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Пояснення до програми № 1:
Земельні геодезичні зйомки
IPR-№ 423 – Геоінформаційні системи
1. Виконавець
Гессенське управління земельного менеджменту та геоінформації.
2. Нормативно-правова база або інша основа
Закон Гессену про проведення вимірювань та геоінформацію
Рішення пленуму робочого об’єднання земельних управлінь з проведення вимірювання
Федеративної республіки Німеччина
у чинних версіях
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Організація, реалізація та надання державної геодезичної системи прив’язки до місцевості
завдяки Державній космічній геодезичній мережі (SAPOS), а також завдяки довгостроковим
геодезичним пунктам довжини, висоти, геодезичним пунктам на місцевості та геодезичним
пунктам тяжіння.
Фахове нейтральне реєстрування форми та покриття земельної поверхні на всій території
землі та занесення результатів у цифрових геотопографічних базах даних. Складення та
обробка аналогових і цифрових карт і аерофотознимків.
Надання цифрових баз даних геолокації та геотопографії включаючи відповідні продукти
шляхом надання доступу до баз даних або шляхом надання довідок і виписок. Створення та
експлуатація ІТ-систем, які при допомозі загально доступних телекомунікаційних засобів
відкривають доступ до цифрових баз даних усім користувачам (юридичні служби,
адміністрації, приватні фірми, суспільний порядок, оборона землі, захист природи та
навколишнього середовища, громадяни тощо).
Координація великих за площею проектів з дистанційного зондування в адміністрації землі.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Діяльність Гессенського управління земельного менеджменту та геоінформації
- менеджмент геодезичних даних
- координація геодезичних вимірювань у землі
- мережа геодезичних пунктів
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- служба Державної космічної геодезичній мережі (SAPOS)
- ведення Державної топографічної інформаційної системи
- карти для дозвілля та роботи
- центр складання карт та типографія
- геодані он-лайн (топографичні зйомки)
- розповсюдження базових геодезичних даних
- менеджмент растрових даних 3D
4. Зв’язок з політичними цілями
Забезпечення ефективного функціонування державної інфраструктури територіального
розвитку землі Гессен за допомогою процедур планування землекористування, сучасного
управління геодезичними даними, а також реалізації правил забудови та землеустрою. При
цьому зважено враховуються економічні, екологічні та соціальні інтереси.
5.Отримувач (Реципієнт)
Земельні служби, підприємства, громадяни
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця План
2015

План
2014

2013

2012

2011

6.1 Числовий вимір / кількість
Мережа вимірювання даних кв.км
14 230
(усереднено)
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

14 602

13 448

13 569

10 968

6.2.1 Надання актуальних геодезичних даних громадянам, підприємствам та адміністрації
Рівень надання даних
відсотки
88,5
99,9
93,9
99,7
89,2
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування на одиницю
євро
1127,37 10002,60 1082,78

992,6 1385,22

6.3.2 Співвідношення між власними доходами та витрати геодезичного вимірювання
Рівень покриття витрат
відсотки
4,4
6,0
6,5
5,9

6,7

Роз’яснення до 6.2.1:
Рівень надання даних виражає у відсотках кількість даних геодезичного вимірювання, які
відповідають актуальному стану та можуть бути використані громадянами, підприємствами
та адміністрацією.
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7. Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у євро)

Витрати на персонал

Плановий
показник
2015
11 378 600

Плановий
показник
2014
9 976 700

Фактичний
Показник
2013
9 598 155

Матеріальні витрати

5 412 800

5 603 300

5 229 207

Витрати загалом

16 791 400

15 580 000

14 827 362

Доходи

731 200

940 200

965 443

Операційний результат

-16 060 200

-14 639 800

-13 861 362

Нейтральні витрати

2 500

-

-

Нейтральні доходи

20 200

-

-

Бюджетне фінансування

16 042 500

14 639 800

14 561 267

Результат

-

-

699 348

Розбивка за видами витрат (у євро)
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