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Програмно-цільовий бюджет. Досвід з погляду
Кабінету міністрів

Доповідь з нагоди візиту делегації з України
Радник Ґюнтер Вайланд
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Вітаємо у Канцелярії землі Гессен

Hessische Staatskanzlei
Канцелярія
землі Гессен

Історичний готель «Розе»
Побудований у 1898-1901 р.р. гранд-готель «Розе» належав до курортних
готелів Вісбадену, відомих своїми багатими традиціями. Його фасад до
сьогодні формує архітектуру площі Кранплатц.
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Hessische Staatskanzlei
Канцелярія
землі Гессен

Канцелярія землі –
точка перетину
земельного уряду
 Канцелярія землі є
центральною установою
уряду нашої землі, де
знаходиться офіс
Прем’єр-міністра.
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Hessische Staatskanzlei
Канцелярія
землі Гессен

Прем’єр-міністр

 За Конституцією землі Гессен Прем’єр-міністр землі визначає
головні напрямки політики уряду та несе відповідальність перед
Ландтаґом.
 Він представляє землю Гессен, головує в уряді землі та керує його
діяльністю.
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Канцелярія
землі Гессен

Прем’єр-міністр

Фолькер Буфір
з 31 серпня 2010 р. обіймає посаду

Прем’єр-міністра Гессену.
6

Hessische Staatskanzlei
Канцелярія
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Уряд землі Гессен

Уряд складається з наступних

структурних одиниць:
 Канцелярія землі Гессен

 Міністерство економіки, енергетики,

транспорту та розвитку землі Гессен

 Міністерство внутрішніх справ і спорту

землі Гессен

Тарек Аль-Вазір
міністр,
заступник прем’єр-міністра

Петер Бойт,
міністр
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Hessische Staatskanzlei
Канцелярія
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 Міністерство фінансів землі Гессен
докт. Томас Шефер,
міінстр

 Міністерство юстиції землі Гессен
Єва Кюве-Гьорман,
міністр

 Міністерство культури землі Гессен
проф. докт. Ральф
Александер Лорц,
міністр
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Hessische Staatskanzlei
Канцелярія
землі Гессен

 Міністерство науки та мистецтва землі
Гессен
Борис Райн,
міністр

 Міністерство екології, захисту клімату,
сільського господарства та захисту
споживачів землі Гессен

Пріска Гінц,
міністр

 Міністерство соціальної політики та
інтеграції землі Гессен
Штефан Ґрютнер,
міністр
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Hessische Staatskanzlei
Канцелярія
землі Гессен

Кабінет міністрів

Кабінет міністрів (уряд землі) складається з Прем’єр-міністра та Міністрів.
Завдання:

 Встановлення цілей уряду землі з урахуванням головних напрямків
політики, визначених Прем’єр-міністром
 Затвердження рішень щодо проектів законів, а також ухвалення
підзаконних нормативно-правових актів
 Призначення держслужбовців землі
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Hessische Staatskanzlei
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Завдання Канцелярії землі Гессен

 Координація реалізації цілей уряду землі у відповідності до головних
напрямків політики, визначених Прем’єр-міністром

 Підтримка Прем’єр-міністра
 Підготовка засідань Кабінету міністрів
 Представництво землі на рівні Федерації через бюро землі у Берліні
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Hessische Staatskanzlei
Канцелярія
землі Гессен

У Канцелярії землі Гессен зараз працює близько 265 співробітників.
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Бюро землі Гессен у Берліні

13

Hessische Staatskanzlei
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Представництво землі Гессен у
Європейському союзі в Брюсселі
 У червні 2013 р. було відкрито нове
Представництво землі в офісі регіонів ЄС.
 В офісі регіонів ЄС працюють також
представництва

наших

партнерських

регіонів, а саме Аквітанії, Емілії-Романьї
та Великопольського воєводства.

 Крім

того,

там

знаходяться

представництва асоціацій і підприємств
Гессену.
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Функція координації роботи уряду. Основа –
Коаліційна угода на 2014-2019 р.р.
Надійне формування –
перспектива відкриття
Гессен 2014-2019 р.р.

Коаліційна угода між ХДС Гессен та Союзом 90/Зелені Гессен
на 19-те скликання ландтаґу Гессену
2014-2019 р.р.
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Політичні сфери Коаліційної угоди (1)
1. А. Преамбула
2. В. Відповідальність перед усіма поколіннями – Стала фінансова політика
3. І. Фінанси: збалансованість бюджету, забезпечення інвестицій у майбутнє
4. ІІ. Земельне фінансове вирівнювання – за справедливістю
5. ІІІ. Держслужбовці землі та персонал
6. IV. Податкова злочинність – системна боротьба
7. V. Фінансовий майданчик Франкфурт
8. VI. Податкова політика
9. С. Захист навколишнього середовища – зберегти створене
10. І. Захист навколишнього середовища та клімату: зберегти основи життя
11. ІІ. Захист природи та біологічного розмаїття: багатство та життєздатність
12. ІІІ. Нова енергетична політика: розпочати епоху відновлюваної енергетики

