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I.

Основні елементи:

Основні елементи управлінського підходу у федеральній землі Гессен – це програмноцільовий метод бюджетування, запроваджений у всіх органах виконавчої влади, та
система подвійного запису в бухгалтерському обліку. Основою для цього є створення
системи цілей, починаючи стратегічними політичними цілями, що стоять в Програмі
діяльності Уряду, аж до спеціалізованих (галузевих) цілей найнижчого рівня.
У рамках щорічної процедури складання бюджету головні розпорядники бюджетних
коштів розробляють бюджетні програми, які спрямовуються на виконання законодавчих
завдань та досягнення політичних цілей. Крім того, в бюджетному плані визначаються
також і результативні показники. Фінансування програм відбувається через
бюджетування, орієнтоване на результат, а використання бюджету здійснюється на
власну відповідальність розпорядників бюджетних коштів. Завдяки цьому Парламент у
рамках свого бюджетного суверенітету може цілеспрямовано визначати, яких
результатів мають досягти органи державної влади, використовуючи надані їм
бюджетні кошти.
В бюджетному плані видатки та надходження прикріплені до програм, а ступінь
досягнення цілі визначається за показниками результативності та фінансової
ефективності, щоб на їх основі можна було порівняти досягнутий результат із
запланованими цілями. Таким чином Парламент щорічно вирішує, які завдання, в
якому обсязі та якої якості повинні виконуватися, щоб реалізувати політичні цілі
федеральної землі.
Завдання державного управління полягає у впровадженні фінансово-політичних цілей в
рамках своєї децентралізованої бюджетної відповідальності. Затверджуючи цілі, орган
законодавчої влади визначає, що має бути зроблено, маючи в розпорядженні бюджет;
а як це має бути зроблено, вирішують органи виконавчої влади. Управління органами
державної влади відбувається шляхом укладання контрактів на всіх рівнях управління.
Програмно-цільовий бюджет служить домовленістю між законодавчою та виконавчою
владою щодо завдань, які мають бути виконані, та за фінансові кошти, які для цього
надаються. Таким чином, органи виконавчої влади діють на власну відповідальність,
проте вони завжди знаходяться в рамковій структурі політичних цілей при цьому. Інший
центральний інструмент управління – це систематичний «контролінг» (controlling)
поточних результатів на основі результативних показників. Саме ці можливості аналізу
поточного розвитку, вдосконалені «новою системою», протягом року впливають на
бюджетне планування наступного періоду.
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II.

Шлях до програмно-цільового бюджету в деталях

Політичні програми, які, наприклад, формуються згідно Програмо діяльності Уряду чи
Коаліційною угодою, необхідно відображати у системі цілей. Створення такої системи
цілей починається з визначення політичної стратегічної цілі, як, наприклад,
«Зменшення кількості кримінальних злочинів», і завершується на нижчому рівні
визначенням вимірювальних цілей, як, наприклад, «Посилення присутності
поліцейських на вулицях Гессену», або «Збільшення можливостей для занять спортом
молоді в Гессені». Такі системи цілей створюють основою для визначення галузевими
міністерствами тих бюджетних програм, які вони рекомендуватимуть політикам у
рамках складання бюджету, щоб забезпечити виконання поставлених цілей.
У рамках процедури ухвалення Закону про бюджет відбувається розгляд системи цілей
та бюджетних програм, які за бажанням парламентарів можуть змінюватися і, по
завершенні, затверджуються Законом про бюджет. Після політичної легітимізації
бюджетних програм та видатків на них, галузеві міністерства отримують бюджет для
кожної зі своїх систем цілей. Отже, бюджет – це грошова сума, що надається
Парламентом для реалізації бюджетних програм органом виконавчої влади. Після того
міністри галузевих міністерств в рамках цільових угод визначають, які бюджетні
програми будуть виконуватися якою організаційною структурою для реалізації системи
цілей.
Далі органи державної влади виконують свої програми в рамках власних бюджетів.
Отже, кожний орган державної влади отримує бюджет, яким він розпоряджається на
власну відповідальність на основі узгоджених цілей та згідно власних уявлень та
досвіду. Якщо до кінця року всі погоджені бюджетні програми виконано згідно з
кількісними та якісними показниками, тоді невикористані бюджетні кошти можуть
частково спрямовуватися в резерв, який може використовуватися в наступних роках.
Для того, щоб така діяльність органів державної влади й в майбутньому залишалася
керованою, а Уряд федеральної землі ніс політичну відповідальність перед земельним
Парламентом, тоді необхідна різнопланова, всебічна та актуальна інформація. Така
інформація стає доступною рамках «контролінгу» управління, який базується на єдиній
системі цілей та звітності з використанням стандартного програмного забезпечення, що
застосовується для управління підприємствами. При цьому здійснюється
диференційований підхід у відповідності до функціональних повноважень різних рівнів
ухвалення управлінських рішень. По завершенні бюджетного року перевіряється, в
якому фактичному обсязі були досягнуті цілі, що були визначені на початку бюджетного
року, наприклад, чи дійсно зменшилися кількість кримінальних злочинів до рівня
відповідного показника.
Підсумовуючи, зазначимо, що основний
бюджетування складається з чотирьох кроків:
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1.

Визначення системи цілей, наприклад, на основі Коаліційної угоди між
проурядовими політичними партіями та подальша конкретизація цих «політичних
цілей» за допомогою спеціалізованих «галузевих цілей».

2.

Розробка бюджетних програм та їхнє підпорядкування системі цілей.

3.

Визначення результативних показників по окремим бюджетним програмам.

4.

Підпорядкування бюджету програмам.

III.

Результативні показники – «серцевина» програмно-цільового бюджету

Яку мету переслідують результативні показники?
Разом із цілями результативні показники створюють «серцевину» програмно-цільового
бюджету. Для того, щоб з’ясувати ступінь досягнення визначених цілей, потрібні
результативні показники, на основі яких можна провести порівняння планових та
фактичних показників. У той час, як цілі відображають очікувані результати, то
результативні показники (індикатори) демонструють прогрес, досягнутий під час
реалізації визначених цілей.

Кількість та види результативних показників
Загалом, тут слід враховувати принцип «все добре в міру». Це означає, що один
хороший результативний показник кращий, ніж десять поганих. Результативні
показники розглядаються в часовій динаміці, оскільки тільки тоді вони відображають
розвиток у напрямку до досягнення цілі.
По кожній бюджетній програмі визначається мінімум один показник результативності (з
фокусом на ціль, ступінь реалізації) та один показник щодо фінансової ефективності (з
фокусом на витрати, бюджет, використання фінансових коштів).
Загалом, кількість результативних показників повинна бути обмежена максимум
п’ятьма показниками на одну бюджетну програму. При визначенні результативних
показників необхідно завжди орієнтуватися на раціональному співвідношенні між
трудовитратами та користю.

Приклад:
На основі наступних можливих результативних показників Міністерства транспорту
наведені необхідні критерії для визначення результативних показників, що
роз’яснюється за допомогою коментарів. У нижче наведеному прикладі розглядається
так званий обов’язок забезпечення безпеки. Тут ідеться про те, що той, хто створює
або не усуває джерело небезпеки для дорожнього руху, має зобов’язання вжити
необхідні або належні заходи для запобігання нанесення шкоди іншим. Якщо це
Станом на: 28.11.2016

Автор: Günter Weiland

Стор. 3

перенести на автодорожній рух, це означає, що держава повинна регулярно проводити
профілактичні перевірки своїх автошляхів. Якщо держава цього не робить і внаслідок
цього автомобіль громадянина отримує пошкодження, наприклад, через яму на дорозі,
громадянин може подати скаргу до суду про відшкодування збитків з боку держави.
Після цього суд перевіряє, чи виконувала держава контрольні заходи та, наприклад,
провела необхідні ремонтні роботи.
Розпорядник бюджетних коштів: Міністерство економіки, енергетики, транспорту та
територіального розвитку
Одна з цілей розпорядника бюджетних коштів:
Забезпечити ефективну та якісну транспортну і телекомунікаційну інфраструктуру у
відповідності до стандартів ЄС задля сприяння економічному розвитку та безпеці
дорожнього руху.

Прив’язка цілі до показника

Можливий результативний показник:
Кількість правомірних вимог по відшкодуванню завданої шкоди через порушення
обов’язку по забезпеченню безпеки дорожнього руху.


Чи є індикатор однозначним та зрозумілим?

+ У зв’язку з безпекою руху

-

однозначною є лише правомірна
вимога по відшкодуванню завданої
шкоди, оскільки саме вона
безпосередньо пов’язана з безпекою
руху (наприклад, поганий стан доріг)

 Досягнення
показника

цілі

вимірюється

за

+ Ціль полягає в забезпеченні безпеки
дорожнього руху. Таким чином,
кількість чи точніше зменшення
кількості вимог по відшкодуванню
завданої шкоди є індикатором безпеки
дорожнього руху. Це видно особливо
чітко тоді, коли динаміка розвитку
вимальовується протягом кількох років.
Чи існують помітні зміни у порівнянні з
попередніми роками? Чи стали ми
кращими? Якою є тенденція? Чи
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Інший можливий результативний
показник: «Кількість усіх вимог по
відшкодуванню завданої шкоди». Для
вимірювання цілі цей показник не є
однозначним, оскільки неправомірна
вимога по відшкодуванню не пов’язана
із забезпеченням безпеки руху і може
мати інші причини.

допомогою
-

одного

результативного

Інший можливий результативний
показник: «Кількість дорожньотранспортних пригод». Цей показник
не враховує причин ДТП, які можуть
бути різними (напр., вживання
алкоголю за кермом) і не мати
безпосереднього зв’язку з безпекою
руху.
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досягли ми наших цілей? (Порівняння
планових та фактичних показників).
 Чи
знаходяться
трудовитрати,
пов’язані
з
аналізом
виконання
результативного показника, в раціональному співвідношенні з користю?
+ «Встановлення кількості правомірних
вимог по відшкодуванню завданої
шкоди». Ці випадки можуть бути
підраховані дуже просто без великих
трудовитрат.

-

Інший можливий результативний
показник: «Опитування учасників
дорожнього руху щодо того, чи
покращилася або погіршилася з їхньої
точки зору безпека руху в певний
період часу (суб’єктивна оцінка)». Дуже
великі трудовитрати, оскільки
опитування учасників дорожнього руху
має проводитися за допомогою
анкетування. А результатом
опитування є суб’єктивна оцінка, яка
необов’язково безпосередньо
пов’язана з фактичними дорожніми
умовами.

 Результативні показники мають інформативну цінність тільки в часовій
динаміці
+ Кількість правомірних вимог по
відшкодуванню завданої шкоди
внаслідок невиконання обов’язку
забезпечення безпеки дорожнього руху
– приклад із бюджету 2013 року:

-

Кількість правомірних вимог по
відшкодуванню завданої шкоди
внаслідок невиконання обов’язку
забезпечення безпеки дорожнього
руху:

плановий показник 2013 р. = 50 випадків,

Плановий показник 2013 р. = 50 випадків.

плановий показник 2012 р. = 70 випадків,

Сам по собі плановий показник 2013 р.
не має інформативної цінності. А якою
була динаміка розвитку правомірних
вимог по відшкодуванню завданої
шкоди в останні роки?

фактичний показник 2011 р. = 60 випадків,
фактичний показник 2010 р. = 50 випадків,
фактичний показник 2009 р. = 40 випадків.

Тільки в часовій динаміці стає
зрозуміло, що кількість випадків весь
час збільшувалася. І на це треба
відреагувати в рамках бюджетного
плану (план 2013 р.).

 Визначати лише абсолютно необхідні результативні показники («все добре в
міру»)
Результативний показник «Кількість
правомірних вимог по відшкодуванню
завданої шкоди внаслідок невиконання
обов’язку забезпечення безпеки
дорожнього руху» є достатнім для того,
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Можливими є й інші показники (наприклад,
«Забезпечення придатності доріг для
проїзду», але він не є обов’язково
необхідним для вимірювання досягнення
цілі. Треба завжди враховувати
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щоб виміряти досягнення визначеної цілі.
Принаймні на першому етапі цей
результативний показник є достатнім.

співвідношення трудовитрат та користі.

 Результативні показники повинні мати кількісний вираз
+ Результативний показник «Кількість
правомірних вимог по відшкодуванню
завданої шкоди внаслідок невиконання
обов’язку забезпечення безпеки
дорожнього руху» можна однозначно
порахувати (кількісний вираз). Скільки
правомірних вимог по відшкодуванню
завданої шкоди було висунуто за рік?
IV.

-

Інший можливий результативний
показник: «Забезпечення відповідної
наявності дорожньо-транспортних
мереж». Тут виникає питання, який
кількісний вираз може мати цей
показник?

Приклад із практики у сфері освіти

1. Вихідний пункт – Коаліційна угода проурядовий партій 19-ої каденції 2014–2019
рр.
Проурядові партії домовилися про середньо - та довгострокове співробітництво на
період 19-ої каденції, яка у федеральній землі Гессен складає 5 років (2014-2019 р.р.).
Коаліційна угода надає огляд Програми діяльності Уряду, складається з 111-ти сторінок
та описує наміри по всіх політичних сферах (від фінансової та внутрішньої політики до
соціальної політики).

2.

Станом на: 28.11.2016
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2.Фрагмент з розділу Коаліційної угоди «Надійне формування шкільної освіти –
забезпечення права вибору»:
Освітня політика є одним з найважливіших завдань у Німеччині. Середні підприємства
(до 500 млн. € обороту на рік) створюють у Німеччині хребет економіки. Там працює
68% всього працездатного населення. Продукція багатьох з цих підприємств має
провідні позиції на світовому ринку. Тому велика частка робітників потребує освіти з
доброю кваліфікацією.
Це враховується в таких положеннях Коаліційної угоди:
«Тому добра освіта дітей і молоді має вирішальне значення для подальших
можливостей участі у нашому суспільному житті. Освіта – це центральне завдання
на майбутнє. З цієї причини ми поставили ціль привести кожну дитину до якомога
більшого успіху в освіті. Наша земля матиме майбутнє тільки у тому випадку, якщо
нам вдасться підтримати розвиток наявних здібностей та розвинути у дітей
навички. Таким чином, освітня політика – це головний напрямок нашої політики».
Потім ще конкретніше про отримання середньої освіти:
«Більше підтримки школярам з соціально слабких верств населення в
отриманні свідоцтва про середню освіту: Освітня політика відповідає за
створення умов для того, щоби всі діти та молоді люди мали змогу розвинути свої
компетенції для активної участі в суспільному житті та економіці. В Гессені
занадто багато молодих людей належать до соціальної групи з високою загрозою
неотримання свідоцтва про середню освіту. Комбінація проблем як в школі, так поза
школою може призвести до того, що молоді люди будуть не повністю
використовувати свої потенціали і не досягнуть своєї індивідуальної освітньої цілі.
Ми хочемо, щоби за можливості всі школярі отримували середню освіту. З цієї
причини буде продовжуватися та розбудовуватися проект «Навчання та робота в
школі та на підприємстві» (НРШП). У майбутньому він буде спрямований на всі
відповідні види шкіл, що проводять навчання школярів з перспективою отримання
свідоцтва загальної школи. У цьому проекті школярі вже на ранніх стадіях
отримають можливість ознайомитися з підприємствами».
Як відображається це дуже неконкретне положення Коаліційної угоди в бюджеті?
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3.Відображення у бюджетному плані на 2016 р.

Система цілей міністерства культури – Стратегічна ціль:
Усі програми…. слугують реалізації фахових цілей, які разом створюють стратегічну
ціль. … Прив’язання програм до фахових цілей випливає з паспортів бюджетних
програм. Стратегічна ціль для сфери діяльності Міністерства культури:
Для земельного уряду Гессену високий пріоритет становить виконання державного
доручення з освіти та виховання. Базуючись на створенні якомога рівних початкових
шансів для всіх, освітня пропозиція в Гессені повинна формуватися за філософією
навчального процесу, який орієнтується на здібності та триває все життя, в установах з
широкою власною відповідальністю та зі зростаючими можливостями шкіл повного дня,
доступними для всіх груп суспільства, та призводити до отримання свідоцтв про
середню освіту за зразками, що визнаються в всій федерації.
4.Фахові цілі конкретизують стратегічну ціль:


Надання можливостей для закінчення середньої освіти



Надання можливостей для якісного завершення середньої освіти шляхом
індивідуальної підтримки, пропозицій школи повного дня, а також інших заходів
для всіх типів шкіл



Надання можливостей для навчання протягом життя шляхом підвищення
кваліфікації згідно з законом Гессену про підвищення кваліфікації



Підтримка та розвиток міжнародної співпраці у сфері культури



Забезпечення можливостей освіти у приватних школах (ст. 7 п. 4 Конституції
ФРН)



Навчання учителів з орієнтуванням на майбутнє



Підтримка релігійних об’єднань

Фахова ціль 1:
Надання можливостей для якісного закінчення середньої освіти
Бюджетні програми на виконання цієї цілі:


Освіта та виховання у початковій школі



Освіта та виховання в загальній, реальній та середній школах



Освіта та виховання в єдиній середній школі



Освіта та виховання в гімназії



Інші….
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5.Зображення у бюджетному плані
Бюджет
В бюджеті під Фаховою ціллю 1 виокремлюються відповідні бюджетні програми зі своїм
фінансуванням. Завдяки поданню показників на декілька років можна побачити
тенденції бюджетування цих програм.
Фахова ціль
Якісна середня освіта забезпечується такими
бюджетними програмами

План
2016 р.
1000
єв.

План
2015 р.
1000 єв.

Факт
2014 р.
1000
єв.

- Підтримка розміщення школярів у притулках (Розд. 0402,
СОБО 2395, Програма субсидій № 5)

740,6

740,6

658,5

- Підтримка навчального закладу для сліпих у м. Марбург (Розд.
0402, СОБО 2395, Програма субсидій № 6)

1 457,2

1 457,2

1 457,2

- Підтримка інших цілей (Розд. 0402, СОБО 2395, Програма
субсидій № 8)

50,2

50,2

822,8

- Освіта та виховання у середній школі (Розд. 0459, СОБО 2300,
Програма № 1)

836
626,1

844 558,8

786
210,8

- Освіта та виховання в гімназіях (Розд. 0459, СОБО 2300,
Програма № 4)

853
555,9

853 795,0

784
456,9

- Освіта та виховання в спеціалізованих школах та інтегрованих
єдиних школах (Розд. 0459, СОБО 2300, Програма № 5)

397
540,2

398 374,5

372
803,2

- Освіта на виховання в кооперативних єдиних школах (Розд.
0459, СОБО 2300, Програма № 6)

419
414,5

428 186,7

390
464,5

- Підтримка муніципальних шкіл (Розд. 0459, СОБО 2300,
Програма № 12)

4 612,4

4 566,7

4 072,4

- Освіта та виховання в загальних, реальних і середніх школах
(Розд. 0459, СОБО 2300, Програма № 29)

280
972,7

286 052,4

288
946,4
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Індикатори
Одиниця

План
2016

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

осіб

53 356

55 517

55 888

58 193

-

6.1 Числовий вимір / кількість
Кількість школярів

6.2 Показники успішності (результативність послуг)
6.2.1 Отримання свідоцтва про середню освіту та забезпечення можливості переходу
Частка школярів з простим
закінченням загальної школи

відсотки

26,5

24,4

23,2

22,1

-

Частка школярів з кваліфікованим
закінченням загальної школи
Частка школярів з свідоцтвом
середнього ступеню (реальна
школа)

відсотки

63,0

61,0

60,1

61,5

-

відсотки

94,0

94,0

94,4

94,5

-

6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Низький рівень адміністративних витрат та ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування програм за кількістю

євро

5 262,00 5 145,10

4 926,26

4 628,66

-

84,31

81,91

80,85

-

6.3.2 Оптимізація використання ресурсів
Середні витрати на одну навчальну
годину

євро

85,27

Динаміка розвитку індикаторів подається на строк 4 роки. Таким чином, можна
побачити позитивні або негативні тенденції у бюджетному плані. У наведеному
прикладі (індикатор 6.2.1 - Отримання свідоцтва про середню освіту та забезпечення
можливості переходу) можна визначити, що просте закінчення загальної школи
повинно зрости з 22,1% до 26,5%. Крім того, стає зрозумілим, що кількість школярів
знижується з 58 193 осіб у 2013 р. до 53 356 осіб. Одночасно скорочення бюджету не
проводилось з метою підвищення частки школярів, які закінчили загальну школу. Ще
краще було б застосувати індикатор, який би демонстрував, скільки школярів з
свідоцтвом загальної школи отримали місце практики або робоче місце. Проте
вимірювання цього індикатору потребує великих робочих витрат.

Станом на: 28.11.2016

Автор: Günter Weiland

Стор. 10

Практичний приклад «Охорона здоров’я»

V.

1. Цитата з розділу Коаліційної угоди «Здоров’я: підтримати та зберегти»
Ціллю нашої політики в сфері охорони здоров’я є створення надійної системи
профілактики з метою забезпечення здоров’я та доступ до усіх добрих послуг у сфері
охорони здоров’я. Широка та високоякісна профілактика з метою забезпечення
здоров’я є суттєвим елементом забезпечення життєдіяльності суспільства.
Особливу увагу ми приділяємо системі підтримки здоров’я та запобігання
захворюванням, які орієнтуються на здоровий спосіб життя. З метою широкого
поширення цієї системи ми хочемо залучити до активнішої співпраці територіальні
громади та продовжувати розширяти сферу діяльності Гессенської робочої групи з
виховання здорового способу життя (ГРЗСП).
2. Відображення у бюджетному плані на 2016 р.

Система цілей міністерства соціальної політики – Стратегічна ціль:
Усі програми…. слугують реалізації фахових цілей, які разом створюють стратегічну
ціль. … Прив’язання програм до фахових цілей випливає з паспортів бюджетних
програм. Стратегічна ціль для сфери діяльності Міністерства соціальної політики:
Підтримка забезпечення здорового способу життя та захисту здоров’я
3. Фахові цілі конкретизують стратегічну ціль:
Захист від захворювання та погіршення стану здоров’я шляхом профілактичних
заходів, економічне ефективне медичне обслуговування при амбулаторному та
стаціонарному лікуванні, яке орієнтується на потреби, а також забезпечення наявності
кваліфікованого персоналу на медичних посадах і гарантування безпеки у поводженні з
медичними препаратами та речовинами.
Відповідні бюджетні програми:


Профілактичний захист здоров’я



Медичні професії



Безпека медичних препаратів



Інші ….
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4. Зображення у бюджетному плані
Бюджет і індикатори
Фахові програми та проекти

План 2016 р.

План 2015 р.

Факт 2014 р.

1000 єв.

1000 єв.

1000 єв.

- Підтримка здоров’я (Розд. 0806, СОБО 2795,
Програма № 29)

839,0

839,0

577,7

- Медичне обслуговування жертв насильництва (Розд.
0806, СОБО 2795, Програма № 41)

275,0

100,0

33,9

- Медичне обслуговування у сільській місцевості,
забезпечення якості та безпеки пацієнтів у системі
охорони здоров’я (Розд. 0806, СОБО 2795, Програма
№ 46)

1 180,0

1 180,0

675,9

- Відшкодування адм. витрат на виконання суд.
рішень з примусового лікування (Розд. 0807, СОБО
2795, Програма № 2)

96 000,0

92 000,0

90 725,1

- Інвестиції у заклади примусового лікування (Розд.
0807, СОБО 2795, Програма № 3)

12 016,4

13 080,0

4 550,7

- Допомога людям з психічними захворюваннями
(Розд. 0807, СОБО 2795, Програма № 10)

2 900,0

2 900,0

-

- Фінансування лікарень, виплати за §26, 27, 28, 30 і
31 Закону про лікарні Гессену (Розд. 1736, СОБО
2595, Програма № 34)

4 000,0

3 700,0

2988,8

- Фінансування лікарень – надання загальних коштів
(Розд. 1736, СОБО 2595, Програма № 35)

142 500,0

96 000,0

94 502,7

- Фінансування лікарень – підтримка при отриманні
дозволів у програмі будівництва лікарень (Розд. 1736,
СОБО 2595, Програма № 34)

-

120 000,0

141 385,7
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Одиниця

План
2016

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

кількість

24

24

33

22

20

6.1 Числовий вимір / кількість
Договори/ дозволи

6.2 Показники успішності (результативність послуг)
6.2.1 Забезпечення в усій землі участі в профілактичних оглядах та раннього діагностування
захворювань та затримки розвитку немовлят і маленьких дітей
Залучення пологових будинків до відсотки
95
93
91
89
85
перевірки слуху у немовлят
Частка маленьких дітей (4-4,5
роки) на рік, які беруть участь у
діагностуванні розвитку
мовлення
Частка дітей, які взяли участь в
обов’язковому профілактичному
огляді згідно з Законом про
захист дитинства

відсотки

25

25

10

11

16

відсотки

98

98

99

98

98

6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Ефективне поводження з коштами землі з оптимальним досягненням цілей
Земельні кошти на одну дитину з
цільової групи профілактичного
огляду дітей

євро

2,30

2,30

2,40

2,30

2,50

Динаміка розвитку індикаторів подається на строк 4 роки. Таким чином можна побачити
позитивні або негативні тенденції у бюджетному плані. У наведеному прикладі
(індикатор 6.2.1 – Залучення пологових будинків до перевірки слуху у немовлят) можна
визначити, що частка пологових будинків повинна зрости з 85% (2012 р.) до 95% (2016
р.). Крім того, наочно показується, що частка дітей, які беруть участь у діагностуванні
розвитку мовлення повинна зрости з 16% у 2012 р. до 25%.
VI.

Німецький досвід у сфері програмно-цільового методу бюджетування

Після заміни традиційної камеральної системи програмно-цільовим методом пройшло
вже понад 10 років. За цей час було зібрано великий досвід у цій сфері. Чи варто було
переходити на нову систему? На це питання можна відповісти однозначно: «Так». За
допомогою програмно-цільового методу відбулося перенесення акценту з питання:
«Скільки грошей і на що ми витрачаємо?» на питання: «Що ми хочемо досягти
внаслідок використання цих грошей?» У парламенті відбулася принципова зміна кута
зору «від ресурсів до результату». Предметом парламентських консультацій стала
система цілей, яка служить джерелом додаткової інформації на основі бюджету. Новим
стало також подання звітності про бюджет та виконання результативних показників
протягом бюджетного року, що сприяло подальшому підвищенню прозорості.
Станом на: 28.11.2016

Автор: Günter Weiland

Стор. 13

Які кроки були правильними, які помилки були зроблені під час упровадження?
Залучення всіх представлених у Парламенті політичних партій стало фактором успіху
для сприйняття програмно-цільового методу. І Рахункова палата федеральної землі
Гессен як контролюючий орган також завжди була тісно залучена до реалізації проекту.
Рахункова палата стала навіть рушійною силою впровадження програмно-цільового
бюджету. Можна сказати, що програмно-цільовий метод з’явився на вимогу
Парламенту та Рахункової палати.
Які помилки були зроблені? Насамперед, на початку було розроблено занадто багато
бюджетних програм та результативних показників. У рамках збалансованої системи
показників (balanced-scorecard)1 на 700 бюджетних програм було розроблено по три
показники за п’ятьма вимірами (кількість, ефективність, продукт, якість, задоволеність
клієнтів), що привело до існування майже 10 000 результативних показників і зробило
управління практично неможливим. Наслідком цього в Гессені став відхід від
збалансованої системи показників (з обов’язковим визначенням результативних
показників за п’ятьма вимірами) і запровадження зобов’язуючих індикаторів для виміру
результативності та фінансової ефективності. Кількість бюджетних програм також була
скорочена.
Дозвольте мені наприкінці моєї доповіді зробити висновок, що програмно-цільовий
метод бюджетування не приносить більше грошей до державної каси, а також не може
подолати боргові кризи багатьох країн. Проте він, з нашого погляду, є придатним
інструментом для ефективної та цільоспрямованої реалізації політичних цілей.
Дуже Вам дякую за Вашу увагу.

1

Збалансована система показників (balanced scorecard) бере початок у працях науковців Гарвардського

університету Роберта С. Каплана (Robert S. Kaplan) та Девіда П. Нортона (David P. Norton) на початку
1990-их років. Збалансована система показників служить інструментом управління та спрямування
організації на досягнення стратегічних цілей.

Станом на: 28.11.2016

Автор: Günter Weiland

Стор. 14

Implemented by

Індикатори у програмноцільовому бюджетуванні як
інструмент досягнення
політичних цілей
-досвід НімеччиниҐюнтер Вайланд – Київ – грудень 2016
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Взаємозв'язок цілей та
програм

Щоб досягти визначених
політичних цілей, органи
державної влади використовують
свої програми.
Цілі та програми взаємнопов'язані.
По кожній програмі має
бути зазначено, досягненню
якої цілі вона служить.

Цілі
… з політики

Implemented by

Рівень міністерств

Програми

Підпорядковані
рівні
... з органів державної
влади
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Структура системи цілей у
Гессені

Implemented by

Системи цілей у федеральній землі Гессен складаються з вищої
(стратегічної) цілі по кожній інституції та декількох фахових цілей, яким
підпорядковуються програми.

Oberziel
Стратегічна
ціль (OZ)

OZ

FZ 1

P1 P2 P3

FZ 2

P4

FZ 3

P5

FZ 4

P6

P7

…

Fachziele
Фахові
цілі (FZ)

…

Програми
Produkte
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Як ми в Гессені прийшли до
системи цілей?
Відправною точкою служить Коаліційна угода Парламенту 19-го скликання
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Як ми в Гессені прийшли до системи
цілей? Приклад – Освіта
Цитата з розділу Коаліційної угоду
«Надійне формування шкільної освіти»:

Більше підтримки школярам з
соціально слабких верств
населення в отриманні
свідоцтва про середню освіту
Освітня політика відповідає за створення
умов для того, щоби всі діти та молоді
люди мали змоги розвинути свої
компетенції для активної участі в
суспільному житті та економіці. В Гессені
занадто багато молодих людей належать
до соціальної групи з високою загрозою
незакінчення середньої освіти. Комбінація
проблем як в школі, так поза школою
може призвести до того, що молоді люди
будуть не повністю використовувати свої
потенціали і не досягнуть своєї
індивідуальної освітньої цілі. Ми хочемо,
щоби за можливості всі школярі
отримували середню освіту.
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Виведення стратегічної цілі з
Коаліційної угоди

Implemented by

Фрагмент бюджетного плану на 2016 р.
Система цілей міністерства культури (а саме – сфера освіти/ виховання)
Стратегічна ціль

Усі програми…. слугують реалізації фахових цілей, які разом створюють стратегічну ціль. …
Прив’язання програм до фахових цілей випливає з паспортів бюджетних програм. Стратегічна ціль
для сфери діяльності Міністерства культури:

Для земельного уряду Гессену високий пріоритет становить виконання державного
доручення з освіти та виховання. Базуючись на створенні якомога рівних початкових
шансів для всіх, освітня пропозиція в Гессені повинна формуватися за філософією
навчального процесу, який орієнтується на здібності та триває все життя, в установах з
широкою власною відповідальністю та зі зростаючими можливостями шкіл повного
дня, доступними для всіх груп суспільства, та призводити до отримання свідоцтв про
середню освіту за зразками, що визнаються у всій федерації.
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Прив’язання бюджетних
програм до фахових цілей

Implemented by

І так це виглядає в бюджеті землі Гессен на 2016 р.:
Фахова ціль

Якісна середня освіта забезпечується такими
бюджетними програмами

План
2016 р.
1000 єв.

План
2015 р.
1000 єв.

Факт
2014 р.
1000 єв.

- Підтримка розміщення школярів у притулках (Розд. 0402, СОБО
2395, Програма субсидій № 5)

740,6

740,6

658,5

- Підтримка навчального закладу для сліпих у м. Марбург (Розд.
0402, СОБО 2395, Програма субсидій № 6)

1 457,2

1 457,2

1 457,2

50,2

50,2

822,8

- Освіта та виховання у середній школі (Розд. 0459, СОБО 2300,
Програма № 1)

836 626,1

844 558,8

786 210,8

- Освіта та виховання в гімназіях (Розд. 0459, СОБО 2300, Програма
№ 4)

853 555,9

853 795,0

784 456,9

- Освіта та виховання в спеціалізованих школах та інтегрованих
єдиних школах (Розд. 0459, СОБО 2300, Програма № 5)

397 540,2

398 374,5

372 803,2

- Освіта на виховання в кооперативних єдиних школах (Розд. 0459,
СОБО 2300, Програма № 6)

419 414,5

428 186,7

390 464,5

- Підтримка муніципальних шкіл (Розд. 0459, СОБО 2300, Програма
№ 12)

4 612,4

4 566,7

4 072,4

280 972,7

286 052,4

288 946,4

- Підтримка інших цілей (Розд. 0402, СОБО 2395, Програма
субсидій № 8)

- Освіта та виховання в загальних, реальних і середніх школах
(Розд. 0459, СОБО 2300, Програма № 23)
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Зображення
програм у бюджеті 1

Implemented by

Кожна програма відображується у бюджетному плані разом з її змістом та
видатками
3. Опис програми та діяльності
3.1 Опис програми
Програма «Освіта та виховання в загальній, реальній і середній школах»
повинна надавати підтримку школярам у відповідності до їх здібностей і
вподобань і сприяти набуттю поглибленої загальної освіти, яка відповідає їх
життєвим умовам, готувати школярів до професії та трудових відносин і
доводити їх до отримання свідоцтв про закінчення загальної або реальної
школи. Такі свідоцтва про неповну вищу освіту вможливлюють перехід до
більш високих ступенів середньої освіти.
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Зображення
програм у бюджеті 2

Implemented by

Кожна програма відображується у бюджетному плані разом з її змістом та видатками
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
- Освіта та виховання в загальній школі (5-6 клас)
- Освіта та виховання в загальній школі (7-9 клас)
- Освіта та виховання в загальній школі (10 клас)
- Практика і школа (ПраШко А)*
- Освіта та виховання в реальній школі (5-6 клас)
- Освіта та виховання в реальній школі (7-9 клас)
- Освіта та виховання в реальній школі (10 клас)
- Освіта та виховання в середній школі (5-7 клас: вступний рівень)
- Освіта та виховання в середній школі (8-9 клас: практичний освітній курс)
- Освіта та виховання в середній школі (8-10 клас: середній рівень)
- Освіта та виховання в середній школі у співробітництві з професійними училищами
* У класах ПраШко (практика та школа) у школярів більше практичного навантаження з практикою на
підприємствах два дні на тиждень
4. Зв’язок з політичними цілями
Ця бюджетна програма слугує виконанню фахової цілі «Надання можливостей для якісної середньої
освіти»
5. Отримувач
Школярі типів шкіл: загальна школа, реальна школа та середня школа
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Зображення
програм у бюджеті 3

Implemented by

Кожна програма відображується у бюджетному плані разом з її змістом та видатками
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План 2016 План 2015

Факт 2014

Факт 2013

Факт 2012

55 888

58 193

-

6.1 Числовий вимір / кількість
Кількість школярів

осіб

53 356

55 517

6.2 Показники успішності (результативність послуг)
6.2.1 Отримання свідоцтва про середню освіту та забезпечення можливості переходу
Частка школярів з простим закінченням відсотки
загальної школи

26,5

24,4

23,2

22,1

-

Частка школярів з кваліфікованим відсотки
закінченням загальної школи
Частка
школярів
з
свідоцтвом відсотки
середнього ступеню (реальна школа)

63,0

61,0

60,1

61,5

-

94,0

94,0

94,4

94,5

-

6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Низький рівень адміністративних витрат та ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування програм за кількістю

євро

5 262,00

5 145,10

4 926,26

4 628,66

-

Середні витрати на одну навчальну євро
годину

84,31

85,27

81,91

80,85

-

6.3.2 Оптимізація використання ресурсів
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Як ми в Гессені прийшли до системи
цілей? Приклад – Охорона здоров’я
Цитата з розділу Коаліційної угоди:
Здоров’я: підтримати та зберегти
Ціллю нашої політики в сфері охорони здоров’я є створення надійної системи
профілактики з метою збереження здоров’я та доступ до усіх добрих послуг у
сфері охорони здоров’я. Широка та високоякісна профілактика з метою
збереження здоров’я є суттєвим елементом забезпечення життєдіяльності
суспільства.
Особливу увагу ми приділяємо системі підтримки здоров’я та запобігання
захворюванням, які орієнтуються на здоровий спосіб життя. З метою широкого
поширення цієї системи ми хочемо залучити до активнішої співпраці
територіальні громади та продовжувати розширяти сферу діяльності
Гессенської робочої групи з виховання здорового способу життя (ГРЗСП).
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Виведення стратегічної цілі з
коаліційної угоди

Implemented by

Фрагмент бюджетного плану на 2016 р.
Система цілей міністерства соціальної політики (а саме – сфера охорони здоров’я)
Стратегічна ціль
Усі програми…. слугують реалізації фахових цілей, які разом створюють стратегічну ціль. …
Прив’язання програм до фахових цілей випливає з паспортів бюджетних програм. Стратегічна ціль
для сфери діяльності Міністерства соціальної політики:

Підтримка забезпечення здорового способу життя та захисту здоров’я.
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Зображення
програм у бюджеті 1

Implemented by

Кожна програма відображується у бюджетному плані разом з її змістом та видатками
Фахові програми та проекти

План
2016 р.
1000 єв.

План
2015 р.
1000 єв.

Факт
2014 р.
1000 єв.

- Підтримка здоров’я (Розд. 0806, СОБО 2795, Програма № 29)

839,0

839,0

577,7

- Медичне обслуговування жертв насильництва (Розд. 0806, СОБО
2795, Програма № 41)

275,0

100,0

33,9

- Медичне обслуговування у сільській місцевості, забезпечення
якості та безпеки пацієнтів у системі охорони здоров’я (Розд. 0806,
СОБО 2795, Програма № 46)

1 180,0

1 180,0

675,9

- Відшкодування адм. витрат на виконання суд. рішень з
примусового лікування (Розд. 0807, СОБО 2795, Програма № 2)

96 000,0

92 000,0

90 725,1

- Інвестиції у заклади примусового лікування (Розд. 0807, СОБО
2795, Програма № 3)

12 016,4

13 080,0

4 550,7

- Допомога людям з психічними захворюваннями (Розд. 0807, СОБО
2795, Програма № 10)

2 900,0

2 900,0

-

- Фінансування лікарень, виплати за §26, 27, 28, 30 і 31 Закону про
лікарні Гессену (Розд. 1736, СОБО 2595, Програма № 34)

4 000,0

3 700,0

2988,8

- Фінансування лікарень – надання загальних коштів (Розд. 1736,
СОБО 2595, Програма № 35)

142 500,0

96 000,0

94 502,7

- Фінансування лікарень – підтримка при отриманні дозволів у
програмі будівництва лікарень (Розд. 1736, СОБО 2595, Програма
№ 34)

-

120 000,0

141 385,7
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Зображення
програм у бюджеті 2

Implemented by

Кожна програма відображується у бюджетному плані разом з її змістом та видатками
Одиниця

План 2016 План 2015

Факт 2014

Факт 2013

Факт 2013

33

22

20

6.1 Числовий вимір / кількість
Договори/ дозволи

кількість

24

24

6.2 Показники успішності (результативність послуг)
6.2.1 Забезпечення в усій землі участі в профілактичних оглядах та раннього діагностування захворювань та
затримки розвитку немовлят і маленьких дітей
Залучення пологових будинків до відсотки
95
93
91
89
85
перевірки слуху у немовлят
Частка маленьких дітей (4-4,5 роки) на відсотки
рік, які беруть участь у діагностуванні
розвитку мовлення
Частка дітей, які взяли участь в відсотки
обов’язковому профілактичному огляді
згідно з Законом про захист дитинства

25

25

10

11

16

98

98

99

98

98

2,40

2,30

2,50

6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Ефективне поводження з коштами землі з оптимальним досягненням цілей
Земельні кошти на одну дитину з євро
цільової групи профілактичного огляду
дітей

2,30

2,30
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Паспорти бюджетних програм з
результативними показниками
(індикаторами)
у сфері освіти
у федеральній землі Гессен,
Німеччина

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by
GIZ on behalf of the German Government

Освітні шляхи у федеральній землі Гессен
Третій рівень
(продовження
освіти)

Класи
13
12

Рівні
Другий
рівень ІІ

Диплом про вищу освіту
(напр., диплом, бакалавр, магістр)

Професійна освіта
(напр., вихователі, персонал по догляду за людьми похилого віку)

Університет, фахова вища школа, вища школа мистецтв,
інші інститути, професійні академії, заочне вище навчання

Фахові школи, професійні школи

Загальна зрілість до вступу до ВНЗ

Гімназія, гімназичні старші
класи, професійна гімназія

Зрілість до вступу
фахових ВНЗ

Технічний коледж
А
2 роки

Б
1 рік

Посвідчення
відповідного
напряму

Середній
атестат

2-річне вище
професійне
училище

1-річне вище
професійне
училище

Посвідчення із
зазначенням
відповідної
професії
2-річне вище
професійне
училище,
фахова школа

Посвідчення
згідно з
відповідними
передумовами
Професійна
школа

Атестат
основної
школи
Спеціальні
напрями
профтехосвіти

11

10
9

Середній
атестат

Другий
рівень І

8
7

Гімназія
Рівень
(класи)
розвитку

6
5

Середній атестат

Середній атестат

Середній атестат

Середній атестат

Кваліфікований атестат
основної школи
Атестат основної школи

Реальна школа

Кваліфікований атестат
основної школи
Атестат основної школи

Кваліфікований атестат
основної школи
Атестат основної школи

Інтегровані
повні школи та школипартнери

Пов'язана основна та
реальна школа

Атестат в
залежності від
виду школи

Основна
школа

Спеціальна
школа

4
3

Перший
рівень

Початкова школа

Спеціальна школа

2
1

1

Федеральне агенство праці Генеральна дирекція Гессен

Станом на грудень 2007

Розділ 07 05 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2695
Загальні асигнування "Економіка та технології"
Г о с п о д а р с ь к и й п л а н (дотації для балансової одиниці)
План діяльності - Пояснення - Паспорт програми
Пояснення до бюджетної програми дотації №26
Розбудова широкополосного інтернету та заходи з дигіталізації (оцифрування)
IPR №822 - Політика в сфері економіки
1.

Відповідальний фаховий та оперативний орган виконавчої влади
Міністерство економіки, енергетики, транспорту та регіонального розвитку федеральної
землі Гессен (фахова та оперативна відповідальність)
Банк економічного та інфраструктурного розвитку федеральної землі Гессен (оперативна
відповідальність)
Агентство федеральної землі Гессен (оперативна відповідальність).

2.

Нормативно-правова база або інша основа
Директива федеральної землі Гессен щодо розвитку доступу до широкополосного
інтернету у федеральній землі Гессен
Директиви федеральної землі Гессен щодо сприяння інноваційного розвитку
у відповідно діючих редакціях.

3.

Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми дотації
Частка федеральної землі Гессен від продажу на аукціоні частот радіозв'язку, які більш не
знаходилися у використанні, так звані "Дигітальні дивіденди ІІ", забезпечить у період з
2015 по 2017 р.р. надходження до бюджету федеральної землі Гессен в розмірі 46 млн.
євро. Ці бюджетні кошти використовуватимуться переважно задля сталого та
орієнтованого на потреби розвитку доступу до широкополосного інтернету нового
покоління у федеральній землі Гессен і фінансового сприяння пілотним проектам. Ці
кошти спрямовуватимуться також на спів-фінансування Федеральної програми
фінансового сприяння розвитку широкополосного інтернету (для цього передбачено
прибл. 36,2 млн. євро). Федеральні кошти сприяння надаватимуться виконавцям проектів
безпосередньо Федерацією на основі відповідної федеральної Директиви щодо програми
фінансового сприяння, складовою якої буде, серед іншого, процедура бальної оцінки.
Ці кошти можуть також спрямовуватися і на фінансування Бюро з розбудови
широкополосного інтернету федеральної землі Гессен, регіональних консультаційних
центрів з широкополосного інтернету та проведення техніко-економічних та
концептуальних досліджень (для цього передбачено прибл. 9,8 млн. євро).
Бюджетна програма фінансуватиметься з частки федеральної землі Гессен від
"Дигітальних дивідендів ІІ" через утворений на її основі резервний фонд цільового
призначення "Розбудова широкополосного інтернету та заходи з дигіталізації".
Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government
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Розділ 07 05 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2695
Загальні асигнування "Економіка та технології"
Г о с п о д а р с ь к и й п л а н (дотації для балансової одиниці)
План діяльності - Пояснення - Паспорт програми
Крім того, в рамках бюджетної програми 35 "Сприяння розвитку технологій та інновацій" з
коштів, передбачених на виконання спільного завдання "Покращення аграрної структури
та захист узбережжя", фінансуватимуться інші заходи в сфері розбудови
широкополосного інтернету.
Бюджетні кошти використовуватимуться також задля спів-фінансування програм, що
фінансуються Європейським Союзом (пор. з бюджетною програмою 10).
Бюджетна програма була в позаплановий спосіб внесена до бюджету 2015 року.
3.2. Діяльність, пов’язана з програмою дотації
а) сприяння розвитку активної та пасивної інфраструктури широкополосного
інтернету, а також підтримка пілотних проектів;
б) підтримка Бюро з розбудови широкополосного інтернету федеральної землі
Гессен;
в) підтримка регіональних консультаційних центрів з широкополосного інтернету;
г) підтримка досліджень та концепцій щодо доступу до широкополосного інтернету
нового покоління / розвитку інфраструктури широкополосного інтернету.
4.

Зв’язок з політичними цілями
Метою бюджетної програми є посилення конкурентоспроможності економічної території
Гессену на національному та міжнародному рівнях. Інвестиції та заходи фінансового
сприяння Міністерства економіки, енергетики, транспорту та регіонального розвитку
федеральної землі Гессен у сфері економічного, технологічного, туристичного та
структурного розвитку, а також у сфері розвитку зовнішньої торгівлі та фінансового ринку
м. Франкфурт мають сприяти економічному зростанню, інноваційному розвитку та
підвищенню зайнятості у федеральній землі Гессен і робити особливий наголос на
розвиток малого та середнього бізнесу.

5.

Отримувач (Реципієнт)
Громади та адміністративні об'єднання громад, державні та приватні підприємства, Бюро з
розбудови широкополосного інтернету федеральної землі Гессен.

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government
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Розділ 07 05 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2695
Загальні асигнування "Економіка та технології"
Г о с п о д а р с ь к и й п л а н (дотації для балансової одиниці)
План діяльності - Пояснення - Паспорт програми
6.

Кількісні та якісні показники
Одиниця

6.1.

План
2016

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

-

-

-

Числовий вимір / кількість

Заходи
Кількість
5
6.2.
Показники успішності (результативність послуг)

6.2.1. Рівень наявності (доступу) підключень до широкополосного інтернету нового
покоління на територіях сприяння
Рівень наявних підключень
Відсоток
90%
6.3.
Фінансові показники (ефективність послуг)

-

-

-

-

-

-

-

-

6.3.1. Повнота освоєння наданих коштів сприяння
Фактичний розмір асигнувань /
плановий розмір асигнувань
(частка асигнувань)

7.

Відсоток

100%

Обсяг асигнувань / бюджетні зобов'язання щодо майбутніх періодів
Новий
2016
2017
2018
2019
обсяг
асигнувань

Загалом

2020

16 750 000

5 550 000

7 700 000

3 500 000

-

-

16 750 000
-

5 550 000
-

7 700 000
-

3 500 000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

з них
Кошти федер. землі
Інші надходження
Надходження від ЄС
Надходження від
Федерації
Надходження від
інших донорів

Під іншими надходженнями слід розуміти кошти
широкополосного інтернету та заходи з дигіталізації".

резервного

фонду

"Розбудова

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government

3

Розділ 07 05 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2695
Загальні асигнування "Економіка та технології"
Г о с п о д а р с ь к и й п л а н (дотації для балансової одиниці)
План діяльності - Пояснення - Паспорт програми
8.

Спеціальні положення, що регулюють бюджетну програму;
розпорядження бюджетними коштами

примітки

щодо

8.1. Кошти, що повертаються (надходять), мають зараховуватися до резервного фонду
"Розбудова широкополосного інтернету та заходи з дигіталізації".
8.2. Із загальних коштів можуть також фінансуватися послуги Банку економічного та
інфраструктурного розвитку федеральної землі Гессен або виконання завдань
Агентством федеральної землі Гессен.
8.3. Обсяг асигнувань та загальні витрати не можуть перевищувати обсяг коштів,
спрямованих до резервного фонду.
8.4. Використання коштів резервного фонду потребує
Міністерства фінансів федеральної землі Гессен.

9.

попереднього погодження

Ліквідність
План.
показник
2016 (євро)

План.
показник
2015 (євро)

Факт.
показник
2014 (євро)

-

-

-

Кошти федеральної землі
(нове асигнування)

-

-

-

Надходження
(поточне фінансування)

-

-

-

5 550 000

-

-

5 550 000

-

-

Кошти федеральної землі (поточне
фінансування)

Надходження
асигнування)
Загалом

(нове

Під надходженнями слід розуміти зарахування коштів з резервного фонду "Розбудова
широкополосного інтернету та заходи з дигіталізації".
10. Строк дії
Безстроково, з урахуванням річного бюджету.

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government
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Розділ 04 71 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2313
Академія педагогічних кадрів (раніше: педагогічна освіта)
Господарський план
План діяльності -Пояснення - Паспорт програми
Пояснення до програми №1
Перший державний іспит на посаду вчителя
IPR №: 314 - понадгалузеві освітні функції
1.

Виконавець
- Академія педагогічних кадрів федеральної землі Гессен
- 5 екзаменаційних центрів для університетів Гессену

2.

Нормативно-правова база або інша основа
- Закон про реструктуризацію управління освіти федеральної землі Гессен
- Розпорядження про Перший державний іспит
- Закон про педагогічну освіту федеральної землі Гессен
- Закон про шкільну освіту федеральної землі Гессен
у відповідно діючій редакції.

3.

Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Академія педагогічних кадрів федеральної землі Гессен уповноважена на проведення
Першого державного іспиту, який складається наприкінці університетської
педагогічної освіти. З цією метою при п'ятьох університетах федеральної землі Гессен
в м. Гісен, Кассель, Марбург, Дармштадт та Франкфурт створені екзаменаційні
центри. Вони пропонують студентам компетентні та цілеспрямовані консультації,
спрямовані на визнання вже отриманих знань, а також таких, що ще мають бути
отримані, в контексті присвоєння державної кваліфікації "вчитель". Це уможливлює
швидке завершення навчання та складання Першого державного іспиту.
Під час реєстрації на Перший державний іспит всі документи, що подаються
студентами, перевіряються на відповідність правовим вимогам (підтвердження
результатів навчання, формальні передумови). Після надання допуску до складання
Першого державного іспиту екзаменаційні центри Академії педагогічних кадрів
федеральної землі Гессен забезпечують планування, організацію та проведення
Першого державного іспиту.
Крім того, екзаменаційні центри перевіряють та оцінюють рівноцінність (порівнянність)
університетських випускних іспитів та іспитів на присвоєння кваліфікації "вчитель",
складених за кордоном чи в інших федеральних землях Німеччини, з Першим
державним іспитом у федеральній землі Гессен, або з огляду на їхню відповідність до
посади вчителя. Рішення про відповідність (порівнянність) є передумовою для допуску
до підготовчої державної служби або для прийняття на роботу в школах федеральної
землі Гессен.
3.2. Діяльність, пов’язана з програмою
- Підготовка, проведення та оцінка Першого державного іспиту та додаткових
іспитів
Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government

1

Розділ 04 71 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2313
Академія педагогічних кадрів (раніше: педагогічна освіта)
Господарський план
План діяльності -Пояснення - Паспорт програми
-

Координація перебігу Першого державного іспиту з університетами
Консультування студентів та зацікавлених осіб
Визнання та зарахування результатів навчання в інших навчальних закладах
всередині та поза межами федеральної землі Гессен.

4.

Зв’язок з політичними цілями
Ця бюджетна програма служить досягненню фахової цілі "Підготовка педагогічних
кадрів з орієнтацією на майбутнє".

5.

Отримувач (Реципієнт)
Усі студенти, що навчаються в п'яти університетах федеральної землі Гессен за
фахом "вчитель", а також кандидати на посаду вчителя - випускники університетів, що
знаходяться поза межами федеральної землі Гессен, результати навчання яких
можуть бути визнані.
Усі вчителі, які готуються до складання чи складають додатковий іспит (друга
спеціальність).

6.

Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

Кількість осіб,
Кількість
3 300
3 300
зареєстрованих до Першого
державного іспиту
6.2.
Показники успішності (результативність послуг)

3 424

2 987

3 103

90

79

79

89

1 038,88

911,65

1 044,28

890,89

6.1.

План
2016

Числовий вимір / кількість

6.2.1. Екзаменаційна квота
Співвідношення
зареєстрованих осіб до
Відсоток
90
кількості осіб, що склали
Перший державний іспит
6.3.
Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1. Економічність витрат бюджетної програми
Вартість по кількісному
показнику

євро

1 111,48

6.3.2. Оптимізація використання ресурсів
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Розділ 04 71 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2313
Академія педагогічних кадрів (раніше: педагогічна освіта)
Господарський план
План діяльності -Пояснення - Паспорт програми

Відносний розвиток вартості
кількісного показника

7.

відсоток

7,0

11,0

-12,7

17,2

-21,9

Структура витрат

Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами
витрат (у євро)

Плановий
показник 2016

Витрати на персонал

3 105 400

2 942 700

2 658 969

653 900

552 100

497 977

3 759 300
91 400
-3 667 900
3 667 900
-

3 494 800
66 500
-3 428 300
3 428 300
-

3 156 946
92 883
-3 064 063
3 121 501
57 438

Матеріальні витрати
Витрати загалом
Доходи
Виробничий результат
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування
Результат

Плановий
показник
2015

Фактичний
показник
2014
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Школи
Господарський план
План діяльності -Пояснення -Паспорт програми

Пояснення до програми №19
Пропозиції школи повного дня *)
IPR №: 311 - загальна шкільна освіта
1.

Виконавець
Загальноосвітні школи, державні школи з пропозицією школи повного дня (в
навчальному році 2015/2016: 1 010 шкіл, з них на теперішній час 56 шкіл, що беруть
участь у "Договорі про продовжений шкільний день).

2.

Нормативно-правова база або інша основа
- § 15 Закону про шкільну освіту федеральної землі Гессен
- Директива про школи повного дня у федеральній землі Гессен у
до § 15 Закону про шкільну освіту федеральної землі Гессен
у відповідно діючій редакції.

3.

відповідності

Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Проект "Пропозиції школи повного дня" містить додаткові та добровільні пропозиції
шкіл або інших суб'єктів шкільної освіти, що виходять від батьків чи кваліфікованих
осіб, які сприяють культурному, соціальному, практичному, мовному та пізнавальному
розвитку школярів.
*) Ця програма не містить:
- пропозицію повного дня в приватних школах (така пропозиція міститься в бюджетній
програмі "Послуги шкіл, що утримуються недержавними організаціями").
3.2. Діяльність, пов’язана з програмою
Пропозиції школи повного дня.

4.

Зв’язок з політичними цілями
Ця бюджетна програма служить досягненню фахової цілі "Забезпечення якості
шкільної освіти через індивідуальний розвиток, пропозиції школи повного дня та інші
заходи, що виходять за рамки шкільних форм навчання". З початком навчального
року 2015/2016 починає діяти "Договір про продовжений шкільний день", який має на
меті поступово надати можливість усім початковим школам та початковим освітнім
рівням у школах розвитку на добровільній основі брати участь у програмі шкіл повного
дня у федеральній землі Гессен.

5.

Отримувач (Реципієнт)
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Учні початкового та 1-го основного рівня освіти в державних загальноосвітніх школах
(включно зі школами розвитку), які мають можливість брати участь у пропозиціях шкіл
повного дня.
6.

Кількісні та якісні показники
Одиниця

6.1.

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

252 859

208 032

201 843

198 745

187 487

Числовий вимір / кількість

Кількість учнів

6.2.

План
2016

Кількість

Показники успішності (результативність послуг)

6.2.1. Покращення шансів на освіту шляхом забезпечення пропозицій шкіл повного дня в
безпосередній досяжності
Квота шкіл з пропозицією
повного дня
6.3.

Відсоток

59,3

58,0

57,1

54,2

50,0

655,42

666,62

665,78

813,26

554,47

164 205

141 541

119 239

118 616

117 203

Фінансові показники (ефективність послуг)

6.3.1. Економічність витрат бюджетної програми
Вартість по кількісному
показнику

євро

6.3.2. Оптимізація використання ресурсів
Середні витрати
пропозицій повного дня з
розрахунку на школу з
пропозицією повного дня

євро
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7.

Структура витрат

Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами
Плановий
витрат (у євро)
показник
2016

Плановий
показник
2015

Фактичний
показник
2014

Витрати на персонал

152 470 000

127 183 300

83 622 303

Матеріальні витрати

13 377 100

11 668 500

30 608 249

165 847 100
118 500
-165 728 600
165 728 600
-

138 851 800
173 900
-138 677 900
138 677 900
-

Витрати загалом
Доходи
Операційний результат
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування
Результат

114 230 552
452 747
-113 777 805
134 383 171
20 605 366
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Розділ 04 59 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2300
Школи
Господарський план
План діяльності -Пояснення - Паспорпрограми
Пояснення до програми №1
Освіта та виховання в початковій школі
IPR №: 311 - загальна шкільна освіта
1.

Виконавець
Державні загальноосвітні школи (на теперішній час 1 125 та 72 філіали).

2.

Нормативно-правова база або інша основа
- §§ 17-20 Закону про шкільну освіту федеральної землі Гессен у діючій
редакції.

3.

Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Бюджетна програма "Освіта та виховання в початковій школі" покликана надавати
учням з першого по четвертий роки навчання базові знання та навички і розвивати
різноманітні здібності в рамках спільного навчального та виховного процесу. Вона
готує учнів до продовження освітнього шляху на наступних рівнях навчання. До цієї
бюджетної програми відноситься також і заняття в класах дошкільної підготовки, які
передують першому року навчання в школах.
3.2. Діяльність, пов’язана з програмою
- Освіта та виховання в початковій школі (1-4 класи)
- Освіта та виховання в початковій школі (1-4 класи) з гнучким початком шкільної
освіти, початковий рівень навчання *)
- Освіта та виховання в початковій школі (класи дошкільної підготовки) **)
*) Початкові школи з гнучким початком шкільної освіти розглядають перший та
другий роки навчання з точки зору навчального плану та організації навчання як
педагогічне ціле і таким чином надають учням можливість у залежності від їхнього
розвитку та результатів навчання пройти ці роки навчання за рік чи три роки.
Третій рік не зараховується до тривалості відвідування школи (§20 Закону про
шкільну освіту федеральної землі Гессен). У школах з гнучким початком шкільної
освіти відсутня можливість відстрочки згідно з §58 п. 3 Закону про шкільну освіту
федеральної землі Гессен.
Початковий рівень навчання, на який приймаються діти, якім станом на 30 липня
виповнилося повних 5 років, протягом двох років послідовно готує дітей до форм
навчання та роботи початкової школи. Початковий рівень навчання є складовою
початкової школи і зараховується як перший рік шкільного навчання. Існуючі класи
з початковим рівнем навчання можуть продовжувати свою роботу, нові класи не
створюються.
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**) До класів дошкільної підготовки можуть прийматися учні, які зобов'язані
відвідувати школу, але психологічно не готові до цього, і розвиток таких дітей не
дозволяє розраховувати на те, що вони зможуть успішно брати участь у
навчальному процесі (§18 п. 2 та §58 Закону про шкільну освіту федеральної
землі Гессен).
4.

Зв’язок з політичними цілями
Ця бюджетна програма служить досягненню фахової цілі "Забезпечення якості
шкільної освіти".

5.

Отримувач (Реципієнт)
Учні початкових шкіл з першого по четвертий роки навчання та класів дошкільної
підготовки.

6.

Кількісні та якісні показники
Одиниця

6.1.

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

207 209

205 244

207 387

207 429

209 513

Числовий вимір / кількість

Кількість учнів

6.2.

План
2016

Кількість

Показники успішності (результативність послуг)

6.2.1. Забезпечення здатності переходу на наступний рівень навчання
Квота учнів, які наприкінці
4-го класу не виконали
вимог програми
6.3.

Відсоток

0,7

0,7

0,4

0,6

0,6

4 021,06

4 108,74

3 722,77

3 611,97

3 363,83

76,98

77,06

71,79

70,32

70,68

Фінансові показники (ефективність послуг)

6.3.1. Економічність витрат бюджетної програми
Вартість по кількісному
показнику

євро

6.3.2. Оптимізація використання ресурсів
Середні витрати з
розрахунку на один урок

євро
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7.

Структура витрат

Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами
Плановий
показник 2016
витрат (у євро)

Плановий
показник 2015

Фактичний
Показник 2014

Витрати на персонал

794 299 200

806 627 000

739 167 664

Матеріальні витрати

42 326 900

37 931 800

47 043 171

836 626 100
612 000
-836 014 100
836 014 100
-

844 558 800
1 263 600
-843 295 200
843 295 200
-

Витрати загалом
Доходи
Операційний результат
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування
Результат

786 210 835
2 226 179
-783 984 656
772 053 195
- 11 931 461
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Пояснення до програми №4
Освіта та виховання в гімназіях та в старших класах шкіл з гімназичною освітою
IPR №: 311 - загальна шкільна освіта
1.

Виконавець
Державні загальноосвітні школи з освітнім рівнем "гімназія" (на теперішній час 170
шкіл).

2.

Нормативно-правова база або інша основа
§§ 24, 28-34 , 36, 38 Закону про шкільну освіту федеральної землі Гессен у діючій
редакції.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Бюджетна програма "Освіта та виховання в гімназіях та в старших класах шкіл з
гімназичною освітою" покликана забезпечувати загальну освіту учням гімназій та
старших класів гімназичної освіти в інтегрованих школах та школах-партнерах і у
відповідності

до

їхніх

результатів

та

схильностей

надавати

їм

можливість

поглибленого вивчення предметів, завдяки якій вони набудуть спроможності у
відповідності до результатів навчання продовжити свій освітній шлях у вищих
навчальних закладах, або за напрямами професійної освіти. **)

*)

В цьому пункті не містяться

-

пропозиції шкіл-партнерів освітнього рівня "гімназія" (вони є частиною бюджетної
програми "Освіта та виховання в школах-партнерах")

-

пропозиції гімназій з професійною освітою (вони є частиною бюджетної програми
"Рівні навчання з доступом до вищих навчальних закладів в професійних школах
та в школах для дорослих")

**)Ця бюджетна програма містить витрати школи-інтернату в замку Гальденберг.
3.2. Діяльність, пов’язана з програмою
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-

Освіта та виховання в гімназіях, 9-річна форма навчання (5-6 класи)

-

Освіта та виховання в гімназіях, 9-річна форма навчання (7-10 класи)

-

Освіта та виховання в гімназіях, 9-річна форма навчання (вступна фаза та
кваліфікаційна фаза Q1-Q4, 11-13 класи)

-

Освіта та виховання в гімназіях, 8-річна форма навчання (5-6 класи)

-

Освіта та виховання в гімназіях, 8-річна форма навчання (7-9 класи)

-

Освіта та виховання в гімназіях, 8-річна форма навчання (вступна фаза та
кваліфікаційна фаза Q1-Q4, 10-12 класи)

-

Освіта та виховання в інтегрованих школах (вступна фаза та кваліфікаційна фаза
Q1-Q4, 11-13 класи)

-

Освіта та виховання в школах-партнерах, 9-річна форма навчання (вступна фаза
та кваліфікаційна фаза Q1-Q4, 11-13 класи)

-

Освіта та виховання в школах-партнерах, 8-річна форма навчання (вступна фаза
та кваліфікаційна фаза Q1-Q4, 10-12 класи).

4.

Зв’язок з політичними цілями
Ця бюджетна програма служить досягненню фахової цілі "Забезпечення якості
шкільної освіти".

5.

Отримувач (Реципієнт)
Учні гімназій та гімназичних рівнів навчання включно із учнями старших класів
гімназичної освіти в інтегрованих школах та школах-партнерах.

6.

Кількісні та якісні показники
Одиниця

6.1.

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

135 713

137 886

139 828

146 844

151 355

Числовий вимір / кількість

Кількість учнів

6.2.

План
2016

Кількість

Показники успішності (результативність послуг)

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
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Розділ 04 59 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2300
Школи
Господарський план
План діяльності -Пояснення - Паспорт програми
6.2.1. Забезпечення зрілості для вступу до вищих навчальних закладів чи компетенцій для
отримання професії
Квота успішності на
гімназичних рівнях освіти

Відсоток

85,0

85,0

83,4

83,4

86,8

Квота переходу до
вступної фази

Відсоток

79,0

79,0

79,9

80,6

79,4

6 280,26

6 182,14

5 782,15

5 357,84

5 214,76

103,05

99,16

89,24

86,28

83,53

6.3.

Фінансові показники (ефективність послуг

6.3.1. Економічність витрат бюджетної програми
Вартість по кількісному
показнику

євро

6.3.2. Оптимізація використання ресурсів
Середні витрати з
розрахунку на один урок у
гімназії чи на гімназичних
рівнях навчання шкіл
другого ступеню І та ІІ
7.

євро

Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у євро)

Розбивка за видами
витрат (у євро)

Плановий
показник 2016

Плановий
показник 2015

Витрати на персонал

802 543 700

804 964 900

736 529 042

Матеріальні витрати

51 012 200

48 830 100

47 927 855

853 555 900

853 795 000

784 456 897

1 243 200

1 364 700

4 830 372

-852 312 700

-852 430 300

-779 626 525

Витрати загалом
Доходи
Операційний результат

Фактичний
показник
2014

Нейтральні витрати

-

-

-

Нейтральні доходи

-

-

-

Бюджетне фінансування
Результат

852 312 700

852 430 300

-

-

808 506 662
28 880 137
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Розділ 04 59 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2300
Школи
Господарський план
План діяльності -Пояснення -Паспорт програми
Пояснення до програми №29
Освіта та виховання в основній та реальній школах і в школах із середнім рівнем
освіти
IPR №: 311 - загальна шкільна освіта
1.

Виконавець
Державні загальноосвітні школи з рівнем освіти "основна школа" (на теперішній час
150 шкіл), "реальна школа" (на теперішній час 140 шкіл), а також школи із середнім
рівнем освіти (наразі створюються 20 шкіл, які співпрацюватимуть з 22 професійними
школами).

2.

Нормативно-правова база або інша основа
§§ 23 та 28 Закону про шкільну освіту федеральної землі Гессен у діючій редакції.

3.

Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Бюджетна програма "Освіта та виховання в основній та реальній школах і в школах із
середнім рівнем освіти" покликана сприяти розвитку учнів у відповідності до їхніх
здібностей та схильностей, надаючи їм при цьому орієнтовану на життєву практику,
поглиблену загальну освіту і готуючи їх до професійного життя та робочого
середовища, забезпечувати необхідні для їхнього дорослого життя знання та навички
і вести їх до успішного завершення основної чи реальної школи, яке надає можливість
для продовження шкільної освіти на наступних рівнях.
3.2. Діяльність, пов’язана з програмою
- Освіта та виховання в основній школі (5-6 класи)
- Освіта та виховання в основній школі (7-9 класи)
- Освіта та виховання в основній школі (10 клас)
- Практика та школа (А-класи) *)
- Освіта та виховання в реальній школі (5-6 класи)
- Освіта та виховання в реальній школі (7-9 класи)
- Освіта та виховання в реальній школі (10 клас)
- Освіта та виховання в школах із середнім рівнем освіти (5-7 класи)
- Освіта та виховання в школах із середнім рівнем освіти (8-9 класи; навчання з
орієнтацією на практику)
- Освіта та виховання в школах із середнім рівнем освіти (8-10 класи; середній
рівень освіти)
- Освіта та виховання в школах із середнім рівнем освіти в професійних школахпартнерах.
Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government

1

Розділ 04 59 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2300
Школи
Господарський план
План діяльності -Пояснення -Паспорт програми
*)

В А-класах "Практика та школа" учні мають більш значну частку практики і двічі на
тиждень навчаються на підприємствах.

4.

Зв’язок з політичними цілями
Ця бюджетна програма служить досягненню фахової цілі "Забезпечення якості
шкільної освіти".

5.

Отримувач (Реципієнт)
Учні основних та реальних шкіл та шкіл із середнім рівнем освіти.

6.

Кількісні та якісні показники
Одиниця

6.1.

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

53 356

55 517

55 888

58 193

-

Числовий вимір / кількість

Кількість учнів

6.2.

План
2016

Кількість

Показники успішності (результативність послуг)

6.2.1. Забезпечення завершення освіти середнього рівня та здатності її продовження на
вищих рівнях
Частка учнів з простим
атестатом завершення
основної школи

Відсоток

24,0

24,0

25,5

24,7

-

Частка учнів з
кваліфікованим атестатом
завершення основної
школи

Відсоток

60,0

61,0

60,1

61,5

-

Частка учнів із атестатом
середнього рівня (реальна
школа)

Відсоток

94,0

94,0

94,4

94,5

-

5 145,10

4 926,26

4 628,66

-

6.3.

Фінансові показники (ефективність послуг)

6.3.1. Економічність витрат бюджетної програми
Вартість по кількісному

євро

5 262,00
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Розділ 04 59 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2300
Школи
Господарський план
План діяльності -Пояснення -Паспорт програми
показнику
6.3.2. Оптимізація використання ресурсів
Середні витрати з
євро
84,31
розрахунку на один урок
7.

85,27

81,91

80,85

-

Структура витрат

Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами
Плановий
витрат (у євро)
показник
2016
Витрати на персонал
266 808 400
Матеріальні витрати
14 164 300
Витрати загалом
280 972 700
Доходи
213 300
Операційний результат
-280 759 400
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування
280 759 400
Результат
-

Плановий
показник
2015
272 289 200
13 763 200
286 052 400
411 900
-285 640 500
285 640 500
-

Фактичний
показник
2014
254 783 548
14 162 872
268 946 420
960 154
-267 986 266
275 319 046
7 332 780
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Розділ 04 59 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком
2300
Школи
Господарський
План

план

діяльності -Пояснення - Паспорт

програми

Пояснення до бюджетної програми №5
Освіта та виховання в класах розвитку та в інтегрованій повній школі *)
IPR №: 311 - загальна шкільна освіта
1.

Виконавець
Інтегровані повні школи і початкові, основні та реальні школи, а також повні школи з
певною формою навчання та з пропозицією класів розвитку (на теперішній час 250
шкіл).

2.

Нормативно-правова база або інша основа
§§ 22, 25, 27 та 28 Закону про шкільну освіту федеральної землі Гессен у діючій
редакції.

3.

Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
В школах, що поєднують в собі різні форми освіти (інтегрованих школах) освітня
пропозиція інтегрується і надається в формі різних форм освіти, а освітня пропозиція
середнього рівня (другий рівень освіти) гімназичної програми реалізується з 5 по 10
класи.
Класи розвитку готують учнів до навчання в 7 класі основних та реальних шкіл,
гімназій та повних шкіл і служать орієнтації та перевірці обраного шляху для
отримання подальшої освіти.
*)
-

Ця бюджетна програма не розповсюджується на
останні три класи гімназичної програми інтегрованої повної школи (вони є
частиною бюджетної програми "Освіта та виховання в гімназіях та в старших
класах гімназичної освіти").

3.2. Діяльність, пов’язана з програмою
- Освіта та виховання в інтегрованій повній школі (5-6 класи)
- Освіта та виховання в інтегрованій повній школі (7-9 класи)
- Освіта та виховання в інтегрованій повній школі (10 клас)
- Освіта та виховання в класах розвитку (5-6 класи)
- Практика та школи (класи А) **)
**) В А-класах (практика та школа) учні мають більш значну частку практики і двічі на
тиждень навчаються на підприємствах.
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Розділ 04 59 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком
2300
Школи
Господарський
План

план

діяльності -Пояснення - Паспорт

програми

4.

Зв’язок з політичними цілями
Ця бюджетна програма служить досягненню фахової цілі "Забезпечення якості
шкільної освіти".

5.

Отримувач (Реципієнт)
Учні інтегрованих повних шкіл (5-10 класи) та класів розвитку.

6.

Кількісні та якісні показники
Одиниця

6.1.

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

75 710

76 876

77 946

78 983

79 585

Числовий вимір / кількість

Кількість учнів
6.2.

План
2016

Кількість

Показники успішності (результативність послуг)

6.2.1. Забезпечення завершення освіти відповідного рівня та здатності її продовження на
вищих рівнях
Частка учнів з простим
атестатом завершення
основної школи

Відсоток

8,0

9,0

7,7

8,4

8,4

Частка учнів з
кваліфікованим атестатом
завершення основної школи

Відсоток

15,0

16,0

12,9

14,9

13,6

Частка учнів із атестатом
середнього рівня

Відсоток

57,0

57,0

54,2

57,1

58,5

33,0

35,3

35,1

36,3

5 176,00

4 671,05

4 537,38

4 368,52

Квота переходів випускників
Відсоток
35,0
попередніх рівнів навчання
на рівень гімназичної освіти
6.3.
Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1. Економічність витрат бюджетної програми
Вартість по кількісному
показнику

євро

5 247,59
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Розділ 04 59 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком
2300
Школи
Господарський
План

діяльності -Пояснення - Паспорт

6.3.2. Оптимізація використання ресурсів
Середні витрати з
розрахунку на один урок (5євро
10 класи)
7.

план

89,94

89,63

83,64

програми

82,97

82,26

Структура витрат

Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами витрат
Плановий
(у євро)
показник
2016
Витрати на персонал
376 326 300
Матеріальні витрати
21 213 900
Витрати загалом
397 540 200
Доходи
245 000
Операційний результат
-397 295 200
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування
397 295 200
Результат
-

Плановий
показник
2015
379 537 600
18 836 900
398 374 500
464 300
-397 910 200
397 910 200
-

Фактичний
показник
2014
353 459 463
19 343 782
372 803 245
924 709
-371 878 536
364 089 977
-7 788 559
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Розділ 04 59 / Номер балансової одиниці 2300
Школи
Господарський план
План діяльності -Пояснення -Паспорт програми
Пояснення до бюджетної програми №21
Сприяння розвитку учнів з міграційним підґрунтям
IPR №: 311 - загальна шкільна освіта
1.

Виконавець
Державні загальноосвітні школи всіх рівнів включно з класами розвитку та
професійними школами (на теперішній час 1 826 шкіл).

2.

Нормативно-правова база або інша основа
§§ 3 п. 6 та 13, 8а Закону про шкільну освіту федеральної землі Гессен у діючій
редакції.

3.

Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Бюджетна програма "Сприяння розвитку учнів з міграційним підґрунтям" покликана
сприяти розвитку учнів таким чином, щоб вони були здатні володіти усною та
письмовою німецькою мовою, мати у відповідності до своїх здібностей однакові шанси
на освіту, а також отримати можливість завершення відповідного рівня освіти, як і їхні
однокласники з німецькою мовою.
3.2. Діяльність, пов’язана з програмою
Освітні пропозиції для учнів з міграційним підґрунтям.

6.1.

4.

Зв’язок з політичними цілями
Ця бюджетна програма служить досягненню фахової цілі "Забезпечення якості
шкільної освіти через індивідуальний розвиток, пропозиції школи повного дня та інші
заходи, що виходять за рамки шкільних форм навчання".

5.

Отримувач (Реципієнт)
Учні з міграційним підґрунтям, які користуються відповідними освітніми пропозиціями.

6.

Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2016

План 2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

2 825 159

2 462 202

2 397 028

2 388 248

2 542 942

Числовий вимір / кількість

Кількість консультацій

Години

6.2.
Показники успішності (результативність послуг)
6.2.1. Забезпечення справедливості освіти
Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government
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Розділ 04 59 / Номер балансової одиниці 2300
Школи
Господарський план
План діяльності -Пояснення -Паспорт програми

Квота учнів з
міграційним підґрунтям,
які не завершують
відповідний рівень
шкільної освіти

Відсоток

6,5

6,5

5,1

6,0

6,4

41,98

41,50

40,85

39,73

34,05

1 456

1 574

1 135

1 221

1 177

Фінансові показники (ефективність послуг)

6.3.

6.3.1. Економічність витрат бюджетної програми
Вартість по кількісному
показнику

євро

6.3.2. Оптимізація використання ресурсів
Середні витрати з
розрахунку на одного
учня з міграційним
підґрунтям

7.

євро

Структура витрат

Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами
Плановий
витрат (у євро)
показник
2016
Витрати на персонал
111 983 400
Матеріальні витрати
6 683 000
Витрати загалом
118 666 400
Доходи
78 100
Операційний результат
-118 588 300
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування
118 588 300
Результат
-

Плановий
показник
2015
96 416 300
5 907 700
102 324 000
152 700
-102 171 300
102 171 300
-

Фактичний
показник
2014
86 125 564
6 186 172
92 311 736
307 895
-92 003 841
97 910 295
5 906 454

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government
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Університет імені Йоганна Вольфганга Гете, м. Франкфурт-на-Майні
Господарський план
План діяльності -Пояснення -Паспорт програми
Пояснення до програми №2
Проекти, що фінансуються з позабюджетних коштів
IPR №: 323 - освіта та наукові дослідження у вищих навчальних закладах
1.

Виконавець
Університет імені Йоганна Вольфганга Гете, м. Франкфурт-на-Майні

2.

Нормативно-правова база або інша основа
§ 29 Закону про вищу освіту федеральної землі Гессен

3.

Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Учасники та співробітники, які діють у сфері вищої освіти та наукових досліджень, мають
право в рамках свої службових обов'язків здійснювати і ті наукові проекти, які
фінансуються не з бюджетних коштів, наданих у розпорядження університету, а з коштів
третіх організацій. До цього відносяться як проекти фундаментальної науки, так і
прикладні дослідження. Фінансування відбувається, з одного боку, з бюджетних коштів у
рамках, наприклад, сфер спеціальних досліджень чи проектів Європейського Союзу, а з
іншого боку, за кошти бізнесу (дослідження на замовлення).
3.2. Діяльність, пов’язана з програмою
- Проекти Німецького наукового товариства: сфери спеціальних досліджень, групи
дослідників, коледжі післядипломної освіти, проекти за нормальною процедурою,
конгреси, наукові резиденції
- Проекти федеральних міністерств, міністерств федеральної землі, Європейського
Союзу, територіально-адміністративних одиниць та фондів
- Дослідні проекти підприємств.

4.

Зв’язок з політичними цілями
Забезпечення права на вищу освіту. Підвищення якості та ефективності наукових
досліджень та вищої освіти в конкурентно-орієнтованих, переважно автономних
установах, а також цілеспрямоване сприяння розвитку якості наукових досліджень,
трансферу знань та молодих науковців .

5.

Отримувач (Реципієнт)
Громадськість, бізнес.

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government

1

Університет імені Йоганна Вольфганга Гете, м. Франкфурт-на-Майні
Господарський план
План діяльності -Пояснення -Паспорт програми
6.

Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2016

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

6.1.
Числовий вимір / кількість
Кількість проектів
Кількість
2 500
2 500
2 499
2 322
2 756
6.2.
Показники успішності (результативність послуг)
6.2.1. Сприяння розвитку якості та ефективності вищої освіти та наукових досліджень
Суми позабюджетного
фінансування третіми
організаціями з
розрахунку на одного
науковця
6.3.

євро

42 092

42 092

40 774

43 075

0

0

0

0

18

21

18

16

Фінансові показники (ефективність послуг)

6.3.1. Економічність витрат бюджетної програми
Вартість по кількісному
показнику
євро
0
6.3.2. Оптимізація використання ресурсів
Частка позабюджетних
коштів у відношенні до
витрат загалом

7.

40 774

відсоток

21

Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у євро)

Розбивка за видами
витрат (у євро)
Витрати на персонал
Матеріальні витрати
Витрати загалом
Доходи
Операційний результат
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування
Результат

Плановий
показник
2016
80 000 000
60 000 000
140 000 000
140 000 000
-

Плановий
показник
2015
77 500 000
57 500 000
135 000 000
135 000 000
-

Фактичний
показник
2014
80 724 340
70 383 171
151 107 511
142 818 693
-8 288 818
-8 288 818

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government
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Університет імені Йоганна Вольфганга Гете, м. Франкфурт-на-Майні
Господарський план
План діяльності -Пояснення -Паспор програми
Пояснення до бюджетної програми №1
Вища освіта наукові дослідження
IPR №: 323 - освіта та наукові дослідження у вищих навчальних закладах
1. Виконавець
Університет імені Йоганна Вольфганга Гете, м. Франкфурт-на-Майні
2.

Нормативно-правова база або інша основа
Закон про вищу освіту федеральної землі Гессен, Закон про університетські клініки
федеральної землі Гессен.

3.

Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Згідно з §3 Закону про вищу освіту федеральної землі Гессен здійснення права на
освіту, мистецьку діяльність, вищу та післядипломну освіту є базовою компетенцією всіх
вищих навчальних закладів федеральної землі Гессен. З цим пов'язаний також розвиток
післядипломної освіти, соціальний розвиток студентів, розвиток міжнародного
співробітництва і трансферу знань та технологій в практику. Університети повинні
особливо дбати про подальший розвиток наук шляхом проведення наукових досліджень
та здійснення наукової освіти (§4 Закону про вищу освіту федеральної землі Гессен).
3.2. Діяльність, пов’язана з програмою
Див. пояснення до Плану заходів

4.

Зв’язок з політичними цілями
Забезпечення права на вищу освіту. Підвищення якості та ефективності наукових
досліджень та вищої освіти в конкурентно-орієнтованих, переважно автономних
установах, а також цілеспрямоване сприяння розвитку якості наукових досліджень,
трансферу знань та молодих науковців .

5.

Отримувач (Реципієнт)
Усі учасники процесу наукових досліджень та вищої освіти.

6.

Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2016

6.1.
Числовий вимір / кількість
Кількість заходів (обчислення
кількості заходів див. п.3.1
Договору з вищими
навчальними закладами
Кількість
2011-2015 р.р.)
Кількість заходів (обчислення
кількості заходів див. п.2.2

План
2015

27 751

1

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

25 590

24342

23 308

Університет імені Йоганна Вольфганга Гете, м. Франкфурт-на-Майні
Господарський план
План діяльності -Пояснення -Паспор програми
Договору з вищими
навчальними закладами
Кількість
26 886
2016-2020 р.р.)
6.2.
Показники успішності (результативність послуг)
6.2.1. Сприяння розвитку якості та ефективності вищої освіти та наукових досліджень
Кількість випускників вищих
навчальних закладів з
розрахунку на одного
кількість
9,05
8,55
9,10
8,55
7,94
професора
Частка студентів
нормативного періоду
освоєння навчальної
відсоток
72
75
72
75
74
програми до частки студентів
загалом
Сума позабюджетного
фінансування з розрахунку
євро
246 239
237 384
246 239
237 384
247 568
на одного професора
6.2.2. Гендерна інформація
Частка випускниць за
напрямами математика,
інформатика, природознавчі
науки та техніка по
відношенню до загальної
відсоток
50,3
53,5
52,6
кількості випускників та
випускниць за цими
напрямами
Частка дисертаційних
захистів жінок за напрямами
математика, інформатика,
природознавчі науки та
техніка по відношенню до
відсоток
загальної кількості захистів
за цими напрямами
6.3.
Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1. Економічність витрат бюджетної програми
Вартість по кількісному
показнику
євро
10 905 10 927
6.3.2. Покращення квоти фінансування
Квота фінансування
федеральної землі =
надходження з
відсоток
47
42
трансфертних платежів /
загальні витрати
Квота реінвестицій по
пристроям = надходження
2

47,7

44,8

47,7

11 392

11 867

12 160

47

42

34

Університет імені Йоганна Вольфганга Гете, м. Франкфурт-на-Майні
Господарський план
План діяльності -Пояснення -Паспор програми
основних засобів /
амортизація (без будівель)
Якісна оцінка структури
нерухомості = балансова
вартість / вартість придбання
Витрати на персонал у
відношенні до витрат вищого
навчального закладу
загалом (за еквівалентом
повної зайнятості)

7.

відсоток

125

142

125

142

159

відсоток

63

65

63

65

66

відсоток

62

56

62

56

45

Структура витрат
Див. бюджетний план за розділами 15 05 - 15 23 - Вищі навчальні заклади - Додатки І-ІІІ,
подані в бюджетному плані перед розділом 15 05.
У планових показниках 2015 року та фактичних показниках 2014 року згідно з Договором
з вищими навчальними закладами 2011-2015 р.р. у розбивці за видами витрат вартість
бюджетної програми відображена з урахуванням позиції вирівнювання "фінансування
інвестицій".

Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами
витрат (у євро)
Витрати на персонал
Матеріальні витрати
Витрати загалом
Доходи
Операційний результат
Нейтральні витрати
Нейтральна доходи
Бюджетне фінансування
Результат

Плановий
показник
2016
298 846 500
263 870 200
562 716 700
269 524 900
-293 191 800
293 191 800
-

Плановий
показник
2015
309 796 600
264 581 700
574 378 300
271 149 700
-303 228 600
303 228 600
-

3

Фактичний
показник
2014
228 832 213
167 285 916
396 118 129
105 296 142
-290 821 987
291 589 500
767 513

Розділ 04 71 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2313
Академія педагогічних кадрів (раніше: педагогічна освіта)
Господарський план
План діяльності -Пояснення -Паспорт програми
Пояснення до програми №2
Навчання вчителів під час підготовчої служби (кандидати на посаду вчителя під час
педагогічної практики)
IPR №: 314 - понадгалузеві освітні функції
1.

Виконавець
- Академія педагогічних кадрів федеральної землі Гессен
- 14 навчальних семінарів для початкової, основної, реальної школи та школи
особливого розвитку
- 10 навчальних семінарів для гімназії
- 5 навчальних семінарів для професійної школи

2.

Нормативно-правова база або інша основа
- Закон про реструктуризацію управління освіти федеральної землі Гессен
- Закон про педагогічну освіту федеральної землі Гессен
- Закон про шкільну освіту федеральної землі Гессен
- Розпорядження на виконання Закону про педагогічну освіту федеральної землі
Гессен
у відповідно діючій редакції.

3.

Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Навчання вчителів під час підготовчої служби на посаду вчителя початкової, основної,
реальної школи, школи особливого розвитку, гімназії, професійної школи і викладання
за напрямами робочо-технічних спеціальностей.
Підготовча служба проходить за модульною структурою навчання. Академія
педагогічних кадрів федеральної землі Гессен здійснює в цьому контексті службовий
та фаховий нагляд за 29 навчальними семінарами, керує управлінням персоналу в
сфері навчання вчителів під час підготовчої служби і організує Другий державний
іспит та іспити на допуск до викладання робочо-технічних спеціальностей.
Навчальний семінар GHRF в м. Ешвеге був ліквідований станом на 01.08.2015 р.
Обидві структури в м. Ешвеге та м. Бад Герсфельд продовжують діяти далі і стають
філіалами навчальних семінарів GHRF в м. Кассель та м. Фулда.
3.2. Діяльність, пов’язана з програмою
- Підготовка, проведення та оцінка Другого державного іспиту та/або іспитів на
допуск до викладання робочо-технічних спеціальностей
- Проведення навчальних заходів, відвідувань занять та іспитів
- Загальне консультування з питань навчання та іспитів
- Кваліфікація персоналу, що забезпечує навчання
Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government
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Розділ 04 71 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2313
Академія педагогічних кадрів (раніше: педагогічна освіта)
Господарський план
План діяльності -Пояснення -Паспорт програми
4.

Зв’язок з політичними цілями
Ця бюджетна програма служить досягненню фахової цілі "Підготовка педагогічних
кадрів з орієнтацією на майбутнє".

5.

Отримувач (Реципієнт)
Вчителі, які проходять підготовчу службу.

6.

Кількісні та якісні показники
Одиниця

6.1.

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

4 800

4 800

4 601

4 538

4 648

96,3

96,9

92,5

46 957,48

37 468,05

37 009,37

39 278,44

31,2

1,2

-5,8

-19,8

Числовий вимір / кількість

Кількість вчителів, які
проходять підготовчу
службу
6.2.

План
2016

Кількість

Показники успішності (результативність послуг)

6.2.1. Квота успішного завершення підготовчої служби
Відношення випадків
успішного складання
Другого державного
іспиту до загальної
кількості складань
6.3.

Відсоток

94,0

94,0

Фінансові показники (ефективність послуг)

6.3.1. Економічність витрат бюджетної програми
Вартість по
кількісному показнику

євро

42 112,31

6.3.2. Оптимізація використання ресурсів
Відносний розвиток
вартості кількісного
показника

відсоток

-9,6

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government
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Розділ 04 71 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2313
Академія педагогічних кадрів (раніше: педагогічна освіта)
Господарський план
План діяльності -Пояснення -Паспорт програми
7.

Структура витрат

Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами
Плановий
витрат (у євро)
показник
2016

Плановий
показник
2015

Фактичний
показник
2014

Витрати на персонал

188 380 900

210 519 800

162 224 035

Матеріальні витрати

15 702 300

15 107 400

14 347 416

204 083 200
1 944 100
-202 139 100
202 139 100
-

225 627 200
1 959 300
-223 667 900
223 667 900
-

176 571 451
2 113 541
-174 457 910
172 390 508
-2 067 402

Витрати загалом
Доходи
Операційний результат
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування
Результат

Зменшення витрат з 2015 на 2016 р.р.
Значне скорочення витрат на персонал обґрунтовується переважно зменшенням виплат
на матеріальне забезпечення на загальну суму в 23,9 млн. євро. Це значною мірою
впливає на цю бюджетну програму.

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government
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Паспорти бюджетних програм з
результативними показниками
(індикаторами)
у сфері охорони здоров’я
у федеральній землі Гессен,
Німеччина

Translation supported by the Project “Support for the reform of public
finance management” implemented by GIZ on behalf of the German
Government

Встановлені ліжка у лікарнях, профілактичних та реабілітаційних закладах
за формою власності, 2013 р.
Лікарні
публічні

церковні та благодійні

приватні

23%
36 158
ліжок

52%

25%

Профілактичні та реабілітаційні заклади
публічні

церковні та благодійні

приватні

20%

16 392
ліжка

5%

75%

1
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Розподіл ліжко-місць у лікарнях у 2013 р. за спеціалізованими
відділеннями
Спеціалізовані відділення
Інші спеціалізовані
відділення
28%

Внутрішні органи
28%

Неврологія
5%
Педіатрія
3%
Хірургія
21%

Урологія
3%
Гінекологія та
акушерство
7%

Ортопедія
5%

Розподіл ліжко-місць у профілактичних і реабілітаційних закладах у 2013 р.
за спеціалізованими відділеннями
Спеціалізовані відділення
Внутрішні органи
22%

Інші спеціалізовані
відділення
11%

Неврологія
11%

Психіатрія та
психотерапія
11%

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]
[ПРОЦЕНТ]

Психотерапевтична
медицина
17%

2
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Молодший медичний, технічний і адміністративний персонал у лікарнях,
2004-2103 р.р.

Технічне обслуговування
Медично-технічна служба
Служба догляду (санітари)

Технічна служба
Господарча служба та
закупівлі
Обслуговування клініки

Інший персонал
Спеціалізовані служби
Адміністрація

Молодший медичний, технічний і адміністративний персонал у
профілактичних і реабілітаційних закладах , 2004-2103 р.р.

Технічне обслуговування
Медично-технічна служба
Служба догляду (санітари)

Технічна служба
Господарча служба та
закупівлі
Обслуговування клініки

Інший персонал
Спеціалізовані служби
Адміністрація
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1. Обрані дані по лікарням за 1995-2013 р.р.
Рік

Лікарні

Ліжкомісця

Кількість
пацієнтів
(вкл.
одноденні
стаціонари)

Одноденні
стаціонари

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

182
181
182
187
181
175
178
183
179
172
175
179
180
181
182
181
174
172
172

41 428
41 220
40 873
40 847
40 527
39 915
38 560
38 267
37 952
37 059
37 104
35 091
35 152
35 218
35 521
35 844
35 941
36 229
36 158

1 149 458
1 171 316
1 191 425
1 205 622
1 215 901
1 206 880
1 211 200
1 206 909
1 198 528
1 177 710
1 182 374
1 176 918
1 190 815
1 218 878
1 251 757
1 271 478
1 299 328
1 318 641
1 331 335

62 175
66 883
66 392
64 532
62 693
54 114
53 071
-

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

158
158
160
164
157
152
153
154
150
145
154
158
157
157
158
160
152
149
149

37 386
37 416
37 525
37 546
37 338
36 901
35 475
34 781
34 613
33 958
34 360
32 419
32 429
32 500
32 832
33 038
33 099
33 268
32 945

1 119 683
1 140 450
1 160 820
1 174 446
1 184 162
1 173 516
1 173 883
1 162 715
1 156 293
1 136 401
1 146 762
1 142 024
1 155 877
1 183 449
1 215 676
1 235 076
1 262 134
1 281 305
1 288 283

61 290
66 134
65 814
63 838
61 857
53 323
51 860
-

Розрахунк
ові дні/
ліжкодень

Завантаженість
ліжкового
фонду,
%

Дні
перебування у
лікарні

Лікарський
персонал
постій
лікарі
ні
за
лікарі
догово
ром

Молодший
медичний і
технічни
й
персонал

Лікарні разом
12 519 293
12 182 680
11 917 739
11 888 766
11 745 033
11 481 722
11 180 191
10 889 464
10 367 858
9 948 038
9 918 866
9 832 250
9 798 849
9 909 768
10 052 858
10 016 466
10 066 999
10 179 034
10 163 581

82,8
80,8
79,9
79,7
79,4
78,6
79,4
78,0
74,8
73,3
73,2
76,8
76,4
77,1
77,5
76,6
76,7
76,8
77,0

10,9
10,4
10,0
9,9
9,7
9,5
9,2
9,0
8,7
8,4
8,4
8,4
8,2
8,1
8,0
7,9
7,7
7,7
7,6

7 023
7 069
7 267
7 305
7 216
7 362
7 538
7 643
7 926
8 627
8 744
8 911
9 077
9 294
9 692
10013
10436
10834
11139

644
626
657
678
671
695
699
733
768
726
755
739
745
766
800
713
760
744
711

68 247
68 388
68 584
66 486
65 148
65 015
64 633
66 052
64 379
62 421
62 021
61 226
60 134
59 588
61 566
61 703
62 622
63 545
64 671

10,1
9,7
9,4
9,3
9,1
9,0
8,7
8,4
8,1
7,9
7,9
7,8
7,7
7,6
7,5
7,4
7,2
7,2
7,1

6 518
6 572
6 800
6 823
6 753
6 902
7 043
7 155
7 405
8 067
8 238
8 400
8 534
8 747
9 158
9 480
9 892
10 290
10 529

644
626
657
678
671
695
699
732
768
726
755
739
745
766
800
713
755
740
711

61 893
62 323
63 011
61 008
60 065
59 863
59 510
60 581
59 013
57 267
57 314
56 657
55 415
54 691
56 896
57 116
57 714
58 634
59 433

Загальні лікарні
11 330 895
11 024 075
10 885 592
10 872 854
10 755 406
10 526 322
10 179 895
9 810 441
9 335 102
8 947 404
9 038 360
8 961 062
8 931 326
9 035 478
9 163 389
9 123 213
9 121 133
9 195 886
9 100 848

83,0
80,5
79,5
79,3
78,9
77,9
78,6
77,3
73,9
72,0
72,1
75,7
75,5
76,2
76,5
75,7
75,5
75,5
75,7
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2. Ліжко-місця, розрахункові дні та ліжко-дні, рух пацієнтів
№

Спеціалізоване
відділення
за
сферою/ головним
напрямком
головного лікаря

Кількість
лікарень,
разом

Наявні ліжко-місця

Дні
перебування у лікарні

Офтальмологія

15

269

65 557

20 523

66,8

3,2

2

Хірургія
з цього:
Хірургія судин
Торакальна хірургія
Травматологія
Черевна хірургія
Гінекологія
та
акушерство
з цього:
Гінекологія
Акушерство
Отоларингологія
Шкірновенерологічні
захворювання
Хірургія серця
з цього:
Торакальна хірургія
Внутрішня терапія
з цього:
Ангіологія
Ендокринологія
Гастроентерологія
Гематологія
та
онкологія
Кардіологія
Нефрологія
Пульмонологія
Ревматологія
Геріатрія
Дитяча хірургія
Педіатрія
з цього:
Дитяча кардіологія
Неонатологія
Щелепно-лицева
хірургія
Нейрохірургія
Неврологія
Радіаційна
медицина
Ортопедія

95

7575

473

728

1 977 339

133 204

308 090

71,5

6,4

23
9
30
13
73

741
357
1 659
601
2 357

32
37
71
48
21

167
23
12
368

169 341
104 340
478 468
165 591
513 774

8 818
11 095
19 575
18 089
4 728

23 002
14 989
69 552
25 283
124 242

62,6
80,1
79,2
75,5
59,7

7,4
7,0
6,9
6,5
4,1

30
24
56
8

592
492
798
301

11
3
1
-

91
27
296
33

125 931
109 694
182 491
81 069

2 335
1 142
811
3

29 008
28 662
46 550
13 805

58,3
61,1
62,7
73,8

4,3
3,8
3,9
5,9

6

356

65

—

103 224

21 933

9 241

79,4

11,2

1
93

29
10259

639

732

7 746
2 994 143

1
200 442

713
505 809

73,2
80,0

10,9
5,9

3
4
20
15

69
70
1 087
625

5
35
7

11
46

20 256
21 210
334 849
177 535

1 226
59
12 222
2 686

3 221
2 309
63 655
30 730

80,4
83,0
84,4
77,8

6,3
9,2
5,3
5,8

27
13
12
7
33
6
17

1 922
313
578
200
1 682
93
1 156

204
15
60
1
8
126

97
1
20
1
1
2
22

583 840
94 018
168 075
60 320
560 109
22 529
296 796

66 143
5 132
18 915
484
1 814
32 425

112 326
12 066
25 647
7 027
29 981
7 606
63 860

83,2
82,3
79,7
82,6
91,2
66,4
70,3

5,2
7,8
6,6
8,6
18,7
3,0
4,6

2
7
14

43
157
120

19
14
9

32

11 200
33 992
24 507

4924
3 520
428

1 426
2 535
5 955

71,4
59,3
56,0

7,9
13,4
4,1

14
36
7

446
1 945
53

64
171
-

4
15
5

127 721
613 263
8 598

21 525
56 704
-

15 695
69 281
2 481

78,5
86,4
44,4

8,1
8,9
3,5

25

1 777

47

289

419 751

10 941

51 543

64,7

8,1

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Разом

Заван
таженість
ліжко
вого
фонду,
%

1

7

у тому числі
ІнтенМісця
сивна
за
терапія договором
—
9

Кількість
пацієнтів

У тому
числі
інтенсив
-на терапія
30

3
4
5
6

Разом

Розрахункові дні/
ліжко дні

5
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33
34
35
36
37

38
39

40
41

з цього:
Ревматологія
Пластична хірургія
Радіотерапія
Урологія
Інші спеціалізовані
відділення/ загальні
ліжко-місця
Психіатрія дітей і
молоді
Психотерапія дітей і
молоді
Психіатрія
та
психотерапія
з цього:
Залежності
Психотерапевтична
медицина

15
8
41
17

161
122
1 044
354

13
17
20

15
195
25

35 882
33 430
260 176
81 529

3 515
40
5 903
6 208

6 471
4 060
55 504
20 338

61,1
75,1
68,3
63,1

5,5
8,2
4,7
4,0

10

526

-

-

163 118

21

4 006

85,0

40,7

38

3 944

-

12

1 333 397

-

59 336

92,6

22,5

5
21

161
820

-

5

54 834
265 178

-

4 215
6 885

93,3
88,6

13,0
38,5
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8. Лікарський персонал у лікарнях, 2013 р.
№

Спеціалізація, головний напрямок

1
2
3
4
5
6
7

Загальна медицина
Анестезіологія
Анатомія
Медицина праці
Офтальмологія
Біохімія
Хірургія
з цього:
Хірургія судин
Торакальна хірургія
Травматологія
Черевна хірургія
Діагностична радіологія
з цього:
Дитяча радіологія
Нейрорадіологія
Гінекологія та акушерство
Отоларингологія
Шкірно-венерологічні захворювання
Хірургія серця
з цього:
Торакальна хірургія
Генетика людини
Гігієна та екологічна медицина
Внутрішня терапія
з цього:
Ангіологія
Ендокринологія
Гастроентерологія
Гематологія та онкологія
Кардіологія
Клінічна геронтологія
Нефрологія
Пульмонологія
Ревматологія
Дитяча хірургія
Педіатрія
з цього:
Дитяча кардіологія
Неонатологія
Психіатрія, психотерапія дітей і
молоді
Клінічна фармакологія
Лабораторна медицина
Мікробіологія
та
епідеміологія
інфекційних захворювань
Щелепно-лицева терапія
Неврологія
Нейрохірургія
Нейрологія

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Лікарі за головним місцем
роботи
разом
з них жінки
56
32
953
357
3
1
19
12
69
29
898
175

з них
на неповну ставку
разом
з них жінки
22
15
313
204
7
5
18
13
126
63

110
64
271
128
174

26
14
33
26
53

16
9
36
17
28

11
4
14
11
19

2
20
368
77
40
57

6
219
22
19
5

2
116
11
11
4

1
97
5
9
1

6
2
11
1 449

6
506

2
4
286

4
173

15
21
202
124
298
84
48
113
28
21
271

7
5
56
56
77
35
24
34
14
8
136

1
8
27
21
52
17
10
20
6
4
80

1
3
18
15
23
11
9
11
3
4
68

21
30
62

11
14
33

6
6
21

6
5
18

8
34
17

4
17
6

1
10
1

1
7
1

22
1
80
241

3
12
93

5
18
56

2
40
7
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Нейропаталогія
Радіаційна медицина
Суспільна охорона здоров’я
Ортопедія
з цього:
Ревматологія
Патологія
Фармакологія та токсикологія
Фоніатрія та педаудіологія
Фізіотерапія та реабілітація
Фізіологія
Пластична хірургія
Психіатрія та психотерапія
Психотерапевтична медицина
Судова медицина
Радіотерапія
Трансфузійна медицина
Урологія
Лікарі з закінченим підвищенням
кваліфікації
Лікарі без підвищення кваліфікації
або з першим
Лікарі разом

8
15
22
198

3
2
12
39

2
6
8
19

2
1
6
10

2
40
6
4
2
1
32
399
73
13
45
13
150
5 954

19
2
4
1
9
197
41
4
24
8
29
2 142

14
2
1
3
156
34
1
13
4
15
1 420

8
1
114
27
7
4
11
940

5 185

3 108

866

726

11 139

5 250

2 286

1 666
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12. Витрати лікарень у 2013 р., відхилення від показників минулого
року
Ознака

Разом, тис. євро

Витрати разом
з них:
Витрати на персонал
з них:
Лікарі
Молодший медичний персонал
Медично-технічна служба
Технічне обслуговування
Господарчі служби та закупівлі
Адміністрація

6 288 974

Відхилення від показників
минулого року, %
3,2

3 622 594

3,5

1 118 017
1 170 882
458 852
376 253
92 213
226 613

7,6
1,6
4,3
5,1
-5,2
3,0

Матеріальні витрати
з них:
Харчові продукти та послуги
Медичні потреби
Вода, енергія, паливо
Господарчі потреби
Інші експлуатаційні витрати

2 459 496

2,1

172 230
1 211 011
161 353
246 159
667 276

1,1
4,2
3,3
-1,5
-0,0
4,1

Витрати навчальних центрів

51 256

Збори та податки
Чисті витрати1)

582 049

0,8

5 706 925

3,5

61 428

2,9

115 382
52 020

5,8
1,6
2,1

Дані в євро
Середні витрати на одну ставку,
разом
з них:
Лікарі
Молодший медичний персонал
Середні матеріальні витрати на
розрахунковий день/ ліжко-день
з них:
Харчові продукти та послуги
Медичні потреби
Чисті витрати на розрахунковий день/
ліжко-день

242
17
119

0,0
4,4

562

3,7

1) Витрати разом мінус податки/збори
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Розділ 08 01 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2700
Міністерство
Господарський

план

План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
Пояснення до програми субсидій № 29:
Спеціалізована програма «Безпека медичних препаратів»
IPR-№ 611 – Охорона здоров’я
1. Виконавець
Відділи фармакології адміністрації округу Дармштадт
2. Нормативно-правова база або інша основа
Закон про медичні препарати, Закон про анестезіологічні препарати, Закон про регулювання
трансфузіології, Закон Гессену про воду, розпорядження ЄС, директиви ЄС.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Превентивні контрольні заходи, а за необхідністю і реакція у відповідності до національних і
міжнародних стандартів якості забезпечують найвищу безпеку медичних препаратів,
починаючи з їх виготовлення та закінчуючи їхньою сертифікацією, включаючи клінічні
дослідження. Фармакологія являє собою важливий економічний фактор у Гессені, який
підтримується централізованим наданням дозволів і сертифікатів.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Адміністрація округу Дармштадт – Безпека медичних препаратів
4. Зв’язок з політичними цілями
Фахова ціль 7:
Захистити населення від захворювань та загрози погіршення стану здоров’я шляхом
профілактичних заходів, забезпечити рентабельне амбулаторне та стаціонарне медичне
обслуговування у відповідності до потреб, а також надання медичних послуг кваліфікова ним
персоналом, гарантувати безпеку у поводженні з медичними препаратами та речовинами.
5.Отримувач (Реципієнт)
Фармацевтична промисловість, аптеки, оптова та роздрібна торгівля, лікарі

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government
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Розділ 08 01 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2700
Міністерство
Господарський

план

План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

Факт
2013

Факт
2012

Факт
2011

6.1 Числовий вимір / кількість
Підприємства,
за
якими кількість
2 120
здійснюється нагляд
з них Міністерством
0
з них адміністраціями округів
2 120
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

2 469

2 381

2 451

2 496

0
2 469

0
2 381

0
2 451

0
2 496

6.2.1 Дотримання високих стандартів якості під час виробництва та продажу медичних
препаратів забезпечуються за рахунок превентивних та систематичних контрольних
заходів
Співвідношення
між відсотки
38
36
34
33
36
проведеними інспекціями та
кількістю
підприємств,
за
якими здійснюється нагляд
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування на одиницю
євро
1198,16

780,35

792,44

816,61

744,41

7. Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами витрат (у євро)
Витрати на персонал
Матеріальні витрати
Витрати загалом
Доходи
Операційний результат
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування
Результат

Плановий
показник
2015
2 540 100
2 540 100
-2 540 100
2 540 100
-

Плановий
показник
2014
1 926 700
1 926 700
-1 926 700
1 926 700
-

Фактичний
Показник
2013
1 886 808
1 886 808
-1 886 808
1 886 808
-

Під матеріальними витратами розуміється міжвідомчі перерахунки адміністрації округу
Дармштадт.
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Розділ 08 06 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2795
Добровільний бюджетний трансферт
Господарський

п л а н (Самостійна одиниця з власним бухгалтерським обліком з
надання субсидій)

План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
Пояснення до програми субсидій № 15:
Сприяння асоціаціям осіб з обмеженими фізичними можливостями
IPR-№ 513 – Реабілітація та залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями
1. Відповідальні фахові та оперативні адміністративні структури
Гессенське міністерство соціального захисту та інтеграції, адміністрація округу Ґісен
2. Нормативно-правова база або інша основа
Добровільні бюджетні трансферти за Законом про бюджет; ст. 29 і 30 Конвенції ООН про
інвалідів, § 5 і 8а та 8b Гессенського закону про забезпечення рівних прав інвалідів, § 1 реч.
2 Соціального кодексу т. IX.
3. Опис програми субсидій та діяльності
3.1. Опис програми субсидій
Субсидії для підтримки:
А. асоціацій, об’єднань та громадських товариств, які виконують загально суспільні завдання
з консультації, опіки, підтримки та супроводження осіб з психічними, фізичними вадами, а
також вадами органів сприйняття (вади зору та слуху);
Б. земельної асоціації глухих для пропозицій з комунікативних послуг для глухих, а також
частково для громадських товариств з обмеженою відповідальністю відповідних асоціацій;
В. Гессенського координаційного центру жінок з інвалідністю;
Г. заходів, пов’язаних з Гессенським законом про забезпечення рівних прав інвалідів; в
першу чергу для надання допоміжного фінансування при проведенні виборів у розмірі до
25 000 євро;
Д. заходів і публікацій з метою формування свідомості громадян згідно зі ст. 8 30 Конвенції
ООН про інвалідів, також на проведення досліджень та збору даних, які слугують основою
реалізації Конвенції ООН про інвалідів у Гессені.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Діяльність відповідає опису програми
4. Зв’язок з політичними цілями
Соціальне забезпечення та інклюзія людей з обмеженими фізичними можливостями до всіх
суспільних сфер.
5.Отримувач (Реципієнт)
Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
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Розділ 08 06 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2795
Добровільний бюджетний трансферт
Господарський

п л а н (Самостійна одиниця з власним бухгалтерським обліком з
надання субсидій)

План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
Добровільні організації, а також громадські товариства з обмеженою відповідальністю.
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2016

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

6.1 Числовий вимір / кількість
Кількість звернень

кількість

Кількість установ

кількість

17

17
11

12

12

6.2 Показники успішності (результативність послуг)
6.2.1 Підтримка залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до суспільного
життя
Учасники у Гессені
кількість
10 000
10 000 10 635 10 924 10 056
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Ефективне використання бюджетних коштів
Витрачені кошти субсидії на євро
27,70
особу

27,70

15,60

16,47

11,80

7. Наданий обсяг коштів/ бюджетні асигнування
Новий
наданий
обсяг
коштів
1 600 000

Разом
з них:
Кошти землі
Інші доходи
Надходження з коштів ЄС
Надходження з коштів
федерація
Надходження від інших
осіб

БА
2018

БА
2019

БА
2020 і
далі

1 600 000 -

-

-

-

2016

302 000

БА
2017

-

-

302 000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Розділ 08 06 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2795
Добровільний бюджетний трансферт
Господарський

п л а н (Самостійна одиниця з власним бухгалтерським обліком з
надання субсидій)

План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
8. Особливі регулювання програми; зауваження про надання коштів
8.1 Діяльність програми може перехресно покриватися з програмою № 47 Реалізація
Конвенції ООН про інвалідів у Гессені
9. Ліквідність
План 2016 р.
євро
Земельні кошти (фінансування)

План 2015 р.
євро

Фактично
2014 р.
євро

159 275

Земельні
кошти
(затвердження
нового фінансування)

302 000

Надходження (фінансування)

-

Надходження (затвердження нового
фінансування)
Разом

-

302 000

5 425

302 000

302 000

163 700

10. Строк дії або обмеження строку дії
Не обмежено
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Розділ 08 06 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2795
Добровільний бюджетний трансферт
Господарський

п л а н (Самостійна одиниця з власним бухгалтерським обліком з
надання субсидій)

План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
Пояснення до програми субсидій № 1:
Громадська діяльність у соціальній сфері, включаючи роботу у госпісах
IPR-№ 543 – Сприяння розвитку громадянського суспільства
1. Відповідальні фахові та оперативні адміністративні структури
Гессенське міністерство соціального захисту та інтеграції, адміністрація округу Дармштадт
2. Нормативно-правова база або інша основа
Добровільні бюджетні трансферти за Законом про бюджет.
Фахові принципи та принципи надання субсидій щодо підтримки заходів з підвищення
кваліфікації та координації громадської та безоплатної діяльності у соціальній сфері від 19
жовтня 2002 р. (Податковий принцип стор. 4589).
Директиви з підтримки добровільного соціального року в Гессені від 07.12.2009, Податкове
правило 50/2009, стор. 2934.
3. Опис програми субсидій та діяльності
3.1. Опис програми субсидій
А. Центри надання адміністративних послуг, сприяння заходам з підвищення кваліфікації та
координації громадської та безоплатної діяльності у соціальній сфері, робота у госпісах та
початкове фінансування госпісних об’єднань зі слабким фінансовим станом. Сприяння
палліативній роботі з дітьми, включаючи стартове фінансування. До цього належить
проведення спеціалізованих конференцій, заходів, а також складання документів та
матеріалів для роботи з громадськістю.
Б. Молоді люди, які закінчують у Гессені рік добровільної соціальної роботи, отримують
максимальне фінансування у розмірі 50 євро на місяць, якщо не надається іншого
фінансування з боку землі. Отримувачами є власники або їхні установи. Педагогічне
супроводження та керівництво молодими людьми у віці 15-18 років, які беруть участь у
добровільному соціальному році, може отримати додаткове фінансування.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Діяльність відповідає опису програми
4. Зв’язок з політичними цілями
Підсилення активного громадянського суспільства, сприяння добровільній відповідальності
на безоплатній основі та створення довіри між поколіннями.
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Розділ 08 06 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2795
Добровільний бюджетний трансферт
Господарський

п л а н (Самостійна одиниця з власним бухгалтерським обліком з
надання субсидій)

План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
5.Отримувач (Реципієнт)
Комунальні та приватні власники, які створюють центри прийому, а також надають заходи з
підвищення кваліфікації та координації у сфері громадянської та безоплатної діяльності
(наприклад, агентства добровольців або товариства людей похилого віку).
Визнані носії добровільного соціального року, ініціативи з покращення супроводження
людей, які вмирають, або інших.
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2016

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

6.1 Числовий вимір / кількість
Кількість ухвалених заяв на
фінансування

кількість

140

140

132

155

203

6.2 Показники успішності (результативність послуг)
6.2.1 Підсилення громадської активності у Гессені шляхом підвищення кваліфікації та
координації
Кількість учасників заходів з відсотки
0,30
0,30
0,4
0,3
0,3
підвищення кваліфікації по
відношенню
до
кількості
громадян Гессену (до 14 р.),
які працюють на безоплатній
основі
Учасники
добровільного кількість
6 200
6 000
6 153
5 805
4 885
соціального року
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Мінімальні адміністративні витрати та ефективне використанні бюджетних коштів
Середньозважені
євро
2,80
4,00
2,3
4,10
адміністративні витрати на 100
євро субсидії

3,4
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Розділ 08 06 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2795
Добровільний бюджетний трансферт
Господарський

п л а н (Самостійна одиниця з власним бухгалтерським обліком з
надання субсидій)

План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
7. Наданий обсяг коштів/ бюджетні асигнування
Новий
наданий
обсяг
коштів
2 750 000

Разом
з них:
Кошти землі
Інші доходи
Надходження з коштів ЄС
Надходження з коштів
федерація
Надходження від інших
осіб

2016

БА
2017

1 800 000 950 000

БА
2018

БА
2019

БА
2020 і
далі

-

-

-

2 750 000 1 800 000
-

950 000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Особливі регулювання програми; зауваження про надання коштів
8.1 Оприлюднення можуть надаватися безоплатно.
8.2 Повернення фінансування підвищує повноваження на бюджетні асигнування.
8.3 Доходи підвищують повноваження на бюджетні асигнування.
8.4 Не використані бюджетні асигнування попереднього року, які не були заплановані на
поточний бюджетний рік, підвищують обсяг надання бюджетних коштів.
8.5 Програма субсидій може перехресно покриватися з програмою субсидій 56 Суспільна
робота.
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Пояснення до програми субсидій № 27:
Раннє виявлення захворювань
IPR-№ 611 – Захист здоров’я
1. Відповідальні фахові та оперативні адміністративні структури
А. Обстеження слуху новонароджених: Гессенське міністерство соціального захисту та
інтеграції, Профілактичний центр для дітей
Б. Профілактика рахіту: Гессенське міністерство соціального захисту та інтеграції,
адміністрація округу Дармштадт
В. Обстеження розвитку мовлення: Гессенське міністерство соціального захисту та інтеграції,
відділи охорони здоров’я і Профілактичний центр для дітей
Г. Профілактичне обстеження новонароджених і дітей: Гессенське міністерство соціального
захисту та інтеграції, Профілактичний центр для дітей
Д. Обстеження обміну речовин у новонароджених: Гессенське міністерство соціального
захисту та інтеграції, Профілактичний центр для дітей
2. Нормативно-правова база або інша основа
Закон Гессену про покращення охорони здоров’я дітей від 14 грудня 2007 р. (ЗПОЗД І 2007
856)
Угода про профілактику рахіту від 01.01.2006 р., Перша додаткова угода від 22.20.2012 р.
Добровільні бюджетні трансферти за Законом про бюджет
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
А. Подальше розширення повсюдного високоякісного обстеження слуху новонароджених у
Гессені з метою своєчасного виявлення, лікування та профілактики відповідних
захворювань під час раннього діагностичного обстеження. Для цього співробітники
університетської клініки у Франкфурті-на-Майні проводять навчання лікарського персоналу
лікарень швидкої допомоги. Завдяки процедурі документації досягається високий рівень
якості обстеження слуху у всьому Гессені, ініціюються та підтримуються відповідні
дослідницькі проекти.
Б. Процедури з профілактики рахіту та карієсу у немовлят і дітей молодшого дошкільного
віку. Витрати на профілактику рахіту повністю покриваються медичними страховими
компаніями. Земля Гессен забезпечує єдиний рівень якості та повсюдне забезпечення
послугою немовлят і дітей молодшого дошкільного віку шляхом централізованого
виявлення потреб, закупівельних процедур і розподілу відділами охорони здоров’я.
В. Єдина процедура проведення обстеження розвитку мовлення дітей у дитячих садках і
дитячих дошкільних центрах у Гессені, а також його розширення, включаючи наукові
дослідження та надання інформаційного матеріалу для проведення навчання та роботи з
громадськістю. Усі діти з підозрою на вади мовлення виявляються індивідуально та на
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План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
добровільній основі обстежуються у відповідних закладах або відправляються на
адекватне лікування. Організація системи документування для забезпечення якості
підтримки розвитку мовлення шляхом порівняння з відповідним віку розвитком дітей під
час обстеження для вступу до школи. Підтримка проектів, які сприяють розвитку мовлення
дітей, а також заходів/ програм, які забезпечують високий рівень якості обстеження дітей
для вступу до школи.
Робочі матеріали, а також супроводжуючі заходи з реалізації програми (оцінка,
встановлення вікових нормативів, супроводжуючі дослідження, публікації тощо) можуть
фінансуватися у межах наданого фінансування.
Г. Подальше розширення повсюдного контролю повноти профілактичного обстеження
новонароджених і дітей та письмового документування відвідувань педіатра, а також
відповідне оцінювання якості.
Д. Витрати на персонал і матеріальні витрати, які виникають у межах забезпечення якості
поглибленого обстеження обміну речовин у новонароджених та які не покриваються
обов’язковим медичним страхуванням.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Діяльність відповідає опису програми
4. Зв’язок з політичними цілями
Захист дітей від захворювань і вад здоров’я шляхом проведення профілактичних обстежень,
економічно ефективне амбулаторне та стаціонарне медичне обслуговування з урахуванням
потреб, а також забезпечення надання медичних послуг кваліфікованим персоналом і
гарантія безпечного поводження з медичними препаратами та речовинами.
5.Отримувач (Реципієнт)
А. Університетська клініка у м. Франкфурт-на-Майні
Б. Фармацевтичні підприємства
В. Округи, міста земельного підпорядкування (відділи охорони здоров’я) та університетські
дослідницькі центри, а також інші публічні, комунальні та приватні установи
Г. Університетська клініка у м. Франкфурт-на-Майні
Д. Університетська клініка у м. Франкфурт-на-Майні, Земельна палата лікарів Гессену у
якості розпорядника
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6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2016

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

6.1 Числовий вимір / кількість
Договори/надання
кількість
24
фінансування
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

24

33

22

20

6.2.1 Забезпечення проходження профілактичного обстеження на території всієї землі та
раннє виявлення захворювань та відхилень розвитку у новонароджених і дітей молодшого
дошкільного віку
Залучення пологових будинків відсотки
38
36
34
33
36
до
повсюдної
системи
обстеження
слуху
у
новонароджених
Частка дітей (4-4,5 роки) на рік, відсотки
25
25
10
11
16
які беруть участь у обстеженні
розвитку мовлення
Частка дітей, які взяли участь у відсотки
98
98
99
98
98
обов’язковому
профілактичному обстеженні
за Законом про охорону
здоров’я дітей
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Ефективне використання бюджетних коштів землі з оптимальним досягненням цілей
Земельні бюджетні кошти на євро
2,30
2,30
2,40
2,30
2,50
дитину
з
цільової
групи
профілактичного обстеження
дітей
7. Наданий обсяг коштів/ бюджетні асигнування
Новий
наданий
обсяг
коштів
2 250 000

Разом
з них:
Кошти землі
Інші доходи
Надходження з коштів ЄС
Надходження з коштів
федерація

2016

БА
2017

2 250 000 -

2 250 000 2 250 000
-

-

БА
2018

БА
2019

БА
2020

-

-

-

-

-

-
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Надходження
осіб

від

інших

-

-

-

-

-

-

8. Особливі регулювання програми; зауваження про надання коштів
8.1 Кошти бюджетної програми можна переносити
8.2. Додаткові надходження підвищують, а недостатні надходження скорочують
повноваження на надання бюджетний асигнувань.
8.3. Перевищення витрат може покриватися з програми №34 (Підтримка розвитку
мовленнєвих компетенцій у дітей дошкільного віку).
9. Ліквідність
План 2016 р.
євро

План 2015 р.
євро

-

-

2 250 000

2 250 000

Надходження (фінансування)

-

-

Надходження (затвердження нового
фінансування)
Разом

-

-

2 250 000

2 250 000

Земельні кошти (фінансування)
Земельні
кошти
(затвердження
нового фінансування)

Фактично
2014 р.
євро
1 309 928

651 640

1 961 568

10. Строк дії або обмеження строку дії
Не обмежено
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Пояснення до програми субсидій № 26:
Заходи з допомоги особам з залежностями
IPR-№ 611 – Охорона здоров’я
1. Відповідальні фахові та оперативні адміністративні структури
Гессенське міністерство соціального захисту та інтеграції, адміністрація округу Дармштадт
2. Нормативно-правова база або інша основа
Добровільні бюджетні трансферти за Законом про бюджет
3. Опис програми субсидій та діяльності
3.1. Опис програми субсидій
Допомога особам з залежностями пропонує допомогу, яка відповідає індивідуальним
потребам, та надає їм можливість самовизначення та життя без залежності. Бюджетні кошти
призначені для Гессенського земельного центру боротьби з залежностями, профілактичної
роботи, консультацій, груп самопомочі, робочих проектів, оцінки даних, публікацій, пілотних
програм, сприяння заходам, досліджень, а також інвестицій. Кошти використовуються для
стартового фінансування, а також для підтримки поточної роботи різних проектів.

3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Діяльність відповідає опису програми
4. Зв’язок з політичними цілями
Захист від захворювань і вад здоров’я шляхом проведення профілактичних заходів,
економічно ефективне амбулаторне та стаціонарне медичне обслуговування з урахуванням
потреб, а також забезпечення надання медичних послуг кваліфікованим персоналом і
гарантія безпечного поводження з медичними препаратами та речовинами.
5.Отримувач (Реципієнт)
Власники закладів з допомоги особам з залежностями, територіальні громади та об’єднання
громад, а також наукові інституції.
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6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2016

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

6.1 Числовий вимір / кількість
Заходи

кількість

43

41

34

37

32

6.2 Показники успішності (результативність послуг)
6.2.1 Підтримка та подальший розвиток ефективної системи допомоги особам з
залежностями для громадян Гессену
Кількість
консультаційних кількість
78
центрів з допомоги особам з
залежностями
Кількість
клієнтів
в Кількість
21 000
23 000 19 084 19 681 19 547
амбулаторному лікуванні
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Забезпечення господарської діяльності з низьким рівнем адміністративних витрат
Адміністративні витрати на 100 євро
4,50
4,50
2,20
7,21
5,00
євро субсидії
Показник «Кількість клієнтів в амбулаторному лікуванні» постійно має відхилення фактичних
показників від кількості, яка подається у річному звіті, тому що цифри, очищені від подвійних
повідомлень, можна встановити тільки пізніше.
7. Наданий обсяг коштів/ бюджетні асигнування
Новий
наданий
обсяг
коштів
1 600 000

Разом
з них:
Кошти землі
Інші доходи
Надходження з коштів ЄС
Надходження з коштів
федерація
Надходження від інших
осіб

2016

БА
2017

1 600 000 -

БА
2018

БА
2019

БА
2020 і
далі

-

-

-

1 600 000 1 600 000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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8. Особливі регулювання програми; зауваження про надання коштів
8.1 Додаткові надходження підвищують, а недостатні надходження скорочують
повноваження на надання бюджетний асигнувань.
8.2 Відшкодування податку на оборот, а також субсидії на будівництво житла зараховуються
виключно до інвестицій.
8.3 Кошти бюджетної програми можна переносити.
8.4 Відшкодування до федерації можуть списуватися з надходжень.
8.5 Надходження підвищують повноваження на надання бюджетний асигнувань.
8.6 Якщо цілі використання співпадають, витрати можуть відшкодовуватися за рахунок інших
програм субсидій (§ 35 абз. 2 Земельного закону про бюджет).
8.7 Діяльність програми може перехресно покриватися з програмою № 29 Підтримка
здорового способу життя
9. Ліквідність
План 2016 р.
євро

План 2015 р.
євро

-

-

1 600 000

1 600 000

-

-

Земельні кошти (фінансування)

Фактично
2014 р.
євро
914 781

Земельні
кошти
(затвердження
нового фінансування)
Надходження (фінансування)

12 651
Надходження (затвердження нового
фінансування)
Разом

-

-

1 600 000

1 600 000

927 432

10. Строк дії або обмеження строку дії
Не обмежено
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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

08 05
19
Навчання фахівців з догляду за людьми похилого віку

Назва послуги
Опис цілей
Ця фінансова допомога має центральне значення щодо навчання фахівців і санітарів з догляду за
людьми похилого віку. Особи, які отримують першу освіту, повинні звільнятися від витрат на
теоретичну професійну підготовку у школах з догляду за людьми похилого віку, які мають земельну
акредитацію. Школи отримують за це належне відшкодування своїх витрат, якщо вони не
відшкодовуються третіми особами. Завдяки цьому розширяється навчання фахівців з догляду за
людьми похилого віку та підтримується його високий рівень. Досягнення цілей конкретно
вимірюється кількістю учнів. Запланована кількість учнів: 3 500 на 2011 р., 4 000 на 2012 р., а з 2013 р.
– 5 000 щорічно.
Аналіз ефективності
Порівняння планових і фактичних показників кількості учнів (тільки учні, які фінансуються з коштів
землі, без освітніх сертифікатів), станом на 01.10 поточного року.
Рік
План
Факт
2008
3 300
3 257
2009
3 300
3 250
2010
3 400
3 498
2011
3 500
3 742 (підвищення ліміту до 4 000)
2012
4 000
4 060 (скасування ліміту)
2013
5 000
4 237
2014
5 000
5 018 (загальна кількість)*
2015
5 000
2016
5 000
*Зміна статистичного обліку учасників Гессенської земельної статистичної служби, до 2016 р. дані
про учасників не могли зображуватися для загальної кількості за лінією фінансування.
Динаміка показує постійне зростання місць навчання, які фінансуються з бюджетних коштів землі. Це
зростання пояснюється тим, що медична індустрія (амбулаторні служби, стаціонарні заклади з
догляду за людьми похилого віку) створила під час періоду, що аналізується, додаткові навчальні
місця для проходження практики та що ці місця використовувалися заявниками. Через цю динаміку
було необхідно у 2011 р. підняти ліміт до 4 000 місць, а у 2012 р. скасувати цей ліміт. Враховуючи
потребу у відповідних фахівцях на ринку праці з догляду людей, яка спричинена демографічними
змінами, а також враховуючи спільну ініціативу федерації, земель та асоціацій з підвищення кількості
місць для навчання та підвищення кваліфікації фахівців з догляду за особами похилого віку від грудня
2012 р., треба виходити з того, що кількість навчальних місць буде зростати.
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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

08 05
20
Відшкодування витрат Центрів з підготовки до професійної освіти

Назва послуги
Опис цілей
Центри з підготовки до професійної освіти повинні надати перспективи професійної діяльності для
людей з інвалідністю. Підлітки та молодь, які після закінчення школи не змогли або ще не змогли
розпочати професійне навчання, особливо потребують ґрунтовної першої професійної освіти, щоби
отримати завдяки цьому кращі шанси на першому ринку праці. До відповідальності Гессенського
міністерства соціального захисту та інтеграції належать земельні професійні училища, яким
підпорядковані Центри з підготовки до професійної освіти в містах Аролзен/Кассель (північний
Гессен) та м. Карбен (південний Гессен). Витрати професійних училищ охоплюють витрати на
адміністративний і технічний персонал (секретарі училищ або асистенти училищ), інвестиції в
обладнання училищ (наприклад, комп’ютери), а також витрати на приміщення, які були надані у
розпорядження Центрам з підготовки до професійної діяльності, та на пов’язані з ними витрати на
комунальні послуги.
Показниками для оцінки програми субсидій слугують:
а) кількість учнів з потребами у реабілітації, які навчаються у земельний професійних училищах,
б) кількість відрахувань у співвідношенні до загальної кількості учнів (без заходів з підготовки до
професійної освіти).
Доки кількість учнів різко не скорочується та досягається якомога низька квота відрахувань,
фінансова допомога оцінюється як успішна.

Аналіз ефективності
а) Кількість учнів у земельному професійному училищі Північного Гессену та у земельному
професійному училищі Південного Гессену
План 2016
План 2015 Факт 2014 Факт 2013 Факт 2012
Північний Гессен
500
500
432
468
464
Південний Гессен
700
700
623
611
631
Разом
1 200
1 200
1 055
1 079
1 095
Існує потреба навчання у Центрах з підготовки до професійної освіти. Агентство праці у м. Кассель та
Агентства праці у сусідніх земельних округах поводяться стримано щодо направлення учнів до цих
Центрів.
б) Кількість відрахувань у співвідношенні до загальної кількості учнів (без заходів з підготовки до
професійної освіти)
План 2016
План 2015 Факт 2014 Факт 2013 Факт 2012
Північний Гессен
18
18
17,4
10,9
10,8
Південний Гессен
18
18
13,4
12,3
10,5
Кількість учнів зберігається стабільною, а квота відрахувань залишається нижче 18%, тому фінансова
допомога оцінюється як успішна.
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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 06
46
Медичне забезпечення, особливо у сільській місцевості,
забезпечення якості та безпека пацієнтів у системі охорони
здоров’я
Заходи за Гессенським пактом про охорону здоров’я та за
програмою «Створення регіональних центрів охорони
здоров’я», проект забезпечення рівня якості для безпеки
пацієнтів

Опис цілей
Система охорони здоров’я переживає глибокі структурні зміни. Впровадження належних
заходів повинно забезпечити медичне забезпечення у майбутньому та продовжити його
розвиток у відповідності до потреб.
Заходи до 2014 р.:
 Фінансове сприяння центрам компетенцій загальної медицини при університетах м.
Франкфурт-на-Майні та м. Марбург по 150 000 євро кожному щорічно.
 Фінансове сприяння відкриттю нових практик лікарів у районах, де спостерігається
регіональна потреба у медичному обслуговуванні, по 200 000 євро щорічно.
Фінансування відбувається разом з лікарською страховою касою землі Гессен та
об’єднаннями медичних страхових компаній землі Гессен.
 Реалізація пілотних проектів щодо делегування лікарських послуг, обсяг – 56 000 євро.
Заходи з 2015 р.:
 Надання стипендій студентам-медикам у розмірі до 600 євро, якщо вони проходять
свою практику у сімейного лікаря у сільській місцевості. Земля виділятиме для цих
цілей 200 000 євро щорічно.
 Фінансове сприяння центрам компетенцій загальної медицини при університетах м.
Франкфурт-на-Майні та м. Марбург по 250 000 євро кожному щорічно.
Досягнення цілей вимірюється:
 кількістю учасників, які взяли участь у підвищенні кваліфікації за фахом «Загальна
медицина»,
 кількість сімейних лікарів, які отримали дозвіл на роботу в Гессені,
 кількість стипендій для проходження практики.
Створення регіональних центрів охорони здоров’я
Для протидії нерівномірному розподілу кількості лікарських практик по регіонах і,
відповідно, для забезпечення потреби у медичному забезпеченні, необхідно реалізовувати
регіональні концепції подальшого розвитку системи охорони здоров’я. Органи місцевого
самоврядування при делегуванні цих функцій отримують пропорційну фінансову допомогу
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для покриття витрат. У 2014-2015 р.р. фінансування загальним обсягом у 500 000 євро
отримає дев’ять пілотних регіонів. Восени 2015 р. шляхом проведення конкурсу серед
регіонів будуть обрані дев’ять регіонів та проектів, які будуть отримувати фінансування у
2016-2018 р.р. Для цього виділяється загальна сума фінансування у розмірі 550 000 євро
щорічно.
Досягнення цілей вимірюється кількістю регіональних мереж охорони здоров’я.
Атлас медичного забезпечення (з 2015 р.)
У квітні 2014 р. Гессенське міністерство соціального захисту та інтеграції разом з
об’єднанням лікарських страхових кас Гессену оприлюднили 26 регіональних звітів про стан
системи охорони здоров’я. У цих звітах уперше у всій федерації були надані міжгалузеві
аналізи систем забезпечення та сценарії розвитку до 2020 р. для рівня земельних округів і
міст земельного підпорядкування.
Уряд землі має намір перетворити ці регіональні звіти про стан системи охорони здоров’я на
регіональні атласи медичного забезпечення, щоби поряд з прогнозами про розвиток структур
медичного забезпечення залучити також питання якості медичного забезпечення та
міжгалузеві процеси забезпечення.
Досягнення цілей вимірюється за кількістю аналізів забезпечення.
Забезпечення якості та безпека пацієнтів (з 2015 р.)
З метою підвищення безпеки пацієнтів та забезпечення високого рівня якості у гессенських
лікарнях була розпочата ініціатива «Безпека пацієнтів та забезпечення якості» разом зі
Спілкою лікарень Гессену. На основі цього було розроблено пілотний проект «Поводження з
мультирезистентними збуджувачами захворювань», який знаходиться наразі на стадії
планування. Його реалізація передбачена на 2016 р.
Аналіз ефективності
Гессенський пакт про охорону здоров’я
 Фінансове сприяння центрам компетенцій загальної медицини при університетах м.
Франкфурт-на-Майні та м. Марбург
У 2012 р. було засновано два центри компетенцій для підвищення кваліфікації у сфері
загальної медицини при університетах м. Франкфурт-на-Майні та м. Марбург. З того
часу було засновано разом 20 об’єднань з підвищення кваліфікації, ще 12 об’єднань
знаходяться на стадії створення. Разом до цього було залучено 46 лікарень Гессену та
понад 200 практик загальної медицини.


Фінансове сприяння відкриттю нових практик лікарів у районах, де спостерігається
регіональна потреба у медичному обслуговуванні
У 2012-2014 р.р. у межах програми фінансового сприяння було надане фінансування у
загальному розмірі 1,5 млн. євро, які були використані на відкриття близько 50 нових
практик лікарів, передачу існуючих практик, зарахування на роботу та філіали практик
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у сільській місцевості.


Реалізація пілотних проектів щодо делегування лікарських послуг
У 2013-2014 р.р. були надані кошти на оцінювання двох пілотних проектів загальним
обсягом 56 000 євро. Кінцеві звіти ще не надані.

Створення регіональних мереж охорони здоров’я
У 2014-2015 р.р. фінансове сприяння у розмірі 500 000 євро щорічно отримали дев’ять
пілотних регіонів. Проміжні звіти, які треба подати до 31.03.2015, ще не надані.
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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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19-й звіт про фінансову допомогу землі Гессен
за 2013-2016 р.р.

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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Паспорти бюджетних програм з
результативними показниками
(індикаторами)
у сфері інфраструктури
у федеральній землі Гессен,
Німеччина

«САНАЦІЙНИЙ НАСТУП»
2016 – 2022

Станом на:
Серпень 2015
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ВИХІДНА СИТУАЦІЯ
Шосейні дороги на території Федеральної Землі Гессен знаходяться у стані, який викликає стурбованість.
Частка шосейних доріг, які є у так званому „дуже поганому стані“, є істотно вищою, ніж у випадку
доріг федерального значення та автобанів.
Інвестиції в рамках кон’юнктурних програм змогли тільки частково зупинити цю тенденцію.

Частка доріг, які знаходяться у дуже поганому стані:
Федеральні автобани
2001 6,0 %

Федеральні дороги
2001 24,4 %

Шосейні дороги
2001 15,6 %

2009

11,3 %

2011

17,5 %

2008

24,1 %

2013

7,0 %

2015

Оцінювання триває

2012

22,4 %

Сторінка 2

ПІДСТАВИ: СТАТИСТИЧНІ ДАНІ, ЗВІТИ ПЕРЕВІРОК,
РОЗРАХУНКИ
Підставою програми є актуальне оцінювання:
З цією метою було залучено всі наявні статистичні дані, звіти про перевірки та розрахунки активності
руху на дорогах.

Підстави для збору даних:

Облік стану шосейних доріг

Перевірка мостів

Статистика дорожніх пригод

Розрахунки активності руху
Seite 3

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ
ОЦІНКА ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ОСНОВІ ФАХОВИХ ТА ОБ’ЄКТИВНИХ КРИТЕРІЇВ.
Безпека
дорожнього руху

Значення
дорожнього руху

(Цифри щодо дорожніх
пригод та неасних.
випадків, якість зчеплення
із дорожнім покриттям,
тощо)

(Громадський пас. транс.,
об’їзди, тощо)

Ситуація щодо
навколишнього
оточення
(Зниження шумових викидів)

Якість дорожнього руху

Економічність

(Зниження рівня негативних впливів на
рух, покращення продуктивності, тощо)

(напр., комбінування
заходів, збереження
матеріальної субстанції)

Сторінка 4

ІНВЕСТИЦІЇ У САНАЦІЮ (РЕМОНТ): 385 МЛН. ЄВРО
ПРОТЯГОМ 7 РОКІВ
Зі всього обсягу було визначено найтерміновіші проекти та проекти, які реально реалізувати у середній
перспективі.

Інвестиційний акцент у будівництві шосейних доріг падає на утримання їх у належному стані

біля 385 млн. Євро протягом
7 років на виконання біля
540 окремих проектів
Стосовно десь 200 з цих будівельних проектів ще має бути виконаною будівельно-правова документація.
Відбувається регулярна актуалізація. Дороги(чи їх відрізки), стан яких значно погіршується, оцінюються
повторно, і, після такої перевірки, включаються у програму додатково.*
* Такі будівельні проекти фінансуються із засобів, які не є прив’язаними до конкретних проектів, і щорічно є у розпорядженні для гнучкого використання.
Сторінка 5

ЧІТКИЙ ФОКУС: САНАЦІЯ (РЕМОНТ) МАЄ ПЕРЕВАГУ НАД
НОВИМ БУДІВНИЦТВОМ
До таких проектів відносяться:

Оновлення верхн. дор. покриття та

Ремонт та оновлення конструкцій

ґрунтовне оновл. дорожн. полотна

292 ремонти дорожн., фінансовий
обсяг прибл.165 млн. Євро

112 ремонтів та оновлень конструкцій,
фін. обсяг прибл. 55 млн. Євро

Для цих проектів фінансування вже є забезпеченим.

Перебудова та розшир. Перебуд. проїздів

Розшир. вільних

вузлових точок

дорожн.ділянок

крізь насел. пункти

126 перебудов та розширень (тут ще є потреба у буд.-правов.
документації), фінансовий обсяг прибл. 150 млн. Євро

Сторінка 6

БУДІВНИЦТВО ШОСЕЙНИХ ДОРІГ: 2016 – 2022 роки

«Санаційний наступ» 2022

Безпека руху *

Ремонт

530 першочергових ремо.
заходів
прибл. 50 – 55 млн. Євро на рік

У випадках гострої
небезпеки для вул. руху
прибл. 2 – 3 млн. Євро
на рік

доріг, стан яких у 2015р.
істотно погіршився
прибл. 5 млн. Євро
на рік від 2016 до 2018,
прибл. 10 млг. Євро на
рік від 2019 до 2022

* Проекти із організації безпеки руху

Дрібні
проекти

Поточні проекти
нового будівництва:
Заходи утрим. У Проекти KIM I та II;
нал. стані &
ремонту <
50.000 Euro
прибл. 5 млн.
Євро на рік

Об’їщзна д. нас. пункту
Karben; Євр. Проекти
щодо федер. доріг
далекого сполучення
прибл. 15 – 20 млн. Євро
на рік від 2016 до 2018
прибл. 10 – 15 млн. Євро
на рік від 2019 до 2022

Нове
будівництво
велошляхів:
прибл. 4 млн.
Євро на рік

* Фінансув. об’їзної дороги нас. пункту Karben
(LOI)

Сторінка 7

ЗАХОДИ УТРИМАННЯ В НАЛЕЖНОМУ СТАНІ
(ЗБЕРЕЖЕННЯ) СТАЮТЬ ВСЕ ВАЖЛИВІШИМИ
Послідовне визначення пріоритетів призводить до того, що частка заходів утримання в належному стані у
всьому кошторисі будівництва шосейних доріг помітно зростає.

72 % -

83 % -

частка
утримання у
належному стані
у 2014 році

частка
утримання у
належному стані
у 2019 році

Сторінка 8

МЕРЕЖУ ВЕЛОШЛЯХІВ БУДЕ РОЗШИРЕНО
Мережу велошляхів (велодоріжок) при шосейних дорогах, яка у Гессені має розвиток, нижчий від
пересічного, буде розширено . Всього до 2022 року буде збудовано 60 нових велошляхів з обсягом
фінансування 30 Млн. Євро.

Шосейні дороги у федеральних землях, оснащені велошляхами, станом на 2013 рік
Шлєзвіґ-Гольштайн
Нижня Саксонія

61
54

Північна Рейн-Вестфалія

43

Меклєнбурґ-Передня Померанія

26

Саарландія

25

Баварія

24

Бранденбурґ

17

Баден-Вюрттемберґ

13

Саксонія-Ангальт

13

Гессен

11

Саксонія

10

Рейнланд-Пфальц

8

Тюринґія

5
У відсотках, джерело BMVBS

Сторінка 9

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД «САНАЦІЙНОГО НАСТУПУ» 2022
Програма охоплює:
до 2022 року

607 заходів

заг. обсягом 415 млн. Євро

Оцінка терміновості щодо доріг

Кількість (заокруглене число)
530

Фінансовий обсяг
370 Mлн. Euro

Оцінка терміновості щодо велошляхів

60

30 Mлн. Euro

Проекти із організації
безпеки дорожнього руху

17

15 Mлн. Euro

607

415 Mлн. Euro

Сума

Сторінка 10

Гессенське міністерство
економіки, енергетики,
транспорту та
крайового розвитку

Відділ преси, роботи з
громадськістю
Kaiser-Friedrich-Ring 75 65185
Wiesbaden Телефон 0611 815 2020
www.wirtschaft.hessen.de

Станом на: 17.06.2015

«Санаційний наступ» 2016 - 2022
Оцінка терміновості – сфера прості шосейні дороги
Дорога

Назва проекту

Довжина проекту (км)

Ділові заг. витрати
(тис.)

Округ (Район)

L 535

Оновлення верхнього покриття Земельна границя – Унтер-Абштайнах (Unter-Abtsteinach)

1,768

340

Берґштрассе (Bergstraße)

L 3098

Оновлення верхнього покриття Лаутерталь/Райхенбах-Лаутерталь-/Бееденкірхен (Lautertal/Reichenbach Lautertal/Beedenkirchen)

2,310

600

Bergstraße

L 3098

Ґрунтовне оновлення Бееденкірхен (Beedenkirchen) - проїзд крізь нас. пункт Шмаль-Беербах (OD
Schmal-Beerbach)

0,947

250

Bergstraße

L 3103

Ремонт конструкцій опорна стіна по ходу струмка біля Бенсгайм/Ауербах (Bensheim/Auerbach)

0,050

300

Bergstraße

L 3103

Оновлення конструкцій опорна стіна вихід з нас. пункту Бенсгайм/Ауербах (Bensheim/Auerbach)

0,018

150

Bergstraße

L 3105

Ремонт конструкцій переїзду Фігкенбах ін Гіршгорн (UF Finkenbach in Hirschhorn)

0,008

300

Bergstraße

L 3105

Ремонт конструкцій переїзду Мюльґрабен шт Гіршгорн (UF Mühlgraben in Hirschhorn)

0,004

100

Bergstraße

L 3111

Ремонт конструкцій переїзду Ґрабен бай Льорш (UF Graben bei Lorsch)

0,025

180

Bergstraße

L 3111

Розширення між Айнгаузен (Einhausen) (L 3261) та Гросс-Роргайм (Groß-Rohrheim) (ШЮКО) (SCHÜCO)

2,000

1.540

Bergstraße

L 3119

Оновлення конструкцій опорна стіна у Гіршгорн (Hirschhorn)

0,030

180

Bergstraße

L 3120

Оновлення конструкцій переїзду (UF Michelbach in Wald-Michelbach)

0,010

200

Bergstraße

L 3408

Оновлення верхнього покриття Біркенау (Birkenau) – відгалуження до K 15

3,554

750

Bergstraße

L 3040

Розширення вузлова точка K 201 у Ґінсгайм (Ginsheim)

0,300

250

Дармштадт-Дібурґ
(Darmstadt-Dieburg)

L 3065

Оновлення верхнього покриття Кляйн-Умштадт-Клєєштадт (Klein-Umstadt – Kleestadt)

0,750

370

Darmstadt-Dieburg

L 3094

Розширення відрізку проїзду через нас. Пункт Дармштадт-Дібурґ (відрізок проїзд через Дібурґ) (Darmstadt Dieburg (Abschnitt OD Dieburg))

0,340

270

Darmstadt-Dieburg

L 3095

Оновлення верхнього покриття Мюнстер-Еппертсгаузен (Münster – Eppertshausen)

1,628

350

Darmstadt-Dieburg

L 3095

Ремонт конструкцій переїзду Ріхербах бай Альтгайм (UF Richerbach bei Altheim)

0,010

120

Darmstadt-Dieburg

L 3099

Оновлення верхнього покриття Нідер Модау-Обер-Рамштадт (Nieder Modau - Ober-Ramstadt) (вузлова точка
(Knotenpunkt )L3099/B 426)

1,961

500

Darmstadt-Dieburg

L 3100

Розширення вузлової точки KVP проїзд крізь нас. пункт Зеегайм (Seeheim) (Гайдельберґер Штрассе
(Heidelberger Str.) / Райффайзенштрассе (Raiffeisenstraße))

0,010

250

Darmstadt-Dieburg

L 3100

Оновлення конструкцій переїзду Ландбах бай Юґенгайм (UF Landbach bei Jugenheim)

0,010

300

Darmstadt-Dieburg

L 3102

Розширення між Лютценбах (вкл. проїзд через нас. пункт) (Lützelbach (einschl. OD)) та K 71

2,299

1.350

Darmstadt-Dieburg

L 3102

Заспокоєння (заповільнення) руху на в’їзді Біллінґс (зі сторони Лютценбах) (Billings (von Lützelbach kommend))

0,300

250

Darmstadt-Dieburg

L 3102

Оновлення верхнього покриття Біллінґс-Рідернгаузен (Billings – Niedernhausen) (між вузловою точкою
(zwischen Knotenpunkt )L3102/K72 – вузлова точка (KnotenpunktL3102/K73))

0,160

80

Darmstadt-Dieburg

L 3104

Розширення між Обер Рамштадт та Россдорф (Ober Ramstadt und Roßdorf)

0,980

500

Darmstadt-Dieburg

L 3112

Ремонт конструкцій переїзду Нім. Залізн. Біля Альсбах (UF DB bei Alsbach)

0,020

720

Darmstadt-Dieburg

L 3114

Ремонт конструкцій переїзду UF Mühlbach bei Groß - Zimmern

0,000

300

Darmstadt-Dieburg

L 3115

Оновлення верхнього покриття Gundernhausen - Groß - Zimmern

1,600

450

Darmstadt-Dieburg

L 3115

Ремонт конструкцій дерев’яного моста переїзду UF Richerbach (G+R) in Richen

0,009

50

Darmstadt-Dieburg

L 3115

Оновлення верхнього покриття проїзду крізь нас. пункт OD Klein-Zimmern

0,256

60

Darmstadt-Dieburg

L 3115

Оновлення верхнього покриття Kleestadt - Schaafheim (süd-westl. vor Kleestadt)

0,305

130

Darmstadt-Dieburg

L 3413

Розширення проїзду крізь нас. пункт Groß Umstadt - Raibach inkl. OD - Bereiche

3,500

2.040

Darmstadt-Dieburg

L 3413

Розширення між Groß Umstadt та Habitzheim

1,650

1.800

Darmstadt-Dieburg

L 3413

Ремонт конуструкційUF Pferdsbach in Groß - Umstadt

0,006

90

Darmstadt-Dieburg

L 3477

Розширення між Wembach und Groß Biebrau

1,320

670

Darmstadt-Dieburg

L 2304

Оновлення верхнього покриття Kalbach/Heubach - Kalbach/Uttrichshausen

2,500

680

Фулда (Fulda)

L 3068

Оновлення конструкцій переїзду UF Dörmbach in Hilders/Rupsroth (Plattenbrücke)

0,048

150

Fulda

L 3079

Розширення між Fulda und Fulda/Lehnerz (Leipziger Straße)

0,158

120

Fulda

L 3141

Розширення між Großenlüder та Großenlüder/Eichenau (Bahnübergang)

0,800

1.700

Fulda

L 3141

Розширення між Flieden/Rückers та L 3372

0,870

800

Fulda

L 3141

Ґрунтовне оновлення Neuhof/Kauppen - Neuhof/Hauswurz

2,754

830

Fulda

L 3141

Оновлення верхнього покриття Abzweig K 88 - Flieden/Buchenrod

3,600

980

Fulda

L 3169

Ґрунтовне оновлення Burghaun/Großenmoor (Abzweig K 144) - Abzweig K 137 (BAB Brücke)

2,071

900

Fulda

L 3170

Розширення між Eiterfeld/Leibolz та Eiterfeld/Großentaft

0,900

1.000

Fulda
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«Сапнаційний наступ» 2016 - 2022
Оцінка терміновості у сфері прості шосейні дороги
Дорога

Назва проекту

Довжина проекту (км)

Ділові заг. витрати
(тисяч)

Округ

L 3176

Ґрунтовне оновлення Abzwg. L 3378 (Hünfeld/Michelsrombach) - Hünfeld/Oberrombach

1,124

540

Fulda

L 3176

Ґрунтовне оновлення проїзду крізь нас. пункт Nüsttal/Morles

0,886

450

Fulda

L 3176

Оновлення верхнього покриття проїзду крізь нас. пункт Hilders

1,302

350

Fulda

L 3206

Розширення між Neuhof та Neuhof/Giesel

1,911

2.970

Fulda

L 3258

Ґрунтовне оновлення Abzwgeig K 53 - Künzell/Dietershausen

2,349

850

Fulda

L 3258

Розширення zwischen Ebersburg/Ried und Ebersburg/Weyhers

1,739

1.800

Fulda

L 3258

Ґрунтовне оновлення Dipperz - Einmündung L 3379

2,011

790

Fulda

L 3330

Розширення між Hofbieber/Kleinsassen та відгалуженням на L 3379

0,348

120

Fulda

L 3330

Ґрунтовне оновлення відгалуження K 25 - Hofbieber/Langenbieber

1,000

410

Fulda

L 3330

Оновлення верхнього покриття Dipperz/Wolferts - Hofbieber/Kleinsassen

2,129

700

Fulda

L 3330

Ремонт конструкцій переїзду Mambach in Hofbieber/Schackau

0,010

150

Fulda

L 3377

Оновлення верхнього покриття Künzell/Dirlos - Künzell/Dietershausen

1,800

490

Fulda

L 3377

Ремонт конструкцій переїзду UF Wanne bei Dipperz/Friesenhausen

0,050

100

Fulda

L 3378

Розширення між Fulda/Lehnerz und Hünfeld/Michelsrombach (Radweg B 27)

1,955

860

Fulda

L 3396

Розширення між B 284 та межею Фед. Землі (вкл. проїзд крізь нас. пункт Mosbach)

2,480

1.800

Fulda

L 3418

Оновлення конструкцій опорна стіна Petersberg

0,048

150

Fulda

L 3431

Розширення між Eiterfeld/Körnbach та Eiterfeld/Dittlofrod

1,337

1.300

Fulda

L 3458

Розширення між Ebersburg/Ried та Eichenzell/Lütter

2,104

1.650

Fulda

L 3047

Розширення між Einm. 3061 (Krumbach) та Biebertal/Frankenbach

1,000

1.100

Ґіссен Gießen

L 3125

Розширення між Grünberg/Weitershain та Rabenau/Rüddingshausen

3,000

3.000

Gießen

L 3125

Оновлення верхнього покриття Grünberg/Weitershain - Rabenau/Rüddingshausen

3,500

400

Gießen

L 3125

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Rabenau/Rüddingshausen

0,381

230

Gießen

L 3126

Оновлення верхнього покриття Buseck/Beuern - Rabenau/Geilshausen

5,471

900

Gießen

L 3126

Оновлення верхнього покриття Rabenau/Odenhausen - Odenhäuser Kreuz

1,492

250

Gießen

L 3126

Розширення Knotenpunkt L 3146 bei Rabenau/Odenhausen

0,500

650

Gießen

L 3127

Оновлення верхнього покриття Abzweig L 3126 (Odenhausen) - OD Rabenau/Kesselbach einschließlich
Teilstücke der OD

1,527

250

Gießen

L 3129

Розширення Knotenpunkt L 3131 біля Pohlheim/Garbenteich

0,300

710

Gießen

L 3132

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Pohlheim/Grüningen

0,706

800

Gießen

L 3133

Розширення вузлової точки A 485 AS Langgöns

0,300

650

Gießen

L 3137

Ґрунтовне оновлення Laubach/Lauter -Grünberg

1,440

430

Gießen

L 3137

Ґрунтовне оновлення проїзду крізь нас. пункт Laubach/Lauter

0,643

200

Gießen

L 3138

Ґрунтовне оновлення проїзду крізь нас. пункт Laubach/Gonterskirchen

0,761

460

Gießen

L 3146

Оновлення верхнього покриття Allendorf (Lumda)- Rabenau/Londorf

2,360

400

Gießen

L 3146

Ґрунтовне оновлення проїзду крізь нас. пункт Rabenau/Kesselbach

0,476

440

Gießen

L 3146

Розширення між Rabenau/Kesselbach та відгалуж. на 3126 (Odenhäuser Kreuz)

0,900

900

Gießen

L 3146

Розширення між Grünberg/Weitershain та Mücke/Bernsfeld

1,660

850

Gießen

L 3166

Розширення вузлової точки B 49 виїзд на Grünberg/Weikartshain

0,300

550

Gießen

L 3166

Bauwerkserneuerung UF Seenbach біля Grünberg/Lardenbach

0,007

150

Gießen

L 3188

Розширення Knotenpunkt B 457/K 188 Rodheimer Kreuz

0,300

600

Gießen

L 3355

Розширення між Reiskirchen/Hattenrod та Reiskirchen

1,300

1.440

Gießen

L 3355

Розширення між Lich та Reiskirchen/Hattenrod

5,740

4.800

Gießen

L 3356

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Staufenberg (передмістя)

0,370

530

Gießen

L 3451

Розширення вузлової точки L 3475/K 21 біля Gießen / Allendorf

0,002

600

Gießen
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L 3451

Розширення вузлової точки L 3359 під’єднання до B 49/DB

0,300

600

Gießen

L 3474

Ремонт конструкцій переїзду Bieber біля Biebertal/Königsberg (Amco Tyssen)

0,100

150

Gießen

L 3475

Розширення вузлової точки Lollar (Holzmühlerweg,L3188/Gem.)

0,010

650

Gießen

L 3481

Ремонт конструкцій переїзду UF Eschersbach біля Laubach/Münster

0,010

210

Gießen

L 3481

Ремонт конструкцій переїзду UF Schellenbach bei Laubach

0,050

130

Gießen

L 3012

Ремонт конструкцій переїзду (UF) Нім. Залізниці DB біля Rüsselsheim

0,020

120

Ґросс-Ґерау (Groß-Gerau)

L 3094

Розширення вузлової точки K 161 у Geinsheim

0,010

300

Groß-Gerau

L 3094

Розширення вузлової точки L 3482/Nordring у Groß-Gerau

0,400

300

Groß-Gerau

L 3112

Розширення вузлової точки KVP у Gernsheim (Pfungstädter Str. / Konrad - Adenauer Ring)

0,400

300

Groß-Gerau

L 3155

Ґрунтовне оновлення відгалуж. L 3155 - Neuenstein Ortsteil Salzberg

0,816

290

Герсфельд-Ротенбурґ
(Hersfeld-Rotenburg)

L 3155

Ґрунтовне оновлення Neuenstein Ortsteil Salzberg – район міста Raboldshausen включно проїзд крізь нас.
пункт

1,905

700

Hersfeld-Rotenburg

L 3155

Оновлення конструкцій переїзду (UF) Ilgenbach у Salzberg

0,025

120

Hersfeld-Rotenburg

L 3159

Ґрунтовне оновлення Kirchheim – район міста Reckerode вкл. проїзд крізь нас. пункт Reckerode

2,852

910

Hersfeld-Rotenburg

L 3159

Ґрунтовне оновлення проїзд крізь нас. пункт (OD) Bad Hersfeld (Meisebacher Straße)

0,839

370

Hersfeld-Rotenburg

L 3170

Ґрунтовне оновлення проїзд крізь нас. пункт Hauneck Ortsteil Sieglos/Eitra

1,096

450

Hersfeld-Rotenburg

L 3172

Bauwerkserneuerung переїзду (UF) Werra біля Heimboldshausen

0,060

1.250

Hersfeld-Rotenburg

L 3173

Ґрунтовне оновлення проїзд крізь нас. пункт Hohenroda Ortsteil Oberbreitzbach - Ransbach

1,600

490

Hersfeld-Rotenburg

L 3173

Ґрунтовне оновлення проїзд крізь нас. пункт Hohenroda/Mansbach

0,785

350

Hersfeld-Rotenburg

L 3208

Оновлення верхнього покриття OD Rotenburg (Abzweig B83 - Tiefstraße)

0,300

360

Hersfeld-Rotenburg

L 3226

Розширення між Rotenburg/Seifertshausen та Rotenburg/Dankerode

1,950

1.100

Hersfeld-Rotenburg

L 3226

Оновлення верхнього покриття Lispenhausen - Schwarzenhasel

2,295

750

Hersfeld-Rotenburg

L 3226

Ґрунтовне оновлення Schwarzenhasel - Erkshausen

0,824

450

Hersfeld-Rotenburg

L 3226

Оновлення верхнього покриття проїзд крізь нас. пункт (OD) Rotenburg Ortsteil Erkshausen – район міста
Seifertshausen

1,565

260

Hersfeld-Rotenburg

L 3248

Bauwerksinstandsetzung переїзду (UF) Weihebach біля Richelsdorf

0,000

450

Hersfeld-Rotenburg

L 3249

Ґрунтовне оновлення відгалуження на K 53 (Dens) - Nentershausen / Weißenhasel

1,480

850

Hersfeld-Rotenburg

L 3249

Bauwerkserneuerung переїзду Haselbach у Nentershausen

0,025

80

Hersfeld-Rotenburg

L 3250

Оновлення верхнього покриття відгалуження на L 3251 (Rotenburg) – відгалуження на K 55 (Solz)

1,800

550

Hersfeld-Rotenburg

L 3250

Оновлення верхнього покриття Bebra район міста Iba – відгалуження на K 55 (Solz)

3,502

950

Hersfeld-Rotenburg

L 3251

Оновлення верхнього покриття відгалуження на K 57 Machtlos - AS Wildeck Hönebach

0,204

60

Hersfeld-Rotenburg

L 3251

Ґрунтовне оновлення AS Wildeck-Höhnebach - Abzweig K 62 (Raßdorf)

1,100

390

Hersfeld-Rotenburg

L 3251

Ґрунтовне оновлення відгалуження на L 3306 (Hönebach) - Heringen район міста Kleinensee

0,700

260

Hersfeld-Rotenburg

L 3251

Bauwerkserneuerung переїзду Flutgraben біля Bosserode

0,025

80

Hersfeld-Rotenburg

L 3253

Ґрунтовне оновлення відгалуження на K 67 (Sterkelshausen) - Baumbach (відгалуження на Gemeinde Str.)

0,600

320

Hersfeld-Rotenburg

L 3253

Розширення між Baumbach та Hergershausen (відгалуження на B 83)

0,702

1.950

Hersfeld-Rotenburg

L 3253

Розширення між Abzweig B 83 та Hergershausen (Abzweig L 3304)

0,917

370

Hersfeld-Rotenburg

L 3254

Ремонт конструкцій переїзду Rohrbach у Rohrbach

0,000

170

Hersfeld-Rotenburg

L 3254

Ґрунтовне оновлення відгалуження на L 3253 (Ersrode) - Ludwigsau район міста Beenhausen

0,400

170

Hersfeld-Rotenburg

L 3254

Ремонт конструкцій переїзду Flutgraben біля Niederthalhausen

0,000

160

Hersfeld-Rotenburg

L 3255

Ґрунтовне оновлення проїзду крізь нас. пункт Heringen

0,866

2.230

Hersfeld-Rotenburg

L 3255

Ґрунтовне оновлення відгалуження на L 3069 - Heringen район міста Herfa

1,100

460

Hersfeld-Rotenburg

L 3255

Ґрунтовне оновлення відгалуження на L 3069 - Heringen район міста Herfa вкл. проїзд крізь нас. пункт Herfa

0,790

310

Hersfeld-Rotenburg

L 3255

Ґрунтовне оновлення проїзду крізь нас. пункт Friedewald

0,250

260

Hersfeld-Rotenburg

L 3255

Ремонт конструкцій переїзду Herfabach у Heringen

0,000

100

Hersfeld-Rotenburg
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L 3306

Ремонт конструкцій переїзду Werra у Lengers

0,000

390

Hersfeld-Rotenburg

L 3336

Розширення між Rotenburg a. d. Fulda/Mündershausen та Rotenburg a. d. Fulda

2,141

1.120

Hersfeld-Rotenburg

L 3336

Розширення між Ludwigsau район міста Niederthalhausen та Atzelrode (відгалуження на K 64)

7,274

2.930

Hersfeld-Rotenburg

L 3431

Ремонт конструкцій переїзду через залізничні колії DB in Neukirchen

0,000

280

Hersfeld-Rotenburg

L 3471

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Mengshausen

0,810

1.100

Hersfeld-Rotenburg

L 3471

Розширення між Kreisgrenze Fulda (відгалуження на B 27) та Haunetal район міста Wehrda (Block
Hohenwehrda)

0,140

200

Hersfeld-Rotenburg

L 3004

Оновлення верхнього покриття проїзд крізь нас. пункт Schmitten

0,337

100

Гохтаунускрайс
(Hochtaunuskreis)

L 3004

Оновлення верхнього покриття Oberursel - Hegewiese

1,800

500

Hochtaunuskreis

L 3025

Оновлення верхнього покриття Königstein (B 3) - Rotes Kreuz (L3024)

2,460

600

Hochtaunuskreis

L 3025

Оновлення верхнього покриття Niederreifenberg - Brombach

8,943

2.700

Hochtaunuskreis

L 3026

Ремонт конструкцій переїзду переїзду Daisbach bei Bremthal

0,010

300

Hochtaunuskreis

L 3063

Оновлення верхнього покриття L 3025 - B 275 включно проїзд крізь нас. пункт Heinzenberg та проїзд крізь нас.
пункт Wilhelmsdorf

6,440

2.700

Hochtaunuskreis

L 3205

Ремонт конструкцій переїзду Stadtbahn-U2 біля Ober-Eschbach

0,016

500

Hochtaunuskreis

L 3270

Ремонт конструкцій переїзду Usabach bei Westerfeld

0,010

150

Hochtaunuskreis

L 3270

Оновлення верхнього покриття Usingen - OD Michelbach вкл. проїзд крізь нас. пункт Eschbach та проїзд крізь
нас. пункт Michelbach

4,300

1.200

Hochtaunuskreis

L 3337

Оновлення верхнього покриття Hasselbach - Hainchen

1,177

350

Hochtaunuskreis

L 561

Ґрунтовне оновлення Lippoldsberg - Landesgrenze

0,421

300

Кассель (Kassel)

L 763

Bauwerkserneuerung переїзду Weser bei Gieselwerder

0,300

6.700

Kassel

L 763

Ґрунтовне оновлення Oedelsheim - Heisebeck

0,546

300

Kassel

L 763

Ґрунтовне оновлення Oedelsheim - Heisebeck

0,740

850

Kassel

L 3080

Ґрунтовне оновлення проїзд крізь нас. пункт Niederlistingen

0,150

100

Kassel

L 3080

Ґрунтовне оновлення Oberlistingen bis Abzweig B 7

0,300

200

Kassel

L 3210

Ґрунтовне оновлення Lamerden -Eberschütz

2,500

1.400

Kassel

L 3211

Оновлення верхнього покриття Laar-Obermeiser

0,095

100

Kassel

L 3214

Оновлення верхнього покриття Oberelsungen - K 87

1,366

350

Kassel

L 3214

Оновлення верхнього покриття Zierenberg - Ehrsten

2,414

600

Kassel

L 3215

Ґрунтовне оновлення Baunatal Knoten L 3215/ L 3218/ A 44

0,100

180

Kassel

L 3215

Оновлення верхнього покриття Altenstädt-Balhorn

1,988

550

Kassel

L 3215

Оновлення верхнього покриття Naumburg-Altenstädt

2,211

600

Kassel

L 3219

Оновлення верхнього покриття Altenbauna - Oberzwehren

1,251

1.000

Kassel

L 3219

Оновлення конструкцій переїзду - пішохідні та велодоріжки у Baunatal

0,100

460

Kassel

L 3220

Розширення між Habichtswald/Ehlen та Zierenberg вкл. переїзд Warme

0,090

910

Kassel

L 3220

Ремонт конструкцій переїзду Ems у Emstal

0,050

750

Kassel

L 3220

Оновлення верхнього покриття Merxhausen-Sand

1,174

350

Kassel

L 3220

Ґрунтовне оновлення Bodenhausen - Zierenberg

3,446

1.800

Kassel

L 3220

Ґрунтовне оновлення проїзд крізь нас. пункт Merxhausen

0,436

350

Kassel

L 3229

Оновлення верхнього покриття Reinhardswald - Veckerhagen

4,574

1.600

Kassel

L 3229

Bauwerkserneuerung переїзду Hemelbach біля Veckerhagen

0,100

750

Kassel

L 3298

Розширення вузлова точка Ehlen

0,010

300

Kassel

L 3312

Розширення між Istha та Altenhasungen

3,540

2.500

Kassel

L 3312

Ремонт конструкцій переїзду Graben in Altenhasungen

0,150

600

Kassel

L 3386

Розширення вузлова точкаt Vellmar Nord

0,010

250

Kassel

L 3390

Оновлення верхнього покриття L 3214 - Altenhasungen

0,830

350

Kassel
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L 3460

Ґрунтовне оновлення Helsa - St. Ottilien до відгалуження на L 3236

3,490

1.800

Kassel

L 3473

Ґрунтовне оновлення Kirchbauna - Altenbauna

1,435

1.000

Kassel

L 3020

Розширення вузлова точка L 3285 біля Dorlar

0,010

300

Округ (район) Лан-Ділль
(Lahn-Dill-Kreis)

L 3020

Оновлення конструкцій переїзду Grundbach Solms/Oberbiel

0,010

200

Lahn-Dill-Kreis

L 3020

Ґрунтовне оновлення проїзду крізь нас. пункт Atzbach

1,011

540

Lahn-Dill-Kreis

L 3020

Ґрунтовне оновлення Dorlar/Atzbach

0,700

160

Lahn-Dill-Kreis

L 3042

Ремонт конструкцій Trogbauwerk Schelde Dillenburg/Niederscheld

0,200

2.100

Lahn-Dill-Kreis

L 3042

Розширення вузлової точки L 3043 Richtung Kreisgrenze Marburg- Biedenkopf

0,610

620

Lahn-Dill-Kreis

L 3044

Ґрунтовне оновлення Rodenbach - Niederossbach

2,450

1.000

Lahn-Dill-Kreis

L 3044

Розширення Knotenpunkt біля Rodenbach

0,010

350

Lahn-Dill-Kreis

L 3044

Ґрунтовне оновлення Oberroßbach - Weidelbach

1,527

900

Lahn-Dill-Kreis

L 3044

Ґрунтовне оновлення Haiger bis Haiger/Rodenbach

1,185

430

Lahn-Dill-Kreis

L 3044

Ґрунтовне оновлення Odersberg - Beilstein

1,500

340

Lahn-Dill-Kreis

L 3044

Оновлення верхнього покриття Greifenstein/Arborn - Greifenstein/Beilstein

3,240

850

Lahn-Dill-Kreis

L 3046

Ґрунтовне оновлення Eisemroth – межа округу (району)

3,128

1.500

Lahn-Dill-Kreis

4,087

1.800

Lahn-Dill-Kreis

L 3046
L 3050

Ділові заг. витрати
(тис.)

Округ (Район)

2,713

1.050

Lahn-Dill-Kreis

L 3052

Розширення Knotenpunkt біля Braunfels

0,280

810

Lahn-Dill-Kreis

L 3053

Розширення Knotenpunkt KVP 3287 Erdaer Kreuz

0,100

250

Lahn-Dill-Kreis

L 3053

Ґрунтовне оновлення Großaltenstätten - Hohensolms

2,150

480

Lahn-Dill-Kreis

L 3054

Ґрунтовне оновлення Weidenhausen - Rechtenbach

1,424

560

Lahn-Dill-Kreis

L 3133

Ремонт конструкцій переїзду Schwingbach Hüttenberg/Kleinrechtenbach

0,007

120

Lahn-Dill-Kreis

L 3282

Ремонт конструкцій переїзду Dill у Ehringshausen/Katzenfurt

0,033

230

Lahn-Dill-Kreis

L 3283

Bauwerksinstandsetzung переїзду Lahn біля Solms/Niederbiel

0,120

2.300

Lahn-Dill-Kreis

L 3283

Ремонт конструкцій переїзду Solmsbach у Braunfels/Bonbaden

0,010

250

Lahn-Dill-Kreis

L 3284

Ґрунтовне оновлення проїзду крізь нас. пункт Niederwetz

0,230

90

Lahn-Dill-Kreis

L 3284

Ґрунотовне оновлення Oberquembach - Niederwetz

1,385

510

Lahn-Dill-Kreis

L 3287

Ґрунтовне оновлення Mudersbach - Niederweidbach

0,900

350

Lahn-Dill-Kreis

L 3287

Ґрунтовне оновлення Roßbach - Wilsbach

1,600

550

Lahn-Dill-Kreis

L 3376

Оновлення конструкцій переїзду Gossbach у Hohenahr/Erda

0,004

80

Lahn-Dill-Kreis

L 3442

Ґрунтовне оновлення Dillbrecht - Offdilln

2,336

760

Lahn-Dill-Kreis

L 3451

Ґрунтовне оновлення проїзду крізь нас. пункт Oberndorf

0,428

210

Lahn-Dill-Kreis

L 3451

Ґрунтовне оновлення Dutenhofen - Kreisgrenze

0,554

250

Lahn-Dill-Kreis

L 3451

Bauwerkserneuerung переїзду Kreuzbach Wetzlar/Steindorf

0,004

100

Lahn-Dill-Kreis

L 3020

Ґрунтовне оновлення Eschhofen - Ennerich

0,600

320

Лімбурґ-Вайльбурґ
(Limburg-Weilburg)

L 3021

Розширення Knotenpunkt L 3054/L 3063 bei Wolfenhausen

0,200

410

Limburg-Weilburg

L 3021

Ґрунтовне оновлення Weinbach - Elkerhausen

2,300

510

Limburg-Weilburg

L 3021

Ґрунтовне оновлення Oberbrechen - Weyer

0,400

90

Limburg-Weilburg

L 3022

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Ellar

0,596

150

Limburg-Weilburg

L 3022

Ґрунтовне оновлення Hofen - Niedertiefenbach

2,000

680

Limburg-Weilburg

L 3022

Ґрунтовне оновлення Hausen - Landesgrenze

0,478

190

Limburg-Weilburg

L 3022

Ґрунтовне оновлення проїзду крізь нас. пункт Obertiefenbach

0,987

340

Limburg-Weilburg

L 3022

Ґрунтовне оновлення Werschau - Niederbrechen

0,619

240

Limburg-Weilburg
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«Санаційний наступ» 2016 - 2022
Оцінка терміновості у сфері прості шосейні дороги
Дорога

Назва проекту

Довжина проекту (км)

Ділові заг. витрати
(тис.)

Округ (Район)

L 3025

Ґрунтовне оновлення Weilburg/Guntersau

0,740

300

Limburg-Weilburg

L 3025

Ґрунтовне оновлення проїзду крізь нас. пункт Ernsthausen

0,840

400

Limburg-Weilburg

L 3025

Ґрунтовне оновлення Weilstraße (між Ernsthausen та Essershausen)

1,800

1.100

Limburg-Weilburg

L 3030

Ґрунтовне оновлення Schwickershausen – межа округу (району) 1. BA

1,200

410

Limburg-Weilburg

L 3030

Ґрунтовне оновлення Schwickershausen - K 514

0,905

290

Limburg-Weilburg

L 3030

Ґрунтовне оновлення Erbach - Schwickershausen

2,000

730

Limburg-Weilburg

L 3030

Ґрунтовне оновлення Schwickershausen - Kreisgrenze 2. BA

0,600

210

Limburg-Weilburg

L 3030

Bauwerkserneuerung опорна стіна дороги зліва біля Dauborn

0,050

190

Limburg-Weilburg

L 3031

Ремонт конструкцій залізничного переїзду та Stadtstraße Bad Camberg

0,040

600

Limburg-Weilburg

L 3031

Ґрунтовне оновлення A3 - Bad Camberg

0,500

220

Limburg-Weilburg

L 3031

Ґрунтовне оновлення Bad Camberg Bahnhofstraße

0,400

200

Limburg-Weilburg

L 3031

Ґрунтовне оновлення Bad Camberg – межа округу (району)

2,200

1.070

Limburg-Weilburg

L 3046

Розширення між Dornburg/Frickhofen та Elbtal/Dorchheim (B 54) "Atombrücke"

1,801

1.500

Limburg-Weilburg

L 3046

Розширення Knotenpunkt B54 проїзд крізь нас. пункт Elbtal/Dorchheim

0,100

260

Limburg-Weilburg

L 3046

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Elbtal/Dorchheim

0,300

100

Limburg-Weilburg

L 3063

Ремонт конструкцій переїзду Ansbach біля Villmar

0,004

300

Limburg-Weilburg

L 3063

Ремонт конструкцій Straßenstützwand зліва від Villmar

0,020

50

Limburg-Weilburg

L 3063

Ґрунтовне оновлення проїзд крізь нас. пункт Villmar

0,881

470

Limburg-Weilburg

L 3109

Ґрунтовне оновлення проїзд крізь нас. пункт Merenberg

0,600

280

Limburg-Weilburg

L 3109

Ґрунтовне оновлення Waldernbacherstock - Merenberg

2,340

350

Limburg-Weilburg

L 3277

Ґрунтовне оновлення Kirberg- Ohren

1,649

500

Limburg-Weilburg

L 3278

Розширення проїзд крізь нас. пункт Dornburg/Wilsenroth

0,800

600

Limburg-Weilburg

L 3278

Ґрунтовне оновлення Niederzeuzheim - Hadamar

0,500

230

Limburg-Weilburg

L 3278

Розширення вузлової точки K 483 Thalheim Süd

0,230

190

Limburg-Weilburg

L 3281

Ґрунтовне оновлення Probach - Löhnberg

0,500

210

Limburg-Weilburg

L 3323

Ґрутновне оновлення виїзд Gräveneck - виїзд Kirschhofen

1,000

310

Limburg-Weilburg

L 3365

Ґрунтовне оновлення проїзд крізь нас.пункт Niederbrechen

0,400

180

Limburg-Weilburg

L 3370

Ґрунтовне оновлення Barig Selbenhausen - Probbach

0,350

120

Limburg-Weilburg

L 3448

Ремонт конструкцій переїзду Lahn біля Dehrn

0,065

410

Limburg-Weilburg

L 3452

Ґрунтовне оновлення Weinbach/Gräveneck - L 3323 (Hohe Straße)

1,185

190

Limburg-Weilburg

L 3452

Оновлення конструкцій мосту Gräveneck

0,680

5.760

Limburg-Weilburg

L 3453

Ґрунтовне оновлення Barig - Löhnberg

3,400

830

Limburg-Weilburg

L 2304

Ремонт конструкцій переїзду Jossa у Sinntal/Jossa

0,009

120

Округ (район) Майн-Кінціґ
(Main-Kinzig-Kreis)

L 3009

Розширення між Schöneck/Kilianstädten та Nidderau/Windecken

2,035

3.740

Main-Kinzig-Kreis

L 3009

Розширення між Ronneburg/Hüttengesäß та Langenselbold

2,453

3.200

Main-Kinzig-Kreis

L 3009

Розширення zwischen Hammersbach (Hirzbach) und Hammersbach/Marköbel

0,733

1.000

Main-Kinzig-Kreis

L 3009

Ремонт конструкцій UF Krebsbach у Hammersbach/Marköbel

0,004

50

Main-Kinzig-Kreis

L 3009

Розширення між Hammersbach/Marköbel und Ronneburg/Hüttengesäß

0,992

1.040

Main-Kinzig-Kreis

L 3141

Ґрунтовне оновлення Schlüchtern/Gundheim - Schlüchtern/Hutten

1,632

1.350

Main-Kinzig-Kreis

L 3141

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Schlüchtern/Gundhelm

0,931

1.200

Main-Kinzig-Kreis

L 3178

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Bad Soden-Salmünster/Romsthal

0,578

500

Main-Kinzig-Kreis

L 3178

Ґрунтовне оновлення Steinau/Ulmbach - Steinau/Uerzell

2,949

2.400

Main-Kinzig-Kreis

L 3179

Оновлення конструкцій переїзду (UF) Graben біля Steinau (Nord)

0,003

80

Main-Kinzig-Kreis
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«Санаційний наступ» 2016 - 2022
Оцінка терміновості у сфері прості шосейні дороги
Дорога

Назва проекту

Довжина проекту (км)

Ділові заг. витрати
(тис.)

Округ (Район)

L 3179

Розширення між Steinau та під’єднання до L 3180

0,350

500

Main-Kinzig-Kreis

L 3179

Ґрунтовне оновлення під’єднання L 3180 - Steinau/Uerzell

2,298

1.900

Main-Kinzig-Kreis

L 3179

Ґрунтовне оновлення OD Steinau/Uerzell

0,298

250

Main-Kinzig-Kreis

L 3179

Ремонт конструкцій переїзду Steinaubach біля Steinau (Nord)

0,014

300

Main-Kinzig-Kreis

L 3180

Розширеннявузлової точки L 3292 проїзд крізь нас. пункт Schlüchtern

0,050

300

Main-Kinzig-Kreis

L 3180

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Sinntal/Züntersbach

1,023

1.240

Main-Kinzig-Kreis

L 3180

Оновлення конструкцій переїзду Graben біля Sinntal/Züntersbach

0,003

150

Main-Kinzig-Kreis

L 3180

Оновлення конструкцій переїзду Strutbach біля Schlüchtern

0,003

160

Main-Kinzig-Kreis

L 3180

Розширення між Sinntal/Mottgers та переїздом Schmale Sinn

0,300

1.040

Main-Kinzig-Kreis

L 3193

Розширення між Ausbauende L 3193 та Ronneburg/Hüttengesäß

2,789

4.560

Main-Kinzig-Kreis

L 3193

Ремонт конструкцій переїзду L 3268 біля Erlensee/Rückingen

0,005

500

Main-Kinzig-Kreis

L 3194

Оновлення верхгього покриття Wächtersbach/Waldensberg - Wächtersbach/Leisenwald

1,293

340

Main-Kinzig-Kreis

L 3195

Ґрунтовне оновлення Steinau/Ulmbach – під’єднання до K 960

1,771

1.450

Main-Kinzig-Kreis

L 3195

Ремонт конструкцій переїзду Krebsbach у Hammersbach/Langen-Bergheim

0,003

50

Main-Kinzig-Kreis

L 3202

Розширення між Freigericht/Somborn та Freigericht/Bernbach

0,500

650

Main-Kinzig-Kreis

L 3202

Оновлення верхнього покриття підключення до L 3268 - Freigericht/Somborn

1,608

420

Main-Kinzig-Kreis

L 3268

Ремонт конструкцій залізничного переїзду біля Hanau (Wilhelmsbad)

0,003

600

Main-Kinzig-Kreis

L 3269

Ремонт конструкцій переїзду Birkigsbach у Freigericht/Altenmittlau

0,003

50

Main-Kinzig-Kreis

L 3292

Ґрунтовне оновлення Steinau/Hintersteinau - Freiensteinau/Reinhards

1,786

1.470

Main-Kinzig-Kreis

L 3308

Оновлення конструкцій залізничного переїзду bei Großkrotzenburg

0,032

120

Main-Kinzig-Kreis

L 3309

Ремонт конструкцій залізничного переїзду біля Hanau/Großauheim

0,027

500

Main-Kinzig-Kreis

L 3309

Оновлення верхнього покриття Großkrotzenburg - Hanau/Großauheim

0,603

160

Main-Kinzig-Kreis

L 3309

Ремонт конструкцій залізничного переїзду біля Hanau/Großauheim (Süd)

0,010

100

Main-Kinzig-Kreis

L 3329

Розширення Knotenpunkt AS A 66 Steinau - Schlüchtern/Niederzell

0,050

300

Main-Kinzig-Kreis

L 3347

Оновлення верхнього покриття Bruchköbel/Roßdorf – проїзд крізь нас. пункт Nidderau/Ostheim

2,361

620

Main-Kinzig-Kreis

L 3371

Ремонт конструкцій переїзду Westernbach біля Sinntal/Neuengronau

0,004

150

Main-Kinzig-Kreis

L 3371

Оновлення конструкцій переїзду Lederhosenbach у Sinntal/Neuengronau

0,010

320

Main-Kinzig-Kreis

L 3443

Оновлення верхнього покриття Kefenrod/Hitzkirchen - Brachttal/Neuenschmidten

2,908

770

Main-Kinzig-Kreis

L 3443

Ремонт конструкцій переїзду Sotzbach bei Brachttal/Hellstein

0,004

100

Main-Kinzig-Kreis

L 3443

Оновлення верхнього покриття Brachttal/Neuenschmidten - Brachttal/Hellstein

0,340

90

Main-Kinzig-Kreis

L 3443

Bauwerkserneuerung переїзду Bracht bei Kefenrod/Hitzkirchen

0,010

250

Main-Kinzig-Kreis

L 3443

Ремонт конструкцій переїзду Reichenbach у Brachttal/Hellstein

0,017

150

Main-Kinzig-Kreis

L 3445

Оновлення конструкцій переїзду Krebsbach in Neuberg/Rüdigheim

0,005

260

Main-Kinzig-Kreis

L 3005

Оновлення верхнього покриття Schwalbach Ost

1,342

500

Округ (район) Майн-Таунус
(Main-Taunus-Kreis)

L 3005

Ґрунтовне оновлення Eschborn вузол L 3005/L 3006

2,259

1.000

Main-Taunus-Kreis

L 3005

Оновлення верхнього покриття Schwalbach - Eschborn

0,900

200

Main-Taunus-Kreis

L 3005

Ґрунтовне оновлення Eschborn Süd L3005/L3006

1,871

900

Main-Taunus-Kreis

L 3005

Розширення вузлової точки L 3014 Schwalbach (Kronberger Hang)

1,320

4.300

Main-Taunus-Kreis

L 3006

Ґрунтовне оновлення Hattersheim/Eddersheim - Hattersheim/Okriftel вкл. проїзд крізь нас.
пункт Hattersheim/Okriftel

2,492

1.440

Main-Taunus-Kreis

L 3006

Розширення вузлової точки біля Eschborn

0,600

1.880

Main-Taunus-Kreis

L 3011

Ґрунтовне оновлення Hofheim Lorsbach вкл. вузлова точка

0,400

220

Main-Taunus-Kreis

L 3014

Оновлення конструкцій переїзду залізничного переїзду - Limesbahn

0,010

250

Main-Taunus-Kreis

L 3026

Оновлення верхнього покриття Eppstein/Niederjosbach - Niedernhausen

1,433

320

Main-Taunus-Kreis
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Дорога

Назва проекту

Довжина проекту (км)

Ділові заг. витрати
(тис.)

Округ (Район)

L 3319

Оновлення верхнього покриття Ehlhalten L 3011 - Schloßborn

2,506

700

Main-Taunus-Kreis

L 3043

Оновлення верхнього покриття Kreisgrenze - Breidenbach/Achenbach

2,554

380

Марбурґ-Біденкопф
(Marburg-Biedenkopf)

L 3044

Оновлення верхнього покриття Breidenbach/Achenbach - Kreisgrenze

1,352

240

Marburg-Biedenkopf

L 3049

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Bad Endbach/ Wommelshausen

0,889

350

Marburg-Biedenkopf

L 3049

Ґрунтовне оновлення Steffenberg/Steinperf - Steffenberg/Obereisenhausen

0,823

510

Marburg-Biedenkopf

L 3049

Оновлення верхнього покриття Bad Endbach/Günterod до Bad Endbach

2,320

650

Marburg-Biedenkopf

L 3071

Оновлення верхнього покриття Neustadt - Neustadt/Speckswinkel

4,360

900

Marburg-Biedenkopf

L 3071

Ґрунтовне оновлення Stadtallendorf/Wolferode - Rauschenberg/Ernsthausen

0,451

200

Marburg-Biedenkopf

L 3073

Ausbau Knotenpunkt Frankfurter-/ Kasseler Straße у Kirchhain

0,100

300

Marburg-Biedenkopf

L 3073

Оновлення верхнього покриття Kirchhain - Rauschenberg

1,280

650

Marburg-Biedenkopf

L 3073

Оновлення верхнього покриття проїзд крізь нас. пункт Kirchhain

1,200

360

Marburg-Biedenkopf

L 3077

Ґрунтовне оновлення Rauschenberg/Schwabendorf - Rauschenberg/Bracht

2,495

960

Marburg-Biedenkopf

L 3090

Розширення між Münchhausen/ Obersimtshausen та B 252

0,807

1.100

Marburg-Biedenkopf

L 3091

Розширення між Wetter/ Treisbach та Wetter/Amönau

2,230

2.300

Marburg-Biedenkopf

L 3091

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Wetter/ Treisbach

0,900

1.000

Marburg-Biedenkopf

L 3092

Розширення між Wetter/ Warzenbach та Wetter/ Oberndorf

1,570

1.640

Marburg-Biedenkopf

L 3092

Розширення у проїзді нас. пункту Ortsdurchfahrt Wetter/ Oberndorf

0,665

920

Marburg-Biedenkopf

L 3263

Оновлення верхнього покриття Neustadt - Wasenberg

2,545

500

Marburg-Biedenkopf

L 3289

Оновлення верхнього покриття Amöneburg/Roßdorf - Amöneburg/Mardorf

1,201

250

Marburg-Biedenkopf

L 3106

Оновлення верхнього покриття Brensbach - Brensbach/Höllerbach

1,771

300

Округ (район) Оденвальд
(Odenwaldkreis)

L 3119

Ґрунтовне оновлення у межах проїзду крізь нас. пункт Beerfelden

2,958

850

Odenwaldkreis

L 3260

Ремонт конструкцій переїзду Kainsbach in Nieder-Kainsbach

0,170

300

Odenwaldkreis

L 3410

Ремонт конструкцій переїзду Finkenbach біля Rothenberg/Kortelshütte

0,010

110

Odenwaldkreis

L 3413

Оновлення верхнього покриття Abzweig K 102 – проїзд крізь нас. пункт Wald-Amorbach – проїзд крізь нас.
пункт Hainstadt

3,628

760

Odenwaldkreis

L 3064

Оновлення конструкцій переїзду Rodau біля Lämmerspiel

0,010

250

Оффенбах (Offenbach)

L 3117

Ремонт конструкцій залізничного переїзду та господарської дороги біля Neu Isenburg

0,064

1.000

Offenbach

L 3121

Оновлення верхнього покриття Kreisverkehrsplatz Neubaugebiet "Silzenfald" (Dudenhöfer Str.)

0,074

130

Offenbach

L 3023

Оновлення верхнього покриття проїзду крізь нас. пункт Idstein/Heftrich

0,239

60

L 3026

Розширення вузлової точки L3027 у межах проїзду крізь нас. пункт Niedernhausen

0,264

200

Округ (район)
Райнґау-Таунус
(Rheingau-Taunus-Kreis)
Rheingau-Taunus-Kreis

L 3027

Ремонт конструкцій залізничного переїзду у Niedernhausen

0,065

1.750

Rheingau-Taunus-Kreis

L 3032

Оновлення верхнього покриття Hohenstein/Strinz Margarethä - Hohenstein/Hennethal

2,655

590

Rheingau-Taunus-Kreis

L 3032

Оновлення верхнього покриття Hohenstein/Hennethal - Aarbergen/Daisbach

2,956

650

Rheingau-Taunus-Kreis

L 3033

Оновлення верхнього покриття Wisperstraße на чаткових відрізках Heidenrod L 3455 - K 675

2,060

460

Rheingau-Taunus-Kreis

L 3033

Ремонт конструкцій Wisperbrücke у межах проїзду крізь нас. пункт Heidenrod/Geroldstein

0,010

150

Rheingau-Taunus-Kreis

L 3034

Ремонт конструкцій переїзду Wirtschaftsweg біля Assmannshausen

0,010

100

Rheingau-Taunus-Kreis

L 3272

Оновлення верхнього покриття L 3033/3272 - Rüdesheim/Presberg

4,471

1.000

Rheingau-Taunus-Kreis

L 3272

Оновлення верхнього покриття Rüdesheim/Presberg - L 3454

3,260

720

Rheingau-Taunus-Kreis

L 3273

Ґрунтовне оновлення Niedernhausen/Niederseelbach - Niedernhausen/Oberseelbach

0,400

200

Rheingau-Taunus-Kreis

L 3274

Ремонт конструкцій переїзду господарської дороги біля Hünstetten/Görsroth

0,022

150

Rheingau-Taunus-Kreis

L 3275

Оновлення верхнього покриття вузлової точки Hühnerkirche біля Hünstetten/Limbach (L 3275/B 417)

0,100

150

Rheingau-Taunus-Kreis

L 3277

Оновлення верхнього покриття Hünfelden/Ohren - Hünstetten/Beuerbach

1,249

250

Rheingau-Taunus-Kreis

L 3320

Розширення між Eltville/Hattenheim та Kloster Eberbach

3,520

1.750

Rheingau-Taunus-Kreis

L 3373

Оновлення верхнього покриття Hohenstein/Breithardt - Hohenstein/Holzhausen ü. Aar

1,900

480

Rheingau-Taunus-Kreis
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Назва проекту

Довжина проекту (км)

Ділові заг. витрати
(тис.)

Округ (Район)

L 3455

Оновлення верхнього покриття у межах проїзду крізь нас. пункт Heidenrod/Kemel

0,800

200

Rheingau-Taunus-Kreis

L 3456

Оновлення верхнього покриття Bad Schwalbach, B 260 - B 275

4,369

950

Rheingau-Taunus-Kreis

L 3067

Оновлення верхнього покриття Zimmersrode - Nassenerfurth

2,916

850

Округ (район) Швальм-Едер
(Schwalm-Eder-Kreis)

L 3067

Оновлення конструкцій залізничного переїзду біля Zimmersrode

0,030

820

Schwalm-Eder-Kreis

L 3067

Оновлення конструкцій переїзду Schierbach між Allendorf та Schlierbach

0,100

750

Schwalm-Eder-Kreis

L 3074

Ґрунтовне оновлення Dorfheim-Waltersbrück

2,315

1.300

Schwalm-Eder-Kreis

L 3145

Розширення між Jesberg та Hundshausen

1,580

2.200

Schwalm-Eder-Kreis

L 3147

Ґрунтовне оновлення Melsungen - Kirchhof

3,150

1.800

Schwalm-Eder-Kreis

L 3147

Оновлення верхнього покриття Kirchhof - Günsterode

2,680

700

Schwalm-Eder-Kreis

L 3147

Оновлення верхнього покриття Günsterode- Kreisgrenze

1,490

500

Schwalm-Eder-Kreis

L 3148

Ґрунтовне оновлення Frielendorf - у межах проїзду крізь нас. пункт Verna

0,917

800

Schwalm-Eder-Kreis

L 3148

Оновлення верхнього покриття Uttershausen - B 253

0,900

300

Schwalm-Eder-Kreis

L 3149

Оновлення верхнього покриття Hebel-Falkenberg біля відгалуження K 21

0,998

300

Schwalm-Eder-Kreis

L 3149

Оновлення верхнього покриття Dillich - Nassenerfurth

2,700

900

Schwalm-Eder-Kreis

L 3149

Ґрунтовне оновлення Bischhausen - Zimmersrode

0,500

270

Schwalm-Eder-Kreis

L 3149

Оновлення верхнього покриття Trockenerfurth - Borken

1,755

600

Schwalm-Eder-Kreis

L 3155

Оновлення верхнього покриття у межах проїзду крізь нас. пункт Schwalstadt - Niedergrenzebach

0,792

350

Schwalm-Eder-Kreis

L 3155

Оновлення верхнього покриття Niedergrenzebach - Obergrenzebach

2,570

900

Schwalm-Eder-Kreis

L 3157

Оновлення верхнього покриття Bahnhof Ottrau

2,200

350

Schwalm-Eder-Kreis

L 3158

Оновлення верхнього покриття Neukirchen - Seigertshausen

4,860

2.000

Schwalm-Eder-Kreis

L 3214

Ґрунтовне оновлення у межах проїзду крізь нас. пункт Züschen

0,870

850

Schwalm-Eder-Kreis

L 3214

Bauwerkserneuerung проїзду Elbe у Züschen

0,050

410

Schwalm-Eder-Kreis

L 3214

Ґрунтовне оновлення у межах проїзду крізь нас. пункт Geismar

1,300

820

Schwalm-Eder-Kreis

L 3214

Ремонт конструкцій переїзду Elbe біля Geismar

0,100

750

Schwalm-Eder-Kreis

L 3218

Оновлення верхнього покриття у межах проїзду крізь нас. пункт Lohne

0,673

600

Schwalm-Eder-Kreis

L 3220

Оновлення верхнього покриття Gensungen-Felsberg

0,200

100

Schwalm-Eder-Kreis

L 3220

Оновлення верхнього покриття у межах проїзду крізь нас. пункт Niedervorschütz

0,395

400

Schwalm-Eder-Kreis

L 3222

Ausbau між Altenbrunslar und Neuenbrunslar

0,227

2.000

Schwalm-Eder-Kreis

L 3224

Ґрунтовне оновлення у межах проїзду крізь нас. пункт Lendorf

0,410

250

Schwalm-Eder-Kreis

L 3224

Ґрунтовне оновлення у межах проїзду крізь нас. пункт Mühlhausen

0,670

380

Schwalm-Eder-Kreis

L 3225

Оновлення верхнього покриття Eubach - Bergheim

1,900

500

Schwalm-Eder-Kreis

L 3225

Оновлення верхнього покриття Wichte-Neumorschen

2,210

550

Schwalm-Eder-Kreis

L 3227

Ґрунтовне оновлення L 3249 - Pfieffe

1,630

1.000

Schwalm-Eder-Kreis

L 3227

Deckenerneuerung Оновлення верхнього покриття Pfieffe - Bischofferode

0,300

150

Schwalm-Eder-Kreis

L 3227

Ґрунтовне оновлення у межах проїзду крізь нас. пункт Bischofferode

0,200

150

Schwalm-Eder-Kreis

L 3227

Оновлення верхнього покриття Bischofferode – межа округу (району) Werra Meißner

1,800

550

Schwalm-Eder-Kreis

L 3228

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Unterempfershausen

2,550

2.000

Schwalm-Eder-Kreis

L 3249

Оновлення верхнього покриття Landefeld-Spangenberg

0,600

200

Schwalm-Eder-Kreis

L 3249

Оновлення конструкцій переїзду Vocke у Dinkelberg

0,102

500

Schwalm-Eder-Kreis

L 3249

Розширення у проїзді крізь нас. пункт Landefeld

0,400

500

Schwalm-Eder-Kreis

L 3254

Ґрунтовне оновлення Oberbeisheim - Niederbeisheim

1,420

600

Schwalm-Eder-Kreis

L 3254

Ґрунтовне оновлення Niederbeisheim-Rengshausen

2,442

1.350

Schwalm-Eder-Kreis

L 3254

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Niederbeisheim

0,380

530

Schwalm-Eder-Kreis
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«Санаційний наступ» 2016 - 2022
Оцінка терміновості у сфері прості шосейні дороги
Дорога

Назва проекту

Довжина проекту (км)

Ділові заг. витрати
(тис.)

Округ (Район)

L 3263

Оновлення верхнього покриття Neustadt - Wasenberg

3,400

840

Schwalm-Eder-Kreis

L 3296

Ґрунтовне оновлення Bergfreiheit - Bad Zwesten

1,374

750

Schwalm-Eder-Kreis

L 3304

Ґрунтовне оновлення у межах проїзду крізь нас. пункт Metzebach

0,200

300

Schwalm-Eder-Kreis

L 3384

Оновлення верхнього покриття Appenfeld - Hülsa

0,400

100

Schwalm-Eder-Kreis

L 3384

Ґрунтовне оновлення Cassdorf-Roppershain

0,700

400

Schwalm-Eder-Kreis

L 3384

Оновлення верхнього покриття Hülsa - Steindorf

2,070

800

Schwalm-Eder-Kreis

L 3384

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Allmuthshausen

0,560

510

Schwalm-Eder-Kreis

L 3384

Ґрунтовне оновлення у межах проїзду крізь нас. пункт Caßdorf

0,600

330

Schwalm-Eder-Kreis

L 3384

Ґрунтовне оновлення Pfaffenhausen-Freudenthal

0,780

450

Schwalm-Eder-Kreis

L 3384

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Borken

1,572

1.680

Schwalm-Eder-Kreis

L 3426

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Niedermöllrich

0,400

680

Schwalm-Eder-Kreis

L 3426

Оновлення верхнього покриття Böddiger-Felsberg

1,587

800

Schwalm-Eder-Kreis

L 3428

Оновлення верхнього покриття Sippershausen - Ostheim

1,628

500

Schwalm-Eder-Kreis

L 3435

Ґрунтовне оновлення Obermelsungen - Elfershausen

0,905

500

Schwalm-Eder-Kreis

L 3003

Оновлення конструкцій залізничного переїзду біля Berkersheim

0,040

1.500

Місто Франкфурт-на-Майні
(Stadt Frankfurt am Main)

L 3006

Ґрунтовне оновлення Sindlingen - Höchst

1,400

1.300

Stadt Frankfurt am Main

L 3236

Оновлення верхнього покриття Lohfelden - Bergshausen

1,450

1.000

Місто Кассель (Stadt Kassel)

L 3018

Оновлення верхнього покриття Wiesbaden/Medenbach - Hofheim/Wildsachsen

1,031

220

Місто Вісбаден (Stadt
Wiesbaden)

L 3010

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Grebenhain/Volkartshain

0,266

350

Округ (район) Фоґельсберґ
(Vogelsbergkreis)

L 3070

Розширення між Antrifttal/Ruhlkirchen та Kirtorf/Arnshain

1,911

2.100

Vogelsbergkreis

L 3070

Ґрунтовне оновлення у межах проїзду крізь нас. пункт Antrifftal/Seibelsdorf

0,416

200

Vogelsbergkreis

L 3071

Ремонт конструкцій переїзду Mehlbach у межах проїзду крізь нас. пункт Gemünden/Ehringshausen

0,050

180

Vogelsbergkreis

L 3073

Оновлення верхнього покриття Ulrichstein/Unter-Seibertenrod - Mücke/Ober-Ohmen

2,324

390

Vogelsbergkreis

L 3073

Оновлення верхнього покриття Ulrichstein- Ulrichstein/Ober-Seibertenrod

1,608

350

Vogelsbergkreis

L 3073

Ґрунтовне оновлення у межах проїзду крізь нас. пункт Ulrichstein/Unter-Seibertenrod

0,540

150

Vogelsbergkreis

L 3073

Bauwerkserneuerung переїзду Eschenbach у межах проїзду крізь нас. пункт Ulrichstein/Ober-Seibertenrod

0,010

180

Vogelsbergkreis

L 3073

Оновлення верхнього покриття у межах проїзду крізь нас. пункт Ulrichstein

0,623

160

Vogelsbergkreis

L 3139

Розширення вузлова точка B 275 Rixfelder Kreuz

0,300

650

Vogelsbergkreis

L 3139

Ґрунтовне оновлення проїзду крізь нас.пункт Ulrichstein/Rebgeshain

0,577

650

Vogelsbergkreis

L 3139

Оновлення верхнього покриття Lautertal/Hörgenau - Lautertal/Eichenrod

0,845

180

Vogelsbergkreis

L 3140

Розбудова іузлового пункту L 3141 Einmündung in der OD Schitz

0,300

650

Vogelsbergkreis

L 3140

Ґрунтовне оновлення у межах проїзду крізь нас. пункт Lauterbach

0,670

780

Vogelsbergkreis

L 3140

Ґрунтовне оновлення проїзду крізь нас. пункт Lauterbach/Dirlammen

0,600

800

Vogelsbergkreis

L 3140

Ремонт конструкцій переїзду Brenderwasser біля Lauterbach

0,100

260

Vogelsbergkreis

L 3144

Ремонт конструкцій переїзду Bach (Wallenrodebach) у Schwalmtal/Brauerschwend

0,200

350

Vogelsbergkreis

L 3146

Розширення у проЇзді крізь нас. пункт Gemünden/Rülfenrod

0,255

330

Vogelsbergkreis

L 3160

Розробка у проїзді у нас. пункті крізь роїзд Alsfeld/Eifa

0,310

1.300

Vogelsbergkreis

L 3160

Оновлення верхнього покриття Grebenau/Wallersdorf – межа округу (району) Hersfeld Rotenburg

0,490

100

Vogelsbergkreis

L 3161

Розширення між Grebenau та Grebenau/Merlos (вкл. частина від проїзду крізт нас. пункт Merlos)

1,850

1.000

Vogelsbergkreis

L 3161

Оновлення верхнього покриття Grebenau/Bieben - Alsfeld/Lingelbach

2,543

490

Vogelsbergkreis

L 3162

Оновлення верхнього покриття у межах проїзду крізь нас. пункт Schwalmtal/Vadenrod

0,394

150

Vogelsbergkreis

L 3165

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт (Romrod/Strebendorf)

0,550

640

Vogelsbergkreis

L 3166

Ґрунтовне оновлення Ulrichstein/Bobenhausen - Ulrichstein

3,743

1.000

Vogelsbergkreis
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«Санаційний наступ» 2016 - 2022
Оцінка терміновості у сері прості шосейні дороги
Дорога

Назва проекту

Довжина проекту (км)

Ділові заг. витрати
(тис.)

Округ (Район)

L 3176

Ремонт конструкцій переїзду Fulda біля Schlitz/Hutzdorf

0,010

2.500

Vogelsbergkreis

L 3176

Ремонт конструкцій переїзду Fluttal біля Schlitz/Hutzdorf

0,010

460

Vogelsbergkreis

L 3176

Ремонт конструкцій переїзду Fluttal біля Schlitz/Hutzdorf

0,010

500

Vogelsbergkreis

L 3181

Оновлення верхнього покриття у межах проїзду крізь нас. пункт Grebenhain/Bermutshain

1,029

250

Vogelsbergkreis

L 3183

Оновлення верхнього покриття у межах проїзду крізь нас. пункт Schotten/Wingershausen

0,312

110

Vogelsbergkreis

L 3183

Розширення у межах проїзду крізь нас. пункт Schotten/Eschenrod

1,004

900

Vogelsbergkreis

L 3183

Оновлення конструкцій переїзду Eckhartsbach у межах проїзду крізь нас. пункт Schotten/Eichelsachsen

0,100

590

Vogelsbergkreis

L 3183

Розширення між Schotten/Eichelsachsen та мажею округу (району)

2,320

1.800

Vogelsbergkreis

L 3295

Розши рення між Einmündung B 254 та Alsfeld/Hattendorf

2,351

2.600

Vogelsbergkreis

L 3295

Оновлення конструкцій переїзду Berfa біля Alsfeld/Berfa

1,570

720

Vogelsbergkreis

L 3325

Оновлення верхнього покриття Mücke/Höckersdorf - Mücke/Groß-Eichen

2,273

340

Vogelsbergkreis

L 3325

Ґрунтовне оновлення у межах проїзду крізь нас. пункт Mücke/Ilsdorf

0,331

400

Vogelsbergkreis

L 3325

Ґрунтовне оновлення Mücke/Ilsdorf - Einmündung B 49

0,785

250

Vogelsbergkreis

L 3325

Ґрунтовне оновлення у межах проїзду крізь нас. пункт Ulrichstein/Kölzenhain

0,410

100

Vogelsbergkreis

L 3325

Ремонт конструкцій перїзду Streitbach біля Mücke/Groß-Eichen

0,050

260

Vogelsbergkreis

L 3326

Розширення між Ulrichstein/Helpershain та Feldatal/Köddingen

1,020

1.460

Vogelsbergkreis

L 617

Розширення між Lichtenfels/Münden та межею Фед. Землі

1,130

700

Вальдек-Франкенберґ
(Waldeck-Frankenberg)

L 3076

Оновлення верхнього покриття Korbach у напрямку Korbach/Nordenbeck

3,192

550

Waldeck-Frankenberg

L 3077

Розширення між Gemünden /Sehlen та Haina

1,600

600

Waldeck-Frankenberg

L 3077

Розширення між Rosenthal та Gemünden/Niederholzhausen

1,346

600

Waldeck-Frankenberg

L 3077

Оновлення верхнього покриття Rosenthal до проїзду крізь нас. пункт Gemünden/Niederholzhausen

0,865

130

Waldeck-Frankenberg

L 3077

Розширення між Kreisgrenze Marburg/Biedenkopf та Rosenthal

1,900

1.300

Waldeck-Frankenberg

L 3083

Розширення між Waldeck/Dehringhausen und Waldeck/Freienhagen

3,300

1.800

Waldeck-Frankenberg

L 3083

Оновлення верхнього покриття Twistetal/Ober Waroldern - Twistetal/Nieder Waroldern

1,600

400

Waldeck-Frankenberg

L 3084

Розширення між Vöhl та відгалуження на K25 (вкл. ремонт моста через струмок біля Vöhl)

2,238

1.200

Waldeck-Frankenberg

L 3084

Оновлення верхнього покриття Vöhl/Buchenberg у напрямку Vöhl/Herzhausen вкл. частковий ремонт
Едерського моста(Ederbrücke)

3,376

750

Waldeck-Frankenberg

L 3086

Розширення між Edertal/Affoldern та Edertal/Mehlen

1,068

290

Waldeck-Frankenberg

L 3086

Оновлення верхнього покриття Vöhl до Vöhl/Basdorf відгалуження K23 вкл. проїзд крізь нас. пункт Vöhl

3,560

750

Waldeck-Frankenberg

L 3086

Оновлення верхнього покриття Vöhl/Basdorf відгалуження K23 до Waldeck/Niederwerbe вкл. ремонт
моста Werbebrücke біля Niederwerbe

1,300

400

Waldeck-Frankenberg

L 3087

Розширення між Burgwald / Ernsthausen та Rosental / Roda (вкл. ремонт моста
Wettschaftsbrücke)

0,700

1.100

Waldeck-Frankenberg

L 3118

Оновлення верхнього покриття Twistetal/Elleringhausen - Bad Arolsen/Mengeringhausen

2,457

600

Waldeck-Frankenberg

L 3198

Оновлення верхнього покриття Bad Arolsen/Eilhausen - Diemelstadt/Neudorf

1,301

300

Waldeck-Frankenberg

L 3200

Оновлення верхнього покриття Waldeck/Sachsenhausen до проїзду крізь нас. пункт Waldeck/Nieder-Werbe

3,367

540

Waldeck-Frankenberg

L 3256

Оновлення верхнього покриття проїзд крізь нас. пункт Waldeck

1,156

500

Waldeck-Frankenberg

L 3256

Оновлення верхнього покриття відгалуження Waldeck West/L3086 до Waldeck

1,594

290

Waldeck-Frankenberg

L 3296

Оновлення верхнього покриття Haina/Haddenberg до відгалуження K43 (Armsfeld)

2,071

370

Waldeck-Frankenberg

L 3296

Оновлення верхнього покриття проїзд крізь нас. пункт Bad Wildungen/Bergfreiheit до відгалуження на K 45

0,565

100

Waldeck-Frankenberg

L 3297

Розширення між Twistetal/Mühlhausen та Twistetal/Berndorf

1,510

940

Waldeck-Frankenberg

L 3332

Розширення вузлової точки K 96 Frankenberg-Haubern до L 3332

0,350

800

Waldeck-Frankenberg

L 3382

Розширення між Hatzfeld/Reddighausen та Battenberg/Dodenau

1,562

800

Waldeck-Frankenberg

L 3225

Оновлення верхнього покриття проїзд крізь нас. пункт Friedrichsbrück

0,200

60

Werra-Meißner-Kreis

L 3237

Оновлення верхнього покриття відгалуження на L 3389 (Roßbach) – відгалуження на K 65 (Ellingerode)

1,115

440

Werra-Meißner-Kreis

L 3237

Оновлення верхнього покриття проїзд крізь нас. пункт Witzenhausen район міста Kleinalmerode –
відгалуження на L 3389 (Roßbach)

1,100

400

Werra-Meißner-Kreis
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Оцінка терміновості у сіері прості шосейні дороги
Дорога

Назва проекту

Довжина проекту (км)

Ділові заг. витрати
(тис.)

Округ (Район)

L 3238

Оновлення верхнього покриття від межі Фед. Землі Нижня Саксонія (Niedersachsen) - B 27 вкл. проїзд крізь
нас. пункт Hermannrode

3,388

790

L 3239

Оновлення конструкцій опорних стін дороги у Kammerbach

0,011

190

Округ (район)
Верра-Майсснер
(Werra-Meißner-Kreis)
Werra-Meißner-Kreis

L 3239

Ґрунтовне оновлення відгалуження L 3422 (Orferode) - Bad Sooden Allendorf

1,978

1.130

Werra-Meißner-Kreis

L 3239

Оновлення конструкцій переїзду Regenüberlauf у Kammerbach

0,025

80

Werra-Meißner-Kreis

L 3239

Ґрунтовне оновлення проїзд крізь нас. пункт Bad Sooden Allendorf – межа Фед. Землі Тюринґія (Thüringen)
вкл. опорна стіна схилу біля Bad Sooden Allendorf

3,714

1.960

Werra-Meißner-Kreis

L 3241

Оновлення верхнього покриття OD Hess. Lichtenau район міста Velmeden – відгалуження на L 3249 (Hausen)

0,280

80

Werra-Meißner-Kreis

L 3241

Оновлення верхнього покриття відгалуження на L 3242 Berkatal - Meißner район міста Vockerode

3,400

860

Werra-Meißner-Kreis

L 3242

Ґрунтовне оновлення відгалуження на L 3301 (Kammerbach) - Berkatal район міста Frankenhain

0,889

330

Werra-Meißner-Kreis

L 3242

Оновлення верхнього покриття K 38 (Wellingerode) - B 27 Albungen

0,200

60

Werra-Meißner-Kreis

L 3243

Ремонт конструкцій залізничного переїзду біля Reichensachsen

0,009

550

Werra-Meißner-Kreis

L 3247

Ґрунтовне оновлення відгалуження на K 17 (Lüderbach) - Ringau район міста Netra

0,300

110

Werra-Meißner-Kreis

L 3249

Ґрунтовне оновлення Nentershausen/ Weißenhasel – відгалуження на B 27 (Hornel)

3,040

1.360

Werra-Meißner-Kreis

L 3249

Ґрунтовне оновлення проїзд крізь нас. пункт Sontra/Heyerode

0,400

220

Werra-Meißner-Kreis

L 3251

Оновлення верхнього покриття Herleshausen – межа з Фед. Зем. Тюринґія (Thüringen)

0,200

70

Werra-Meißner-Kreis

L 3251

Оновлення конструкцій переїзду Nesse біля Wommen

0,025

300

Werra-Meißner-Kreis

L 3300

Оновлення верхнього покриття Weißenborn – відгалуж. на K 49 (Völkershausen) 2. BA

1,503

370

Werra-Meißner-Kreis

L 3300

Оновлення верхнього покриття Weißenborn – відгалуження на. K 49 (Völkershausen) 1. BA

0,381

90

Werra-Meißner-Kreis

L 3302

Оновлення верхнього покриття відгалуження на K 53 (Ziegenhagen) - Gertenbach

1,522

360

Werra-Meißner-Kreis

L 3302

Оновлення верхнього покриття Ziegenhagen – відгалуження на L 3238 (Ermschwerd)

0,964

240

Werra-Meißner-Kreis

L 3302

Оновлення конструкцій опорна стіна дороги біля Stiedenrode

0,025

80

Werra-Meißner-Kreis

L 3389

Оновлення верхнього покриття відгалуження на L 3237 (Kleinalmerode) – відгалуження на K 65 (Ellingerode)

1,074

300

Werra-Meißner-Kreis

L 3401

Розширення між Hubenrode та Ermschwerd

2,448

1.250

Werra-Meißner-Kreis

L 3403

Оновлення верхнього покриття Meinhard міський район Jestädt – міський район Motzenrode включно проїзд
крізь нас. пункт Motzenrode та проїзд крізь нас. пункт Hitzelrode

2,182

530

Werra-Meißner-Kreis

L 3422

Оновлення верхнього покриття Frankershausen – відгалуження на K 47 (Hitzerode)

1,229

310

Werra-Meißner-Kreis

L 3423

Оновлення конструкцій переїзду Nessebachbrücke біля Nesselröden

0,025

350

Werra-Meißner-Kreis

L 3424

Оновлення верхнього покриття проїзду крізь нас. пункт Meinhard міський район Neuerode - Hitzelrode

2,490

680

Werra-Meißner-Kreis

L 3424

Ґрунтовне оновлення проїзд крізь нас. пункт Eschwege (Langenhainer Straße)

0,546

520

Werra-Meißner-Kreis

L 3439

Оновлення верхнього покриття проїзд крізь нас. пункт Wickersrode (відгалуження на L 3249) - Hess.
Lichtenau/Retterode

4,030

760

Werra-Meißner-Kreis

L 3459

Оновлення верхнього покриття Sontra міський район Stadthosbach - Bischhausen вкл. проїзд крізь нас.
пункт Waldkappel міський район Kirchhosbach

2,880

500

Werra-Meißner-Kreis

L 3464

Оновлення верхнього покриття Wendershausen - Richtung B 27

1,517

750

Werra-Meißner-Kreis

L 3466

Оновлення верхнього покриття проїзд крізь нас. пункт Bad Sooden Allendorf

0,570

170

Werra-Meißner-Kreis

L 3010

Оновлення конструкцій переїзду Seemenbach у Büdingen/Wolferborn

0,008

320

Округ (район) Веттерау
(Wetteraukreis)

L 3010

Оновлення верхнього покриття Gedern/Nieder-Seemen – проїзд крізь нас. пункт Gedern/Mittel-Seemen

1,737

460

Wetteraukreis

L 3135

Оновлення верхнього покриття Rockenberg - Münzenberg

3,339

880

Wetteraukreis

L 3183

Ґрунтовне оновлення Hirzenhain - Hirzenhain/Glashütten

2,210

1.830

Wetteraukreis

L 3184

Розширення між Ranstadt/Bobenhausen та Ortenberg/Wippenbach

1,876

2.500

Wetteraukreis

L 3184

Оновлення верхнього покриття Gedern/Wenings - Gedern

3,152

830

Wetteraukreis

L 3184

Ґрунтовне оновлення проїзд крізь нас. пункт Gedern/Wenings

0,164

140

Wetteraukreis

L 3185

Bauwerkserneuerung переїзду Nidder біля Gedern/Steinberg

0,006

280

Wetteraukreis

L 3187

Розширення між Reichelsheim та Echzell/Bingenheim

1,853

2.400

Wetteraukreis

L 3187

Ремонт конструкцій переїзду Nidda біля Niddatal/Assenheim

0,034

250

Wetteraukreis

L 3187

Оновдення конструкцій залізн. переїзду біля Niddatal/Assenheim

0,007

2.400

Wetteraukreis

L 3189

Ґрунтовне оновлення Limeshain/Himbach - Büdingen/Eckartshausen

1,134

940

Wetteraukreis
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Станом на: 17.06.2015

«Санаційний наступ» 2016 - 2022
«Оцінка терміновості у сіері прості шосейні дороги»
Дорога

Назва проекту

Довжина проекту (км)

Ділові заг. витрати
(тис.)

Округ (Район)

L 3189

Ремонт конструкцій переїзд Nidder біля Altenstadt/Oberau

0,023

550

Wetteraukreis

L 3190

Розширення між Florstadt/Nieder-Mockstadt та Glauburg/Stockheim

2,050

2.700

Wetteraukreis

L 3191

Оновлення верхнього покриття Altenstadt/Lindheim - Altenstadt (Enzheim)

0,987

260

Wetteraukreis

L 3191

Ґрунтовне оновлення проїзду крізь нас. пункт Altenstadt (Enzheim)

0,333

280

Wetteraukreis

L 3191

Оновлення верхнього покриття Limeshain/Himbach - Limeshain/Hainchen

1,273

340

Wetteraukreis

L 3193

Ремонт конструкцій переїзду Kälberbach in Büdingen

0,003

150

Wetteraukreis

L 3195

Розширення між Büdingen/Eckartshausen та Büdingen/Calbach

2,742

3.500

Wetteraukreis

L 3195

Розширення між проїздом крізь насю пункт Büdingen/Calbach та Büdingen/Orleshausen

2,464

3.200

Wetteraukreis

L 3204

Оновлення конструкцій переїзду Lohgraben між Rosbach/Rodheim та Wöllstadt/Nieder-Wöllstadt

0,003

250

Wetteraukreis

L 3205

Оновлення верхнього покриття проїзду крізь нас. пункт Karben/Klein-Karben

1,938

510

Wetteraukreis

L 3205

Ремонт конструкцій залізничного переїзду біля Karben/Kloppenheim

0,014

120

Wetteraukreis

L 3271

Ґрунтовне оновлення проїзду крізь нас. пункт Langenselbold, Hinserdorfstraße та Hüttengesäßer Straße

0,773

350

Wetteraukreis

L 3351

Розширення між Friedberg/Bruchenbrücken та Friedberg

2,281

2.500

Wetteraukreis

L 3353

Оновлення верхнього покриття Butzbach/Münster - Butzbach/Fauerbach

1,782

470

Wetteraukreis

L 3353

Оновлення верхнього покриття Butzbach/Bodenrod – під’єднання до K 15

2,918

770

Wetteraukreis
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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
Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government
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Розділ 07 15 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським
обліком 2695
Загальні затвердження щодо транспорту
Господарський

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

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
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Розділ 07 15 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським
обліком 2695
Загальні затвердження щодо транспорту
Господарський
План
8.
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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Розділ 03 81 / Номер самостійної одиниці з власним
бухгалтерським обліком 2290
Поліцейські установи
Господарський
План

план

діяльності – Пояснення – Паспорт

програми

Пояснення до програми Nr. 4 :
ПОЛІЦЕЙСЬКІ РОБОТИ ЩОДО БЕЗПЕКИ РУХУ
IPR-Nr. 111 – Загальний захист від небезпек
1. Виконавець
Поліцейські установи
2. Нормативно-правова база та інша основа
Правові приписи щодо трансп. руху (напр. Закон про вуличний рух, Правила дорожнього
руху, Порядок реєстрації транспортних засобів )та Закон про порушення порядку у сфері
транспортного дорожнього руху
3. Опис програми та діяльності
3.1
Опис програми
Продукт охоплює безпеку руху на дорогах, судноплавного руху та повітряного сполучення, а
також переслідування та розслідування порушень, попередження та проектно-планова
підтримка у сфері транспортного руху / супровід.
3.2
Діяльність, пов’язана з програмою
- Контроль руху
- Супровід транспортних засобів
- Виховання (організація виховних заходів) у сфері транспортного руху
- Робота із транспортними злочинами
4. Зв’язок із політичними цілями
Верховна ціль: внутрішня безпека, захист від пожеж
та інших катастроф та надзвичайних ситуацій
Фахова ціль 3: подальше підвищення безпеки руху
5. Отримувач (реципієнт)
Громадяни, політика, юстиція

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by
GIZ on behalf of the German Government

1

Розділ 03 81 / Номер самостійної одиниці з власним
бухгалтерським обліком 2290
Поліцейські установи
Господарський
План
6.

діяльності – Пояснення – Паспорт

програми

Кількісні та якісні показники
Од.
Числовий вимір / кількість

6.1

Кількість консультативних
одиниць

PT

План
2016

План
2015

254.100

Факт
2014

257.700

Факт
2013

Факт
2012

257.386

256.224

255.854

3,1

2,77

2,8

Показники успішності (результативність послуг)

6.2
6.2.1

Ефективний контроль руху з високим Коеф. Кор. Дії

Індекс переслідування
(алкоголь/інші наркотичні
речовини)

Бальн
ий
показн
ик

2,5

>=2,2

Фінансові показники (ефективність послуг)

6.3
6.3.1

Економічно оптимальне застосування компенсацій на продукт

Компенсацій на кількість

EUR

Ступінь дотримання бюджету

%

7.

план

583,75

573,4

533,12

538,79

506,77

100

100

93,8

92,7

98,2

Структура витрат (Розбивка за видами витрат) у Євро

Види витрат

План 2016
EUR

План 2015
EUR

Факт 2014
EUR

Витрати на персонал

118.690.000

117.431.800

105.709.736

Матреіальні витрати

32.890.500

32.119.700

27.948.957

151.580.500
3.249.200

149.551.500
1.786.100

133.658.693
4.964.440

Витрати всього
Доходи

Операційний результат
(рентабельність)
Нейтральні
витрати
Нейтральні доходи

-148.331.300
622.000
622.000
148.331.300

Бюджетне фінансування

Результат

-

-147.765.400
147.765.400

-128.694.253
137.216.652
-

8.522.399

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by
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Розділ 07 15 / Номер самостійної одиниці з власним
бухгалтерським обліком 2695
Загальні затвердження у сфері транспорту
Господарськи план
План

(бухг. коло засобів підтримки)

діяльності – Пояснення – Паспорт

програми

Пояснення щодо програми Nr.: 76 (новий)
Захист від шуму на залізничних ділянках у Середньорейнській долині
IPR-Nr. 713. Охорона довкілля
1.

Виконавець (відповідальна фахова та оперативна адміністративна одиниця)
Гессенське міністерство економіки, енергетики, транспорту та крайового розвитку (HMWEVL)
(фахово/оперативно)

2.

Нормативно-правова база або інша основа

Закон про бюджетне планування Землі Гессен
Угода, яку ще слід заключити, про спільне фінансування заходів Федерацією, Німецькою
залізницею АТ (DB AG) та Фед. Землями; Добровільні внески
3.

Опис програми та діяльності
3.1

Опис програми

Дослідження про можливість здійснення заходів щодо зменшення рівня шуму у інфраструктурі
залізничних дорожних ділянок, яку Федерація профінансувала для Німецької залізниці АТ (DB
AG), у сфері світової культурної спадщини під назвою «Верхня середньорейнська долина»
("Oberes Mittelrheintal") має той результат, що за допомогою загального інвестиційного обсягу
81,2 Млн. € можна досягти істотного зменшення шумового навантаження у
Середньорейнській долині (Mittelrheintal) (Землі Гессен (Hessen) та Рейнланд-Пфальц
(Rheinland-Pfalz)). З цих фінансових засобів для ділянок залізничних шляхів у Гессені
передбачено 11,382 Млн. €.
В рамках дослідження щодо реальних можливостей реалізації у Гессенській долині, а саме у
місцевостях Lorch, Rüdesheim, Oestrich-Winkel und Eltville було визначено з точністю до метра
найефективніші заходи на залізничних шляхах.
Фінансові засоби передбачено для визначених та оцінених експертизами інвестивних заходів
(вкл. проектні витрати) для скорочення шумових викидів на відрізках залізничних шляхів.
Завдяки цьому шумове навантаження має бути значно зменшеним вздовж залізничних шляхів
у Гессенській Долині у Середньорейнській Долині та у Райнґау (Rheingau).
Зокрема, передбачено фінансувати шумозахисні стіни, низькі шумозахисні
амортизатори рейок та відповідні розширення перил з метою зниження рівня шуму.

стіни,

Загальні витрати відповідно до передбачених в даний час інвестиційних заходів (включно
18% фіксовані витрати на проектні роботи) у Гессені складають відповідно до актуального
стану витрат 13,431 Млн. €. Федерація планує внести часткове попереднє фінансування цих
заходів у період 2015-2020 рр. обсягом 11,382 млн. €.
Підтримка з боку Федерації відбудеться за тієї передумови, що Федеральна Земля Гессен
виконає зі свого боку фіксовану частку у загальному фінансуванні у роках 2018-2020
обсягом 2,049 млн. €.
Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
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Розділ 07 15 / Номер самостійної одиниці з власним
бухгалтерським обліком 2695
Загальні затвердження у сфері транспорту
Господарськи план
План

(бухг. коло засобів підтримки)

діяльності – Пояснення – Паспорт

програми

Діяльність, пов’язана з програмою:

3.2

Відшкодування попередньо внесеної інвестиційної субвенції
4. Зв’язок із політичними цілями
Мобільність - як перевезення осіб та вантажів – для користі людей та економіки має бути
облаштованою якомога краще та стало. До цього відноситься розвиток продуктів
мобільності, які виходять за рамки носіїв транспортних послуг, підтримка
транспортно-технічних інновацій, а також гром. пас. міського та приміського транспорту
(ГПМПТ) та залізничних та автошляхів у Гессені та утримання, відповідне потребам нового
будівництво та розширення транспортної інфраструктури. Подальший розвиток мобільності
буде поєднаним з послідовною підтримкою заходів уникнення та скорочення рівня шуму.
5.

Отримувач (реципієнт):

Федерація/ АТ Німецька залізниця (Дойче Банен Нетц (DB Netz AG))
6.

Кількісні та якісні показники
Од.

6.1

Числовий вимір/Кількість

Домовленість
6.2

Кількість

План
2016

План
2015
1

Факт
2014
-

Факт
2013
-

Факт
2012
-

-

Показники успішності (результативність послуг)

6.2.1
Зменшення числа осіб, які страждають від шуму, у місцевостях Lorch. Rüdesheim.
Oestrich-Winkle und Eltville
Шумове навантаження вночі >55 Осіб
db (A) (Schall 03)
6.3

5.000

-

-

-

-

Фінансові показники (ефективність послуг)

Немає
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Розділ 07 15 / Номер самостійної одиниці з власним
бухгалтерським обліком 2695
Загальні затвердження у сфері транспорту
Господарськи план
План
7.

(бухг. коло засобів підтримки)

діяльності – Пояснення – Паспорт

програми

Затверджений обсяг / Повноваження щодо витрат у майбутніх періодах
Новий
затверджен
ий обсяг
2.049.000

Всього

2016

VE 2017

VE 2018

VE 2019

VE 2020 ff

-

-

683.000

683.000

683.000

2.049.000

-

-

683.000

683.000

683.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

З них:
Земельні засоби – інші
надходж. Надходж. із
засоб.
ЄС від Федерації
Надходж.
Надходження від інших
донорів
Зем.
засоби – ін. надходж.
Надходж. із засоб. ЄС
Надходж. від Федерації
8.

Регулюв. положення за специфікою програми; примітки щодо освоєння
Немає

9.

Ліквідність
План 2016
EUR

План 2015
EUR

Факт 2014
EUR

Земельні засоби (вик. фінансув.)

-

-

-

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

-

-

-

Всього
10. Час перебігу або терміни
Термін виконання програми - до 31.12.2020.
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on behalf of the German Government

3

Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2610
Гессенський менеджмент мобільності, доріг та транспорту
Господарський план
План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
Пояснення до програми Nr. 20:
Списання інфраструктурного майна
IPR-Nr. 412-Дороги
1. Виконавець
Гессенський менеджм., мобільн., доріг та транспорту (Hessen Mobil - Straßen- und
Verkehrsmanagement)
2. Нормативно-правова база або інша основа
LHO §§ 7a та 71 a; попередньо W до § 71 a LHO (Довідник з бухг. проводок Фед. Землі
Гессен (Kontierungshandbuch des Landes Hessen), Додаток 9)
3. Опис програми та діяльності
3.1
Опис програми
Hessen Mobil займається балансом інфраструктурного майна, яке складається з доріг,
мостів, велошляхів, інженерних споруд та ін. дорожнього оснащення. Вартість майна
підлягає плановому щорічному списанню. Особливі списання у сенсі регул. положень
Довідника бухг. проводок також допускаються. Щорічний обсяг списання формулює втрату
вартості інфраструктурного майна, яка виникає у комерційному сенсі, та фінансується за
рахунок компенсації продукту.
Програма також містить надходження від активних власних робіт для обробки будівельних
заходів, що підвищують вартість земельного дорожньо-інфраструктурного майна.
3.2

Діяльність, пов’язана з програмою

Немає
4. Зв’язок з політичними цілями
Мобільність - як перевезення осіб та вантажів – для користі людей та економіки має бути
облаштованою якомога краще та сталіше. До цього відноситься розвиток продуктів
мобільності, які виходять за рамки носіїв транспортних послуг, підтримка транспортнотехнічних інновацій, а також громадського пас. міського та приміського транспорту (ГПМПТ) та
залізничних та автошляхах у Гессені та утримання, відповідне потребам нове будівництво та
розширення транспортної інфраструктури. Подальший розвиток мобільності буде поєднаним з
послідовною підтримкою заходів уникнення та скорочення рівня шуму.
5. Отримувач (Реципієнт)
Носій будівельного навантаження у сфері доріг – Федеральна Земля
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Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2610
Гессенський менеджмент мобільності, доріг та транспорту
Господарський план
План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
6. Кількісні та якісні показники
Од.

План
2016

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

Числовий вимір / кількість

6.1

Обсяг балансового
інфраструктурного майна

км

6.939

6.973

6.960

6.960

-

94,65

96,66

98,93

26.151,54 23.540,13 22.806,33 22.462,50

-

6.2

Показники успішності (результативність послуг)

6.2.1

Збереження вартості інфраструктурного майна

Балансова вартість
%
90,87
інфраструктурного майна
Плановий рік/ Баланс. вартість
інфрастр. майна 2011
(очищена,
врегульована)
6.3
Фінансові
показники (ефективність послуг)
6.3.1

93,17

Економічно оптимальне застосування компенсацій на програму

Компенсація на програму на
кількість (списання на один
дорожній км)
6.3.2 Квота списання
Списання плановий рік /
Балансова вартість інфрастр.
майна у попер. плановому році

EUR

%

4,41

4,18

4,20

4,06

-

Зменшення кількості продукту пояснюється зміною зниженням класифікації простих земельних шосейних
доріг до рівня окружних (районних) доріг.
7. Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами витрат (у євро)

Плановий
Плановий
Фактичний
показник 2016 показник 2015 показник 2014

Витрати на персонал
Матеріальні витрати
Витрати загалом
Доходи

-

-

-

192.151.000

181.364.100

186.796.793

192.151.000
9.796.300

181.364.100
17.218.800

186.796.793
14.952.949

Операційний результат
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування

-182.354.700
182.354.700

Результат

-164.145.300 -171.843.844
164.145.300 158.732.052
-13.111.792
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Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським
обліком 2610
Гессен – менеджмент мобільності, доріг та транспорту
Господарський план
План робіт - Пояснення - Паспорт програми
Пояснення до програми Nr. 5:
Експлуатація доріг, будівель та велошляхів Федерація
IPR-Nr. 412-Дороги
1. Виконавець
«Гессенський менеджмент мобільності, доріг та транспорту»
2. Нормативно-правова база або інша основа
Федеральний закон про дороги великої відстані
Гессенський дорожній закон
Порядок вуличного руху
Зошит вимог до робіт з експлуатаційного утримання доріг федеральних доріг великої
відстані Версія 1.1 Гессен
Другий загальний адміністративний припис для управління підрядними роботами у сфері
федеральних доріг великої відстані
- все у відповідній чинній редакції
3. Опис програми та діяльності
3.1 Опис програми
Продукт охоплює всі відведені витрати за частками та надходження для догляду та
експлуатаційного утримання федеральних автобанів та доріг федерального значення.
Виконання підрядів організацією Hessen Mobil регулюється конституційно. З причини
наявних законних підстав всі адміністративні витрати у сфері доріг федерального значення
та федеральних автобанів несе Фед. Земля. У зв’язку з цим, у випадку цього продкуту не
виконується повне покриття витрат фінансуванням від Федерації.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Роботи, що сюди входять:
- Негайні заходи на дорогах Федерації
- Негайні заходи на бічних дорогах без твердого покриття
- Заходи косіння (влітку) Федерація
- Заходи у лісосмугах (взимку) Федерація
- Оснащення доріг Федерація
- Електротехнічні споруди Федерація
- Прибирання Федерація
- Зимова служба Федерація
- Інші заходи з утримання та ремонту Федерація
- Надходження від Федерація суспільні витрати
- Надходження від Федерації на прямі витрати
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Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським
обліком 2610
Гессен – менеджмент мобільності, доріг та транспорту
Господарський план
План робіт - Пояснення - Паспорт програми
4. Зв’язок із політичними цілями
Мобільність тобто перевезення осіб та вантажів на користь людей та економіки, має бути
облаштованою якомога краще та стало. До цього відноситься розвиток продуктів
мобільності, які виходять за рамки носіїв транспортних послуг, підтримка транспортнотехнічних інновацій, а також гром. пас. міського та приміського транспорту (ГПМПТ) на
залізничних та автошляхах у Гессені, утримання, відповідне потребам, нове будівництво та
розширення транспортної інфраструктури. Подальший розвиток мобільності буде
поєднаним з послідовною підтримкою заходів уникнення та скорочення рівня шуму.
5.

Отримувач (реципієнт):

Носії оплат за будівництво доріг та учасники дорожнього руху
6. Кількісні і якісні показники
Од.
6.1

План
2016

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

5.103

5.103

5.103

5.102

Факт
2012

Числовий вимір/Кількість

Довжина дорожньої мережі
(Федерація, вкл. Федеральні
автобани) у км

км

Довжина дорожньої мережі
(Федерація) у км

км

3.323

6.2

Показники успішності (результативність послуг)

6.2.1

Забезпечення безпеки дорожнього руху

Кількість обгрунтованих вимог
шт
70
180
на відшкодування через
порушення зобов’язань щодо
забезпечення безпеки руху в
рамках заходів із виконання
безпеки руху
6.2.2 Виконання загальних робіт з експлуатації доріг
Негайні роботи на дорожних
полотнах
Негайні заходи на узбіччях

Stück

28.200

28.800

км

131

130

Роботи косіння

км²

66

66

Роботи із лісосмугами

км

3.100

3.100

Чищення та прибирання

км

12.500

12.500

т

8.500

8.500

Сміттєвивіз

65

68

57
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Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським
обліком 2610
Гессен – менеджмент мобільності, доріг та транспорту
Господарський план
План робіт - Пояснення - Паспорт програми
Зимова служба

Роботи 1.710.000 1.720.000
в км

Усунення наслідків дорожніх
шт
8.900
9.000
пригод
6.2.3 Виконання загальних робіт з експлуатації доріг, cтупінь виконання
Негайні роботи на дорожніх
полотнах

%

100

100

Негайні заходи на узбіччях

%

100

100

Роботи косіння

%

100

100

Роботи із лісосмугами

%

100

100

Чищення та прибирання

%

100

100

Сміттєвивіз

%

100

100

Зимова служба

%

100

100

Усунення шкоди від дорожніх
пригод

%

100

100

6.3

Фінансові показники (ефективність послуг)

6.3.1

Економічно оптимальне застосування фінвиплат на продукт

Фін. виплати на кількість
(Федерація, вкл. фед.
автобани)

EUR

Фін. виплати на кількість
(Федерація)

EUR

6.3.2

3.579,93 1.090,34

1.338,04

693,94

2.239,80

Створення продукту із повним покриттям витрат

Власні надходження / Загальні
витрати

%

77,93

92,02

87,19

90,49

82,70
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Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським
обліком 2610
Гессен – менеджмент мобільності, доріг та транспорту
Господарський план
План робіт - Пояснення - Паспорт програми
7. Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у EUR)
Розбивка за видами витрат (у євро)

План 2016

План 2015

Факт 2014

Витрати на персонал

41.739.400

31.508.800

40.693.137

Витрати на матеріали

41.677.600

38.246.600

45.402.109

Витрати загалом
Доходи

83.417.000
65.004.300

69.755.400
64.191.400

86.095.246
75.069.141

Операційний результат
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування

-18.412.700
144.300
18.268.400

Результат

-5.564.000
5.564.000

-11.026.105
6.828.005
-4.198.100

Скорочення витрат у році 2016 у порівнянні з роком 2014 пояснюється зміною відділу сфери
експлуатації тунелів. Цю сферу було тут до цього відображено у частині експлуатація, а з 2016 року її
віднесено до відділу транспорт і, вона, таким чином, переходить у витрати продукту 19.
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Розділ 07 05 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2695
Загальні затвердження у сфері науки і технологій
Господарський
План

п л а н (Самостійна одиниця з власним бухгалтерським обліком з надання субсидій)
діяльності – Пояснення – Паспорт

програми

Пояснення до програми субсидій Nr. 26:
Розбудова широкополосного інтернету та цифрові (електронні) заходи
IPR-Nr. 822 – Економічна політика
1. Виконавець (відповідальна фахова та оперативна адміністративна одиниця)
Гессенське міністерство економіки, енергетики, транспорту та крайового розвитку (HMWEVL)
(фахово / оперативно)
Wirtschafte- und Infrastrukturbank Hessen (Економічний та інфорастукрутний банк Гессена) (у
оперативному плані)
Hessen Agentur (Аґенство Гессен) (у
оперативному плані)
2. Нормативно-правова база або інша основа
Директива Землі Гессен щодо підтримки забезпечення широкополосного інтернету у Гессені
Директиви Землі Гессен щодо підтримки інновацій у відповідних чинних
редакціях
3. Опис програми та діяльності
3.1 Опис програми
Із частки Землі у аукціонній виручці з мобільних частот, які, вже не є потрібними, у так званих
«Цифрових дивідендах» (Digitalen Dividende) II, Землі Гессен у 2015-2017 роках будуть надані
фінансові засоби попереднім обсягом 46 мільйонів €. Фінансові засоби служать переважно
сталій та орієнтованій на потреби розбудові «New Generation Access Breitbandversorgung
(NGA)» у Гессені та підтримці проектів застосування з модельним характером. Вони також
служать кофінансуванню Федеральної програми підтримки для розбудови широкополосного
інтернету (Breitbandausbau) (для цього передбачено приблизно 36,2 мільйонів €). Федеральні
фінансові засоби надаються носіям проектів безпосередньо від Федерації на базі власної
Директиви щодо Федеральної програми, яка буде, серед іншого, містити процедуру Scoring.
Фінансові засоби можна також застосовувати для фінансування Гессенського Бюро
широкополосного інтернету (Breitbandbüro), регіональних консультативних офісів з
широкополосного інтернету, а також для досліджень щодо реалістичності реалізації та
концепцій (для цього передбачено 9,8 мільйонів €)
Продукт підтримки фінансується із цільових накопичень, які утворено із фінансових засобів
частки Цифрового Дивіденду ІІ (Digitalen Dividende II), яка припадає на Землю Гессен, та має
назву «Розбудова широкополосного інтернету та цифрові заходи» ("Breitbandausbau und
Digitale Maßnahmen").
Крім того, із Продукту підтримки 35 (Förderprodukt 35) "Підтримка технологій та інновацій"
фінансовими засобами Суспільного завдання (Gemeinschaftsaufgabe) "Підтримка аграрної
структури та захисту узбережжя" (GAK) підтримуються інші заходи у сфері розбудови
широкополосного інтернету.
Ці фінансові засоби також служать кофінансуванню з Фінансовими засобами ЄС (див. Продукт
підтримки 10).
Продукт підтримки було позапланово проголошено у Бюджеті 2015.
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Розділ 07 05 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2695
Загальні затвердження у сфері науки і технологій
Господарський
План

п л а н (Самостійна одиниця з власним бухгалтерським обліком з надання субсидій)
діяльності – Пояснення – Паспорт

програми

3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
a) Підтр. активн. та пасивної широкополосної інфраструктури, а також застосовувальних Проектів
модельного характеру
b) Підтримка Гессенського Бюро широкополосного інтернету
c) Підтримка регіональних консультативних офісів з широкополосного інтернету
d) Підтримка досліджень та концепцій щодо регіональних NGA (доступів наступних поколінь (Next
Generation Access))-/широкополосних інфраструктур
4. Зв’язок із політичними цілями
Ціль- підвищення конкурентоздатності георгафічного розташування у Гессені на
національному та міжнародному рівні. Інвестиції та заходи підтримки HMWEVL у сфері
підтримки економіки, технологій, туризму та структурного розвитку, а також зовнішньої
економіки, та фінансового центру місто Франкфурт мають сприяти зростові, інноваціям та
забезпеченню зайнятості із особливим врахуванням розвитку малих і середніх підприємств
(МСП).
5. Отримувач (реципієнт)
Громади та об’єднані громади, державно-громадські та приватні підприємства, Гессенське бюро
широкополосного інтернету
6. Кількісні та якісні показники

6.1
Захід
6.2

Одини План
ця
2016
Числовий вимір/Кількість

План
2015

Факт
2014

Кількіст
5
ь
Показники успішності (результативність послуг)

6.2.1
Ступінь наявності NGA-підключень на підтримуваних
територіях
Ступінь наявності
Відсото
90%
к
6.3
Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1

Факт
2013

Факт
2012

-

-

-

-

-

-

-

-

Повне застосовання фінансових засобів, які є у розпорядженні

Фактичний затверджений обсяг Відсото
/ запланований затверджений к
обсяг (=квота затвердження)

100

-

-
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Розділ 07 05 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2695
Загальні затвердження у сфері науки і технологій
Господарський
План

7.

п л а н (Самостійна одиниця з власним бухгалтерським обліком з надання субсидій)
діяльності – Пояснення – Паспорт

програми

Затверджений обсяг / повноваження на витрати у майбутніх періодах
Новий
затвердже
ний обсяг

Всього

2016

VE 2017

VE 2018

VE 2019 VE 2020 ff

16.750.000

5.550.000

7.700.000

3.500.000

-

-

16.750.000
-

5.550.000
-

7.700.000
-

3.500.000
-

-

-

З них:
Земельні засоби, інші
надходження
Надходження із засобів ЄС
Надходження від Федерації
Надходження від донорів

У випадку інших надходжень мова йде про внески із накопичень "розбудова широкопол. інт. та
цифрові заходи".
8. Специфічні регулювальні положення відповідно до програмних продуктів; примітки
щодо освоєння фін. засобів
8.1 Зворотні притоки мають зараховуватися до накопичень " розбудова широкопол. інт. та цифрові
заходи ".
8.2 Із загальних витрат можна також фінансувати оплату за послуги «Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen» чи роботу «Hessen Agentur».
8.3 Затверджений обсяг та загальні витрати можуть бути перевищені до рівня суми, яку було
зараховано до Накопичень.
8.4 Використання Накопичень потребує попередньої згоди Гессенського міністерства фінансів.
9.

Ліквідність
План 2016
EUR

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

5.550.000
5.550.000

План 2015
EUR

Факт 2014
EUR
-

-

У випадку надходження мова йде про зарахування з Накопичення "розбудова широкополосного
інтернету та цифрові заходи".
10.

Час перебігу програми або терміни її виконання
Безстроково, але обов’язковою умовою є річна організація (прив’язаність) бюджету

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government

3

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

п л а н (Самостійна одиниця з власним бухгалтерським обліком з надання
субсидій)

діяльності – Пояснення – Паспорт

програми

Пояснення до програми субсидій
Nr.: 73
Електромобільність
IPR-Nr. 41 – транспортна інфраструктура
1. Виконавець (відповідальна фахова та оперативна адміністративна одиниця)
Гессенське міністерство економіки, енергетики, транспорту та крайового розвитку (HMWEVL)
(у фаховому плані/у оперативному плані)
HA Hessen Agentur (у оперативному плані)
Економічний та інфраструктурний банк Гессен (Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen) (у
оперативному плані)
2. Нормативно-правова база та інші основи
Закон про складання бюджетного плану Землі Гессен,
Директива Землі Гессен щодо підтримки інновації, Основи
підтримки електромобільності у відповідних чинних редакціях
Добровільні внески
3. Опис програми та діяльності
3.1
Опис програми
За допомогою передбачених тут фінансових засобів має бути на довготривалий час
облаштованою та розбудованою електромобільність у Землі Гессен.
Для цього мають отримати підтримку та бути реалізованими проектв у сферах базових
досліджень, наукових досліджень та розвитку а також з пілотним та демонстраційним
застосуванням у сфері електромобільності у Землі Гессен. Інновативні розробки у Землі
Гессен мають отримати можливість для демонстрації та апробації. Поряд із підтримкою
ринкових застосувань для електромобільних засобів у фокусі також стоїть розбудова
безбар’єрної та якомога простішої у користуванні зарядної інфраструктури, а також концепції з
інтер- та мультимодальних дорожніх ланцюгів. До цього явно відноситься забезпечення
фінансування для придбання (наприклад, лізинг) елктромобільних засобів та необхідної для
цього зарядної інфраструктури для службових точок всіх відомств.
Крім того, до громадськості мають бути донесеними та продемонстрованими заходи та
результати проектів. Сюди відносяться, серед іншого, побудова та утримання, догляд за
гессенською електромобільною мережею, а також офіційні заходи та виступи на
виставках-ярмарках.
Робочий відділ з електромобільності було створено у Агенстві Гессен (Hessen Agentur).
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Розділ 07 15 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерстким обліком 2695
Загальні затвердження щодо транспорту
Господарський

п л а н (Самостійна одиниця з власним бухгалтерським обліком з надання
субсидій)

План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
Фінансові засоби продукту підтримки служать також для кофінансування спільно із
фінансами ЄС (див. продукт підтримки 32).
3.2

Діяльність, пов’язана з програмою

a) Підтримка електромобільності (в тючю електротранспорт, зарядна інфраструктура та
електромобільні інтер- чи мультимодальні транспортні концепції)
b) Придбання елктромобільних засобів (напр. лізинг) та відповідної електрозарядної
інфраструктури для службових установ Землі
c) Підтримка заходів у сфері роботи з громадськістю (і т.ч. ярмарки/виставки)
d) Проекти з базових досліджень, а також наукових досліджень і розробок, пілотних та
демонстраційних проектів (нове).
4. Зв’язок із політичними цілями
Мобільність - як перевезення осіб та вантажів – для користі людей та економіки має бути
облаштованою якомога краще та стало. До цього відноситься розвиток продуктів мобільності,
які виходять за рамки носіїв транспортних послуг, підтримка транспортно-технічних інновацій, а
також гром. пас. міського та приміського транспорту (ГПМПТ) та залізничних та автошляхах у
Гессені та утримання, відповідне потребам нове будівництво та розширення транспортної
інфраструктури. Подальший розвиток мобільності буде поєднаним з послідовною підтримкою
заходів уникнення та скорочення рівня шуму.
5. Отримувач (реципієнт)
Агенство Гессен (HA Hessen Agentur)/Hessen Trade & Invest GmbH
Інженерні-/проектні-/консультативні бюро
Агенства із роботи з громадськістю
Університети/Науково-дослідні інституції
Підприємства
Територіальні громади та об’єднані громади
Асоціації (об’єднання) та палати
Службові установи та відділи Фед. Землі
Федерація/Виконавці проектів Федерації

-

6.

Кількісні та якісні показники
Од.

6.1

Числовий вимір/Кількість

Проекти/Демонстраційні
проекти
6.2
6.2.1

Кількіс
ть

План
2016

План
2015
6

Факт
2014
5

Факт
2013
-

Факт
2012
-

-

Показники успішності (результативність послуг)
Ініціювання проектів та заходів
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Розділ 07 15 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерстким обліком 2695
Загальні затвердження щодо транспорту
Господарський

п л а н (Самостійна одиниця з власним бухгалтерським обліком з надання
субсидій)

План діяльності – Пояснення – Паспорт
- Підтримка електротранспорту Кількіс
100
100
ть
- Підтримка зарядних пунктів
Кількіс
100
100
ть
6.3
Фінансові показники (ефективність послуг)

-

-

-

-

-

Повне застосування засобів, які є у розпорядженні

6.3.1

- фактичний затверджений
обсяг/запланований
затверджений обсяг (=квота
затверджень)
7.

програми
-

%

100

100

-

Затверджений обсяг / Повноваження щодо витрат у майбутніх періодах
Neues Be- 2016
VE 2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 ff
willigungsvolumen
1.615.000
715.000
600.000
300.000
-

Всього
З них:
Зем. засоби – ін. надходж.
Надходж. із засоб. ЄС
Надходж. від Федерації
Надходження від інших
донорів

1.615.000
-

715.000
-

600.000
-

300.000
-

-

-

8. Регулюв. положення за специфікою програмного продукту; примітки щодо освоєння
фінансових засобів
8.1

Програма 73 (електромобільність) є взаємно покривається з Продуктом підтримки 74 (Мобільний
Гессен 2020).

9.

Ліквідність
План 2016
EUR

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

План 2015
EUR

715.00
1.000.00
00715.00
1.000.00
0
0
Менший обсяг, через реалізацію суми 785.000 € відповідно до Розділу 07 01.

10.

Факт 2014
EUR
-

Час перебігу (терміни)
Ставиться умова річної організації бюджету (щорічний бюджет)
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Розділ 06 13 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2593
Федерально-земельне підприємство «Будівництво та нерухомість Гессен»
Господарський план
План діяльності – Пояснення – Паспорт
Пояснення до Проекту Nr. 2.:

програми

Зниження рівня викидів CО2 та програма енергоефективності
IPR-Nr. 713 – Захист клімату (захист від глобального потепління)
1. Виконавець
Земельне підприємство «Будівництво та нерухомість Гессен»
2. Нормативно-правова база чи інша основа
Гессенський закон про енергетику
Реалізація концепції сталого розвитку Землі Гессен
3. Опис програми та діяльності
3.1 Короткий опис проекту
У рамках "Фонду майбутнього Гессена" має бути істотно покращеною енергоефективність
будівлі, за якою доглядає Земельне підприємство будівництво та нерухомість Гессен. Сюди
входить, пер за все, скорочення викидів C02. Крім того, з метою покращення
енергоефективності провадяться такі заходи, як, наприклад, утеплення будівель, оновлення
опалювальної техніки і т.д.
3.2 Фахова, спеціалізована діяльність з метою виконання проекту
- Загальне управління проектом
- Загальне регулювання проекту та забезпечення якості
- Енергетична оцінка та оцінка з точки зору економіки експлуатації
- Підготовка та проведення технічних і будівельних заходів за рахунок власних засобів
- Підготовка та проведення санаційно-ремонтних проектів за схемою «PPP»
(Публічно-приватне партнерство).
4. Зв’язок із політичними цілями
Проект служить фаховій меті 5:
Використання майна Землі орієнтовано на майбутнє та оптимізація будівельних інвестицій
Землі.
5. Отримувач (реципієнт)
Службові відділи та інституції Землі
6. Кількісні та якісні показники
Одини
ця
6.1

6.2.1

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

Числовий вимір/Кількість

Проекти
6.2

План
2016

Шт.

1

1

1

1

1

15.645

5.140

—

Показники успішності (результативність послуг)
Скорочення річних викидів C02

Скорочення C02 (30 років)

Тонн

20.000

25.000
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Розділ 06 13 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2593
Федерально-земельне підприємство «Будівництво та нерухомість Гессен»
Господарський план
План діяльності – Пояснення – Паспорт
Завершена енергетична
Будівлі
5
4
1
санація(ремонт)
Фінансові показники (ефективність послуг)

6.3
6.3.1

Проведення проекту економічно правильно

Енергетично важливі буд.
EUR
витрати на одну заошадж. тонну
CО2 (30 років)
6.3.2

550

450

516

529

---

8,1

---

Забезпечення оптимального в плані часу відрахування фін. засобів

Заплановані витрати фінансів

7.

програми
—
4

Млн.
EUR

40,0

38,0

10,3

Структура витрат

Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами витрат (у євро)

План 2016
EUR

Витрати на персонал

План 2015
EUR

Факт 2014
EUR

2.876.900

-

-

Витрати на матеріали і ін.

37.126.800

-

-

Загальні витрати
Доходи

40.003.700
3.700

-

-

-

-

Операційний результат
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування

-40.000.000
40.000.000

Результат
Витрати, пов’язані зі скороченням викидів C02 та з програмою енергоефективності, фінансуються
надходженнями з Фонду майбутнього Гессена (Epl. 17).
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Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2610
Гессенський менеджмент мобільності, доріг та транспорту
Господарський план
План

діяльності – Пояснення – Паспорт

програми

Пояснення до програми Nr. 21:
Розумний транспортний менеджмент - Дороги
IPR-Nr. 412- Дороги

1. Виконавець:
Гессен Мобіль – Менеджмент доріг та транспорту
2. Нормативно-правова база та інша основа
Цивільний кодекс
Фед. Закон про дороги далекої відстані
Порядок (Правила) дорожнього руху
Порядок допуску рухомого складу до руху по дорогах і вулицях
Заг. Циркуляр щодо будівництва доріг Федерації (напр. стосовно тимчасових допусків до руху по
бічних смугах),
Динамічна система вказівників з інтегрованим висвітлюванням інформації про затори
Гессенський закон про дороги
Довідник менеджменту будмайданчиків (Гессен)
У відповідних чинних редакціях
3. Опис програми та діяльності
3.1

Опис програми

Колишній продукт 9 «Регулювання транспортного-рухового процесу» ("Steuerung des
Verkehrsablaufs"), Продукт 10 «Транспортний менеджмент» ("Verkehrsmanagement"). А також
Проект 2 «Інновативні проекти транспортного менеджменту у рамках проекту «Гессен без
заторів»» ("Innovative Verkehrsmanagementprojekte im Rahmen von Staufreies Hessen 2015") було
об’єднано у цьому продукті.
Продукт охоплює всі витрати відповідно до їх часток та надходження для забезпечення
безпечного та дієздатного перебігу транспортного руху. Сюди відноситься регулювання процесу
транспортного руху, роботи в рамках роботи щодо безпеки транспортного руху, а також
співпраця з транспортними установами включно правові приписи щодо транспортного руху
(verkehrsrechtlicher Anordnungen) відповідно до § 45 StVO (Порядку (Правил) дорожнього руху).
Продукт також охоплює заходи та розробки у сфері впливу на транспортний рух, стратегічного
менеджменту будмайданчиків, що виходить за рамки певних компетенцій (повноважень),
Кооперативних Систем (Kooperative Systeme) та Розумного (інтелектуального) Транспортного
руху (Intelligenteі Verkehr) з тією ціллю, щоб також і у майбутніх рамкових умовах підвищувати
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Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2610
Гессенський менеджмент мобільності, доріг та транспорту
Господарський план
План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
безпеку руху, покращувати ранпортно-руховий потік та забезпечувати мобільність у Гессені у
сенсі сталості.

3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Роботи, які сюди входять, є такими:
- Менеджмент транспортного руху
- Стратегії менеджменту транспортного руху
- Інформаційний менеджмент транспортного руху
- Вплив на транспортний рух включно із тимчасовим використанням бічних смуг
- Регулювання руху
- Менеджмент будмайданчиків
- Менеджмент випадків збоїв
- Оцінки негабаритних та важковагових видів транспорту (вкл. VEMAGS)
- Транспортний рух базового навантаження
- Усунення наслідків дорожніх пригод у сфері оснащення доріг
- Проекти у сфері менеджменту трансп. руху (вкл. науково-дослідні проекти)
- Розумна (інтелектуальна інфраструктура), розумний трансп. засіб (intelligentes Fahrzeug),
«Кооперативні Системи», комунікаційні мережі
4. Зв’язок із політичними цілями
Мобільність - як перевезення осіб та вантажів – для користі людей та економіки має бути
облаштованою якомога краще та сталіше. До цього відноситься розвиток продуктів мобільності, які
виходять за рамки носіїв транспортних послуг, підтримка транспортно-технічних інновацій, а також
гром. пас. міського та приміського транспорту (ГПМПТ) та залізничних та автошляхах у Гессені та
утримання, відповідне потребам нове будівництво та розширення транспортної інфраструктури.
Подальший розвиток мобільності буде поєднаним з послідовною підтримкою заходів уникнення та
скорочення рівня шуму.
5. Отримувач (Реципієнт)
Учасники транспортного руху, носії дорожнього будівельного навантаження, інші установи, види
транспорту та виконавці відповідних послуг, партнери у рамках співпраці у рамках транспортних,
індустріальних підприємств та перевізників
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Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2610
Гессенський менеджмент мобільності, доріг та транспорту
Господарський план
План

діяльності – Пояснення – Паспорт

програми

6. Кількісні та якісні показники
Од.
Числовий вимір/Кількість

6.1

План
2016

План
2015

Факт
2014

Число оцінки транспортного
VE
639
637
руху
6.2
Показники успішності (результативність послуг)

Факт
2013

Факт
2012

-

-

-

-

-

-

Компенсації на продукт на
EUR
17.362,91 19.783,36
кількість
6.3.2
Створення продукту вдповідно до заданих витрат на одиницю продукції

-

Фактичні витр. на од. прод. /
Витр. на од. прод. План

-

6.2.1

Покращення транспортно-рухового процесу

Інтенсивність оптимізації
VE
1.909
1.900
транспортного руху
6.3
Фінансові показники (ефективність послуг
6.3.1

7.

економічно оптимальне застосування компенсацій на продукт

%

100

100

-

-

Структура витрат

Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами витрат (у євро)

План 2016

План 2015

Факт 2014

Витрати на персонал

8.228.400

8.982.100

-

Матеріальні витрати

5.570.800

6.595.400

-

13.799.200
2.672.000

15.577.500
2.975.500

-

-11.127.200
32.300
11.094.900

-12.602.000
12.602.000

-

-

-

-

Витрати загалом
Доходи
Операційний результат
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування
Результат
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Інші зразки
паспортів бюджетних програм з
результативними показниками
(індикаторами)
у федеральній землі Гессен,
Німеччина

Розділ 04 59 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2300
Школи
Господарський

план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми
Пояснення до програми № 4:
Освіта та виховання у гімназії та випускних класах гімназії *)
IPR-№ 311 – Загальна шкільна освіта
1. Виконавець
Загальноосвітні державні школи, які працюють за навчальним планом «Гімназія» (прибл. 170
шкіл).
2. Нормативно-правова база або інша основа
§§ 24, 28 – 34, 36, 38 Закону федеральної землі Гессен про шкільну освіту у чинній редакції.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Програма «Освіта та виховання у гімназії та випускних класах гімназії» передбачає надання
загальної освіти учням гімназій, шкіл з випускними класами за програмою гімназії, а також
випускних класів з гімназіальним характером у інтегрованих та кооперативних школах.
Зазначена програма також передбачає поглиблене вивчення предметів відповідно до
успішності та уподобань учнів, яке надає їм можливість продовжити отримання освіти у
вищому навчальному закладі або професійно-технічної освіти в залежності від пройденої
програми.
*) До зазначеного продукту не входить наступне:
- пропозиції кооперативних загальних шкіл за навчальним планом «Гімназія» (вони входить
до програми «Освіта та виховання у кооперативній загальній школі»)
- пропозиції професійної гімназії (вони входить до програми «Програми професійно-технічної
освіти у професійно-технічних училищах та у школах для дорослих»)
У програмі враховано витрати на утримання школи-інтернату Шлосс Ганзенберг.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
- освіта та виховання у гімназії, 9-річна форма (5-6 класи)
- освіта та виховання у гімназії, 9-річна форма (7-10 класи)
- освіта та виховання у гімназії, 9-річна форма (вступний етап та кваліфікаційний етап, 1-4
чверті, 11-13 класи)
- освіта та виховання у гімназії, 8-річна форма (5-6 класи)
- освіта та виховання у гімназії, 8-річна форма (7-9 класи)
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- освіта та виховання у гімназії, 8-річна форма (вступний етап та кваліфікаційний етап, 1-4
чверті, 10-12 класи)
- освіта та виховання у інтегрованій школі (вступний етап та кваліфікаційний етап, 1-4 чверті,
11-13 класи)
- освіта та виховання у кооперативній школі, 9-річна форма (вступний етап та
кваліфікаційний етап, 1-4 чверті, 11-13 класи)
освіта та виховання у кооперативній школі, 8-річна форма (вступний етап та
кваліфікаційний етап, 1-4 чверті, 10-12 класи)
4. Зв’язок з політичними цілями
Ця програма слугує виконанню фахової цілі «Забезпечення закінченої освіти належної
якості».
5.Отримувач (Реципієнт)
Учні гімназій, випускних класів з гімназіальним характером, включно з випускними класами з
гімназіальним характером у інтегрованих та кооперативних загальних школах.
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

2013

2012

2011

146844

151355

152286

6.1 Числовий вимір / кількість
Кількість учнів
осіб
137886 153761
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

6.2.1 Випускники з правом вступу до вузу або випускники з початковою професійною
кваліфікацією
Успішність
у
класах
з відсотків 85
85
83,4
86,8
87,3
гімназіальним характером
Переходи до вступного етапу
відсотків 79
78
80,6
79,4
80,9
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування
євро
6182,14 5108,80
6.3.2 Оптимізація використання ресурсів
Середні витрати на годину євро
99,16
89,02
занять у гімназії та у випускних
класах
з
гімназіальним
характером першого етапу
середньої освіти та другого
етапу базової освіти

5357,84 5214,76 5205,93
86,28

83,53

81,72
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7. Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у євро)

Витрати на персонал

Плановий
показник
2015
804.964.900

Плановий
показник
2014
736.193.200

Фактичний
Показник
2013
730250659

Матеріальні витрати

48.830.100

50.738.500

48.865.237

Витрати загалом

853.795.000

786.931.700

779.115.896

Доходи

1.364.700

1.397.600

4.798.861

Операційний результат

-852.430.300

-785.534.100

-774.317.035

Нейтральні витрати

-

-

-

Нейтральні доходи

-

-

-

Бюджетне фінансування

852.430.300

785.534.100

786.768.600

Результат

-

-

12.451.565

Розбивка за видами витрат (у євро)
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Пояснення до програми № 1:
Освіта та наука
IPR-№ 323 – Освіта / наука у вищих навчальних закладах
1. Виконавець
Університет Фонду ім. Йоганна Вольфґанґа Ґете у м. Франкфурт-на-Майні.
2. Нормативно-правова база або інші правові основи
Закон про вищу освіту землі Гессен, Закон про університетські клініки у Гессені.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Згідно з § 3 Закону про вищу освіту землі Гессен головним завданням всіх вищих навчальних
закладів землі Гессен є реалізація права на освіту шляхом здійснення досліджень,
мистецької діяльності, навчання, надання вищої освіти та підвищення кваліфікації.
З цим пов’язані сприяння отриманню другої вищої освіти, соціальна підтримка студентів,
сприяння розвитку міжнародної співпраці та трансферу знань і технології на практиці.
Університети зобов’язані, в першу чергу, розвивати науки шляхом здійснення досліджень, а
також надавати наукову підготовку (§ 4 Закону про вищу освіту землі Гессен).
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
див. пояснення до Плану робіт
4. Зв’язок з політичними цілями
Забезпечити реалізацію права на освіту у вищих навчальних закладах. Підвищити якість і
ефективність досліджень і вищої освіти в закладах з широкою автономію, які орієнтуються на
умови конкуренції, а також цілеспрямовано підтримувати найвищу якість освіти, трансфер
знань та молодих науковців.
5.Отримувач (Реципієнт)
Всі, хто бере участь у дослідженнях і процесі навчання.
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

2013

2012

2011

6.1 Числовий вимір / кількість
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Кількість
студентів осіб
27 751
(розраховується за п. 3.1 Пакту
вищих навчальних закладів на
2011-2015 р.р.)
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

25 590

24 342

23 308

22 923

6.2.1 Сприяння підвищенню якості та ефективності досліджень та освіти
Кількість випускників на одного осіб
8,55
професора
Частка
студентів
денного відсотків
75
відділення від загальної кількості
студентів
Залучення фінансування від євро
237384
третіх осіб на одного професора
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)

8,47

8,55

7,94

8,47

76

75

74

76

288345

237384

247568

288345

11 867

12 160

12 019

42

34

36

142

159

255

65

66

66

56

45

51

6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування
програми
за євро
10 927
11 392
кількістю
6.3.2 Оптимізація використання ресурсів
Фінансування з коштів землі = відсотки
42
36
доходи з трансфертів / загальні
витрати
Фінансування
обладнання
і відсотки
142
255
чистих інвестицій = поповнення
основних фондів / амортизація
(без будівель)
Якість
структури
основних відсотки
65
66
фондів = балансова вартість /
вартість при закупівлі
Витрати
на
персонал
у відсотки
56
51
відношенні до загальних витрат
вищого навчального закладу (за
еквівалентом повних ставок)
7. Структура витрат

Див. бюджетний кошторис для розділів 15 05 - 15 22 – Вищі навчальні заклади, Додатки І-ІІІ,
надруковані у бюджетному плані перед розділом 15 05.
У структурі витрат наводиться фінансування
вирівнювання «Фінансування інвестицій».

плану витрат з

урахуванням статті
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Пояснення до програми субсидій № 2:
Сприяння отриманню та підвищенню кваліфікації
IPR-№ 811 – Політика ринку праці
1. Відповідальні фахові та оперативні адміністративні структури
Міністерство соціального захисту та інтеграції землі Гессен;
Гессенський банк розвитку економіки та інфраструктури та адміністрація округу Кассель.
2. Нормативно-правова база або інша основа
Добровільні послуги згідно з Законом про бюджет
А. Принципи надання субсидії за програмою «Бюджет на отримання кваліфікації та Бюджет
на ринок праці»
Б. Принципи надання субсидії за програмою «Надання кваліфікації та зайнятість молоді»
Рамкова директива щодо фінансування з Європейського соціального фонду в Гессені на
2014-2016 р.р.
Рамкова директива та регулювання дотацій наразі перероблюються.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Наведені нижче інструменти підтримки повинні покращити можливості для отримання освіти
молоді та соціально слабких груп населення.
А. Бюджет на отримання кваліфікації та освіти
Виділення бюджету на отримання освіти дозволить округам та містам земельного
підпорядкування отримати від землі кошти на підтримку програм з навчальної підготовки, на
підтримку отримання кваліфікації та також на професійне навчання соціально слабких
верств населення.
Мета Угоди про політичні цілі полягає у формуванні програм навчання, які відповідають
проблематиці та орієнтуються на місцеві потреби. З урахуванням потреб, які зростатимуть у
наступних роках, очікується підвищення ефективності завдяки наданню фінансування.
Б. Надання кваліфікації та зайнятість молоді (КЗМ)
Тут йдеться про програми для молодих людей віком до 27 років, які мають низку проблем ,
належать до соціально слабких груп населення, мають індивідуальні вади, у яких відсутнє
професійне орієнтування або немає відповідної зрілості для виконання професійних
обов’язків та потенціали яких залишаються невичерпаними, отже існує висока потреба у
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підтримці з боку соціальних педагогів. Ціль проектів, які отримуватимуть фінансування,
полягає у підготовці та кваліфікації молодих людей до початку навчальних та робочих
відносин або до початку поглиблених програм з професійної інтеграції, які повинні
орієнтуватися на ринок праці. Робота повинна орієнтуватися на кінцевий результат та
охоплювати різні професійні сфери. Обов’язковою складовою проектів повинні бути
виробнича практика протягом чотирьох тижнів та інший реальний робочий досвід.
Партнерами програми у змістовому оформленні та у фінансуванні мають бути установи, які
відповідають за професійну підтримку молоді, та регіональні дирекції.
З метою реагування на зміни на ринку освіти та у його інституційній структурі можливе
внесення змін до дотаційної бюджетної програми. Це охоплює й проведення досліджень і
спеціалізованих заходів, а також роботу з громадськістю з метою підтримки досягнення
встановлених цілей.
Крім того, частину бюджету на надання кваліфікації складає фінансування опіки молодих
людей віком до 18 років, які отримують зовнішню освіту у гуртожитках.
Гессенський банк розвитку економіки та інфраструктури отримує з бюджетної програми
кошти на здійснення транзакцій за дотаційною програмою.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Діяльність відповідає опису програми.
4. Зв’язок з політичними цілями
Забезпечити можливість праці, яка відповідає правам людини, участі у суспільному житті,
надійні програми, чесного право на працю та дійовий захист праці у Гессені, підсилити
забезпечення кваліфікованою робочою силою, покращити спроможності щодо зайнятості
безробітних, а також шанси людей з соціально слабких груп населення на роботу та освіту.
5.Отримувач (Реципієнт)
Округи та міста земельного підпорядкування, громадські та приватні організації, а також інші
особи, які надають місця для підготовки до навчання або навчальні місця для згаданих
цільових груп або підтримують перехід від школи до професійної діяльності, до яких
належать і адміністратори гуртожитків (благодійні організації).
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

2013

2012

2011

6.1 Числовий вимір / кількість
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Навчальні місця, що вперше кількість
480
отримують дотацію
Місця з підготовки навчання, кількість
950
що вперше отримують дотацію
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

480

352

391

339

950

1 264

1 456

1 756

6.2.1 Забезпечити початок та закінчення професійного навчання для молодих людей з
соціально слабких верств населення
Частка успішного закінчення відсотки
50,00
50,00
х)
х)
х)
професійного навчання на
місцях, які отримали дотації
Посередництво у навчанні та відсотки
20,00
20,00
х)
32
29
роботі
Показники х) будуть надані
тільки
після
закінчення
навчання
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Низький рівень адміністративних витрат та ефективне використання бюджетних
коштів
Адміністративні витрати на 100 євро
13,50
11,50
7,00
6,80
7,00
євро дотацій
7. Наданий обсяг коштів/ бюджетні асигнування
Новий
2015
БА
БА
БА
БА
наданий
2016
2017
2018
2019
обсяг
коштів
23 387000 8642000 11145000 2300000 1200000 100000

Разом
з них:
Кошти землі
Інші доходи
Надходження з коштів ЄС
Надходження з коштів
федерація
Надходження від інших
осіб

19 587000
3 800 000
-

8642000
7345000 2300000
3800000 -

1200000 100000
-

-

-

-

-

-

-
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Розділ 08 06 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2795
Добровільні бюджетні трансферти
Господарський

п л а н (Самостійна одиниця з власним бухгалтерським обліком з
надання субсидій)

План робіт – Пояснення – Паспорт програми
8. Особливі регулювання програми; зауваження про надання коштів
8.1. Отримання додаткових доходів підвищує, а нестача доходів скорочує повноваження
щодо бюджетних асигнувань.
8.2. Повернення коштів для їх подальшого нового надання підсилює повноваження щодо
бюджетних асигнувань.
8.3. Кошти програми можна переносити.
8.4. Субсидійна програма може мати взаємне покриття з наступними сусбсидійними
програмами Розділу 0806: № 6 «Надання професійної освіти соціально слабким
верствам населення», № 7 «Програма Гессенського ринку праці «Прямуй точно до
роботи»», № 8 «Підготовка до професійного навчання соціально слабких груп
населення» та № 35 «Програми з підтримки ринку праці Європейського стабілізаційного
фонду», №42 «Перспективний бюджет для професійної освіти та праці», № 43 «Бюджет
підтримки ринку праці».
8.5. Повноваження на асигнування з коштів Європейського стабілізаційного фонду можуть
надаватися тільки у межах затверджених субсидійних програм Європейського
стабілізаційного фонду. Це розповсюджується і на наступні роки.
8.6. Публікації можуть надаватися безкоштовно.
8.7. Невикористані бюджетні асигнування попередніх років, ліквідність на які запланована на
поточний бюджетний рік, підвищують бюджетні повноваження поточного року.
9. