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19-й звіт про фінансову допомогу землі Гессен
за 2013-2016 р.р.

Окремий план/ Розділ
Номер програми/ послуги
Назва програми
Назва послуги

08 05
9 а-с
Рятувальна служба
а) Відшкодування витрат Центральних служб
б) Підтримка надання освіти персоналу рятувальної
служби
в) Витрати повітряної рятувальної служби

Опис цілей
Центральною ціллю є підвищення якості та економічної ефективності у рятувальній
службі, а також сприяння добровільній діяльності у цій сфері.
Земля робить внесок у забезпечення запобіганню катастрофам та у профілактику
надзвичайних ситуацій, які не відносяться до сфери компетенції поліції. Цим
гарантується те, що населення Гессену повсюдно та своєчасно отримує відповідні
високоякісні послуги швидкої медичної допомоги.
Послуга А:
Для досягнення цієї цілі земля відшкодовує рятувальним службам витрати на персонал
центральних відділень, щоби гарантувати забезпечення персоналом центральних
відділень 24 години на добу протягом 365 днів на рік. Цим забезпечується виконання
строку надання допомоги.
Послуга Б:
Фінансування навчання персоналу рятувальної служби у сфері гірничорятувальної
роботи та рятувальної роботи на воді, а також осіб, які надають першу допомогу,
шляхом надання субсидій на відповідні навчальні програми, необхідні навчальні
матеріали, а також фінансова підтримка пілотних проектів/ досліджень з метою
забезпечення якості та подальшого розвитку рятувальної служби з ціллю передачі
необхідних спеціалізованих знань та підтримки добровільної роботи. Через незначний
обсяг наданих коштів на цю послугу окремі показники розроблені не були.
Послуга В:
Надходження та відшкодування витрат повітряної рятувальної служби. До розрахунку
вильоту на завдання, а також до участі у переговорах з бюджету залучаються відповідні
суб’єкти витрат (як правило, медичні страхові товариства). Для цих послуг показників
встановлено не було. Адміністративні витрати землі відшкодовуються суб’єктами
витрат.
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Аналіз ефективності
Успішність субсидії виміряється додержанням до встановленого законом строку
надання допомоги, який складає 10 хвилин, у 25 округах надання рятувальної
допомоги. Ціллю є показник у 90%.
Рік
2012
2013
2014

Досягнутий строк надання допомоги у відсотках
86,0%
86,5%
87,2%

Відсоток досягнутого строку надання допомоги підвищився з 2012 по 2014 р.р., тому це
оцінюється як успіх програми субсидії.
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