ВИЩА РАХУНКОВА ПАЛАТА БАВАРІЇ
У Вас є запитання, а у нас – відповіді!
Що спільного між боротьбою з водяними крисами, балетом у Нью-Йорку, сіллю, якою
посипають вулиці, Товариством імені Макса Планка та Сільвенштейнським водосховищем?
Це все були теми, якими вже колись займалася Вища Рахункова Палата Баварії (скорочено ВРП). На
наступних сторінках ми хочемо представити Вам ВРП у запитаннях та відповідях.
А що я маю з того, що існує ВРП?
Будучи громадянином, ви хочете чітко знати, що Ваші податки використовуються у відповідності до
законодавства та економічно. Саме це і перевіряє ВРП.

А кого саме перевіряє ВРП?
ВРП перевіряє, насамперед, органи виконавчої влади вільної держави Баварії, але також і
підприємства, в яких держава володіє корпоративними правами. Той, хто отримує кошти сприяння від
держави, має також рахуватися з тим, що його може перевірити ВРП. А перевіркою територіальних
громад, районів та округів займаються інші контрольні органи.

Як мені дізнатися, які недоліки були встановлені під час перевірки?
Згідно із законодавчими вимогами результати перевірок повідомляються тільки установі, яка
перевірялася, або причетним органам державної влади. Результати найважливіших перевірок
узагальнюються і подаються в Річному звіті. Цей звіт надається Парламенту і оприлюднюється.
Чи може ВРП домогтися виконання своїх вимог чи пропозицій?
Ні, вона не може безпосередньо вимагати впровадження своїх пропозицій. Це випливає із системи
поділу влад, бо ВРП не є частиною виконавчої гілки влади. Отже, ВРП має переконувати за
допомогою своїх аргументів. Парламент може звернутися до Уряду із запитом щодо впровадження
певних заходів на основі висновків, що містяться в Річному звіті ВРП. Повідомлення в ЗМІ також
відіграють у цьому важливу роль.

Що дає ВРП?
Результати перевірок ВРП не завжди можна виміряти в євро і центах. Це просто зробити у випадках, у
яких ми розкриваємо конкретні можливості заощадження державних коштів або збільшення
державних надходжень. І навіть якщо «дитина вже й впала в колодязь», ми можемо вплинути на те,
щоб цього не трапилося ще раз. Багато наших пропозицій спрямовані в майбутнє, мають відношення
до організаційних питань або до модернізації процесів. Це, як превентивний вплив ВРП, важко
зафіксувати в грошовому виразі. Ми впевнені: ВРП має високу рентабельність.

ВРП є незалежною інституцією. Що це значить конкретно?
Ні Уряд, ні Парламент не можуть вказувати ВРП, що і як перевіряти, або що не перевіряти.
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Як довго вже існує ВРП?
ВРП була створена королем Максом І Йозефом у 1812 році. Але пройшло ще багато часу, поки вона
стала незалежною інституцією фінансового контролю. Річний звіт ВРП був уперше поданий
Баварському Парламенту в 1910 році. Конституція Баварії 1919 року гарантувала суддівську
незалежність членів Рахункової Палати. Конституція Баварії 1946 року і Закон про Рахункову Палату
від 1951 року надали ВРП того вигляду, який вона має й по сьогодні. З часу внесення змін до
Конституції в 1998 році Голова ВРП обирається Парламентом. Це посилює демократичну легітимацію
ВРП.

Як виглядає робота у Вищій Рахунковій Палаті? Сидіти за письмовим столом, підраховуючи
цифри?
Робота у ВРП дуже вимоглива, треба впрацьовуватися в різноманітні теми, подорожуючи по всій
Баварії. Діяльність дуже різностороння, вона передбачає знайомство з різними органами державної
влади та організаціями, численні зустрічі з різними людьми. Можливості професійного розвитку дуже
хороші.

А якщо я хочу більше дізнатися про діяльність Вищої Рахункової Палати?
Більш детальну інформацію Ви знайдете на інтернет-сторінці ВРП: www.orh.bayern.de

Вища Рахункова Палата Баварії
Каульбахштрасе 9
80539 Мюнхен
Тел.: (089) 2 86 26 - 0
Факс: (089) 2 86 26 - 277
e-mail: poststelle@orh.bayern.de
www.orh.bayern.de
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