Розділ 07 15 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським
обліком 2695
Загальні затвердження щодо транспорту
Господарський
План

план

діяльності – Пояснення – Паспорт

програми

Пояснення щодо програми Nr. 69 :
Підтримка пропозиції громадського пас. міс. та прим. транспорту. (ÖPNV)
IPR-Nr. 415 – громадський пас. транспорт та залізн. пасажирський транспорт
1. Відповідальна адміністративна одиниця у фаховому та оперативному плані
Гессенське Міністерство економіки, енергетики, транспорту та крайового розвитку
(HMWEVL) (у фаховому плані/у оперативному плані)
2. Нормативно-правова база та інша основа
Закон про регіоналізацію (RegG)
Закон про громадський приміський пас. транспорт у Гессені (ÖPNVG)
Домовленості щодо фінансування із транспортними об’єднаннями
у відповідних чинних редакціях
3. Опис програми та діяльності
3.1 Опис програми
Засоби підтримки Землі та інші комунальні засоби підтримки закривають прогалини у
фінансуванні між надходженнями від проданих квитків та реальними витратами і, таким
чином, забезпечують відповідну пропозицію пас. Послуг громадського транспорту (ÖPNV),
а також його майбутній розвиток у якісному та кількісному плані у сенсі потреб суспільства
та щоденних насущних потреб.
Земля надає свої засоби підтримки виконавців послуг громадського пасажирського міського
та приміського транспорту (ÖPNV) на основі багаторічних угод із фінансування із трьома
транспортними об’єднаннями Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV), Nordhessischer
Verkehrsverbund (NW) та Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN).
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Підтримка транспортних об’єднань RMV, NW und VRN.
4. Зв’язок із політичними цілями
Мобільність у формі перевезення осіб та товарів має бути облаштованою та організованою
якнайкраще та якомога стало для користі людини та економіки. Сюди відноситься розвиток
продуктів мобільності, які виходять за рамки носіїв транспортних послуг, підтримка
транспортно-технічних інновацій, а також громадського пасажирського міського та
приміського транспорту на рейках та на автошляхах у Гессені, крім того, сюди входить
відповідне потребам утримання, нове будівництво та розширення транспортної
інфраструктури. Наступний розвиток мобільності буде поєднаним з послідовною
підтримкою заходів з уникнення та скороченням шуму.
5. Отримувачі (реципієнти):
Транспортні об’єднання RMV, NW та VRN
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план

План діяльності – Пояснення – Паспорт
6. Кількісні та якісні показники
Од.
Числовий вимір/Кількість

6.1

План
2016

План
2015

Факт
2014

3
3
Домовленості з транспортними Кількіст
об’єднаннями щодо
ь
фінансування
6.2
Показники успішності робіт (Ефективність робіт)

програми

Факт
2013
3

Факт
2012
3

3

6.2.1
Забезпечення транспортної пропозиції у сфері гром. пас. міськ. та прим. транспорту
(ÖPNV)
Річне виконання у км - потяги та
регіональні автобуси відповідно
до транспортних об’єднань, на
мешканця території, підпор.
відпов. об’єднанню
Транспортне об’єднання RMV км
13,7
13,7
13,1
13,3
13,1
Трансп. об’єднання NW

км

19,3

19,2

19,2

19,1

18,5

Трансп. об’єднання VRN

км

27,4

27,2

27,1

27,2

27,1

Показники фінансового господарства (ефективність робіт)

6.3
6.3.1

Повне застосування засобів, які є у розпорядженні

- фактичний затверджений
%
100
100
100
100
100
обсяг/запланований
затверджений обсяг (= квота
затвердження)
Пояснення до пункту 6.:
Вказані тут обчислювальні величини / кількості містять витрати та ліквідність продукту підтримки Nr. 22
у розділі 17 30 (Підтримка пропозиції гр. пас. міськ. та прим. трансп. (ÖPNV)).
7.

Затверджений обсяг / Повноваження щодо витрат у майбутніх періодах
Новий
затвердже
ний обсяг

Всього

2016

VE 2017

VE 2018

VE 2019

VE 2020 ff

540.836.100 540.836.100

-

-

-

-

540.836.100 540.836.100
-

-

-

-

-

звідси
Зем. засоби – ін. надходж.
Надходж. із засоб. ЄС
Надходж. від Федерації
Надходження від інших
донорів
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8.1

план

діяльності – Пояснення – Паспорт

програми

Регулюв. полож. за специфікою програми; примітки щодо освоєння фінансових засобів
Затверджений обсяг підвищується або скорочується на суму відповідних більших чи менших

надходжень.
8.2

Зворотні надходження можна застосовувати знову.

8.3

Пункт підтримки 69 (підтримка пропозиції ГПМПТ (ÖPNV)) покривається взаємно із пунктом підтримки
70 (підтримка інфраструктури ГПМПТ (ÖPNV)).

9.

Ліквідність

Земельні засоби (вик. фінансув.)
Земельні засоби (нове затвердж.)
Надходження (вик. фінансув.)
Надходження (нове затвердж.)
Всього

10.

План 2016
EUR

План 2015
EUR

Факт 2014
EUR

540.836.100
540.836.100

540.836.100
540.836.100

540.835.000
540.835.000

Час перебігу або терміни виконання програми
Домовленості щодо фінансування (договори з трансп. об’єднаннями) - RMV, NW та VRN було
заключено на період з 2010 по 2014 рік. Договори було спершу продовжено до 2016 р. Є намір
заключити наступну угоду на 2017 рік.
Умова річної організації бюджету (річний бюджет).
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