13. IV. Сільське господарство з майбутнім: сприятливе для людей та природи
14. V. Комфортне життя тварин
15. D. Надійні школи – забезпечення свободи вибору
16. І. Досягнення миру у школах – пропозиція для всіх
17. ІІ. Наші початкові школи – Все починається там
18. ІІІ. Пакт після уроків – Створити гарантію для освіти та опіки, розширення
19. програми шкіл цілого дня
20. IV. Молодь – Надання можливості професійної освіти для кожного
21. V. Надати шанси – встановлення сильних і слабких сторін
22. VI. Освіта вчителів – ключ до якісних шкіл
23. VII. Модернізація керівництва шкіл – підсилення власної відповідальності
24. VIII. Підвищення кваліфікації та навчання протягом життя
25. Е. Захист громадян – забезпечення свободи

26. І. Свободі потрібна безпека. Поліція як партнер і гарант
27. ІІ. Боротьба з екстремізмом
28. ІІІ. Право та конституція
29. IV. Виконання покарання
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Політичні сфери коаліційної угоди (2)
38. G. Підсилення громадянського суспільства. Все залежить від спільноти
39. І. У центрі уваги добровільна робота та активність громадян
40. ІІ. Спорт. Разом бадьорі та здорові
41. ІІІ. Підтримка пожежників, організацій допомоги та подолання надзвичайних ситуацій
42. IV. Біженці та переселенці. Визнання роботи
43. Н. Дати людям вибір. Розмаїття
44. І. Підтримка сімей, шлюбу та партнерства
45. ІІ. Сприяння розвитку догляду за дітьми
46. ІІІ. Послідовна реалізація захисту дітей
47. IV. Підтримка жінок та рівноправ’я
48. І. Міграція та інтеграція – шанси та виклики
49. І. Гессенська політика інтеграції. Культура привітання та визнання

50. ІІ. Інтеграція через професійну та вищу освіту
51. ІІІ. Відкритість до міжкультурної комунікації
52. IV. Політика по відношенню до біженців
53. J. Підсилення мобільності. Думати мережами
54. I. Стійка мобільність: залізниця, автошляхи та велосипеди
55. II. Забезпечення громадським транспортом
56. ІІІ. Мобільний Гессен 2020
57. ІV. Автобани та дороги
58. V. Зниження шуму від доріг і залізниці
59. VІ. Аеропорти та захист від шуму
60. VІІ. Мобільність через Інтернет
61. К. Сучасна вища освіта. Інноваційні дослідження
62. І. Інвестиції у майбутнє

63. ІІ. Доступ до вищої освіти – ліквідація бар’єрів
64. ІІІ. Сучасна вища освіта
65. IV. Підтримка молодих науковців
66. V. Дослідницька земля Гессен
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Орієнтування на цілі
На відміну від традиційної бюджетної систематики,
яка головним чином обмежується встановленням
фінансових цілей (додержанням наданих бюджетних
коштів), у програмно-цільового методу
бюджетування на передньому плані знаходиться
ефективність.
Головні цілі ухвалюються Кабінетом міністрів на
строк його повноважень. Канцелярія землі координує
визначення головних цілей у відповідності до
Коаліційної угоди.
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Орієнтування на програми

Встановлений у бюджетному плані обсяг виплат,
який повинний здійснити уряд за бюджетний рік,
визначається бюджетними програмами, що слугують
виконанню завдань та галузевих політичних цілей.
У бюджеті відображуються бюджетні програми та
витрати на їх виконання, а також очікувані доходи.
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Цілі бюджетних програм

Зміст, кількість та якість бюджетних програм можуть
встановлюватися тільки у відповідності до розуміння
цілей (галузева політика або законодавчі вимоги до
бюджетних програм).
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Вимірювання досягнення цілей
Для вимірювання досягнення цілей
застосовуються такі критерії:
1. Кількісні та якісні індикатори

2. Індикатори продуктивності (результативність)
3. Фінансові індикатори (ефективність)
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Індикатори Міністерства культури
Загальні школи
Індикатори продуктивності (результативність)
Обов’язкова ціль: Привести школярів до завершення шкільної совіти та
забезпечити можливість закінчення школи – частка школярів, які не
завершили шкільне навчання = 10,0%
Фінансові показники (ефективність)
Обов’язкова ціль: Забезпечити додержання бюджету
- Середньозважені витрати на академічну годину = 81,25 €
Кількісний індикатор:
Кількість учнів шкіл: 57 914

22

Індикатори Міністерства внутрішніх справ
Поліція
Індикатори продуктивності (результативність)
Обов’язкова ціль: боротьба зі злочинністю
- Частка розкриття злочинів у 2014 р. перевищує/ дорівнює 58,5 %
(2013 р.: 58,5%)
Фінансові показники (ефективність)
Витрати на персонал за один робочий день (2014 р.: 633,13 €, 2013 р.: 626,57€)
Кількісний індикатор:
Кількість трудоднів у персоналу поліції (2014 р.: 652 600, 2013 р.: 654 000)
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Порівняння коаліційної угоди з діями уряду
Обіцяно

Виконано!

І. Школи
Освітня політика належить до пріоритетних напрямків роботи уряду на наступні п’ять років, як це було і
раніше.
У майбутньому буде збережено високий рівень забезпечення академічних годин, який було досягнуто
завдяки гарантії академічних годин.
Після того як у минулому виборчому періоді ми надали пріоритети забезпеченню відшкодування
академічних годин, щоби подолати втрату академічних годин та надати можливість дітям сьогодні
отримати освітні послуги у розмірі 100 000 невиконаних академічних годин, ми будемо послідовно
продовжувати шлях до підвищення якості освіти, щоб виконати наші обіцянки щодо гарантування якості
освіти.
Наша ціль полягала та полягає у тому, щоби «освіта у Гессені» була визнана як якісний продукт у
німецькому й європейському середовищі, який підлягає постійній перевірці та покращенню якості освіти.

1. Більше вчителів для кращої освіти
Передбачуване подальше покращення шкільної
освіти потребує додаткових зусиль. Особливе
значення політики освіти для ХСС Гессену стає
зрозумілим через те, що це є єдиною політичною
сферою, у якій ми передбачаємо зростання
кількості робочих місць на 500 додаткових ставок
учителів до 2008 р. У 2006 р. перевіряється
можливість бюджету щодо покращення якості
освіти шляхом збільшення кількості ставок учителів,
додатково до постійної внутрішньої оптимізації.

Починаючи з 2003 р. було створено 580 нових
ставок учителів та перетворено додатково 500
строкових договірних ставок у безстрокові ставки.
Таким чином, уряд землі Гессен надав 1080
додаткових ставок для вчителів.
Ці зусилля відображуються у тому, що кількість
академічних годин за шкільний тиждень на 100
учнів було підвищено з 127,9 годин на рік у 1999 р.
до 1382 у році 2007.
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Ми прагнемо до того, щоб посилити
практичні відносини шляхом проведення
днів практичної роботи, виробничої
практики та оцінювання практичних
аспектів проекту. За можливості, ми під
час виборчого періоду будемо
впроваджувати класи з практичної або
професійної орієнтації, в першу чергу
для слабших учнів. Наша ціль полягає у
поєднанні загальних шкіл та
професійних училищ або виробництв.
Це розповсюджуються і на школи з
надання допомоги у навчанні.

З метою надання школярам з низькою
ймовірністю отримання завершення
шкільної освіти можливості закінчення
загальної школи та, таким чином,
соціалізації у сфері освіти та зайнятості
у землі Гессен було запроваджено класи
практичної або професійної орієнтації
(навчання та робота у школі та на
підприємстві). Наразі було вже
реалізовано 142 класи практичної або
професійної орієнтації для близько 1900
школярів.
Завдяки цим заходам з підвищення
спроможності загальних шкіл вдалося
знизити частку випускників загальних
шкіл без отримання атестату з 22,9%
(навчальний рік 1999/2000) до 14,4%
(навчальний рік 2005/2006).
Ґрунтуючись на цих позитивних
показниках, передбачається
впровадження класів практичної або
професійної орієнтації на всій території
землі, починаючи з 2008 р.
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IV. Внутрішня безпека, захист від пожеж і надзвичайних
ситуацій
Внутрішня безпека залишається пріоритетом наших урядових дій у майбутньому
За час нашого виборчого періоду частка розкриття
злочинів повинна підвищитися до більш 50%, а
кримінальність повинна знизитися.

Оптимізація боротьби зі злочинністю, а також розробка
стратегій боротьби зі злочинністю надали позитивних
результатів:
У 2006 р. частка розкриття злочинів складала близько
55,1%, що було найвищим показником у Гессені за всі
часи.

Головні напрямки нашої політики внутрішньої безпеки: покращення кадрового складу та устаткування, сучасний
правовий інструментарій дій, який надає достатньо повноважень на солідній основі правової держави,
орієнтація на громадян та профілактика злочинності як загальносуспільне завдання.
Обіцяно

Виконано!
Завдяки впровадженню спеціалізованих комісаріатів
боротьби зі злочинністю в Інтернеті в усіх управліннях
поліції Гессен обіймає ведучі позиції у федерації.
ПУБЛІЧНОЇ ВИНАГОРОДИ ЗА НАДАННЯ
ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЗЛОЧИННІ ДІЇ В ІНТЕРНЕТІ НЕ
ОГОЛОШУВАЛОСЬ.
У випадку особливо тяжких злочинів публічне
оголошення за винагороду є, тим не менш, можливим.
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