1)

Закон про бюджет може делегувати часткову фінансову відповідальність
окремим службам (децентралізована фінансова відповідальність). Дія § 9
не зачіпається.

(2)

У разі делегування децентралізованої фінансової відповідальності
окремим службам згідно з абз. 1 реченням 1, Законом про бюджет або
бюджетним планом має визначатися, наскільки
1. обмежується використання надходжень для певних призначень (§ 8,
речення 2),
2. можуть делегуватися видатки (§ 19, речення 2),
3. здатні перекривати один одного видатки та асигновані кошти (§ 20,
речення 1),
4. здобуті бюджетні переваги можуть залишатися в подальшому
використанні відповідних служб (доход від ефективності).

(3)

За умов децентралізованої фінансової відповідальності Законом про
бюджет та бюджетним планом можуть встановлюватися вид та обсяг
послуг (результатів), що мають надаватися (досягатися) відповідними
службами. В разі визначення обсягу таких послуг (результатів) складається
кошторис і забезпечується виконання надходжень та видатків, а також
асигнованих коштів з орієнтацією на результат (орієнтоване на результат
складання плану та використання коштів).

(4)

Служби,
яким
була
делегована
децентралізована
фінансова
відповідальність, мають дотримуватися бюджетно-правових рамкових умов
та управляти обсягом видатків на основі рахунку витрат та результатів (§ 7
абз. 3). Дія положень щодо платежів, бухгалтерського обліку та звітності
(част. 4) не зачіпаються.

(5)

За умов децентралізованої фінансової відповідальності, з метою
забезпечення виконання бюджету Міністерство фінансів та економіки може
вимагати погодження з ним певної відсоткової ставки визначених в
кошторисі видаткових та асигнованих коштів (резерв глобального
управління).

§7
Бюджетний порядок федеральної землі Баден-Вюртемберг
2. Децентралізована фінансова відповідальність
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2.1. Децентралізована фінансова відповідальність
- може делегуватися тільки в тому випадку, якщо наявний рахунок витрат
та результатів як інструмент управління;
- повинна делегуватися тільки в тому випадку, якщо внаслідок цього
очікуються бюджетні переваги в порівнянні до традиційного складання
та кошторису та використання коштів;
- може бути поєднана з орієнтованим на результат складанням плану та
використанням коштів.
§ 17
Бюджетний порядок федеральної землі Баден-Вюртемберг
Складання окремих кошторисів, пояснення, планові та інші позиції
(1) Складання кошторису надходжень відбувається на основі причини їхнього
виникнення, а видатків і асигнованих коштів – з розподілом за окремими
призначеннями, в разі необхідності надаються пояснення. У виняткових
випадках пояснення можуть бути обов’язковими.
……
3.3. Орієнтовані на продукт пояснення мають надавати додаткову інформацію
до видатків та результатів діяльності управління (орієнтація на результат).
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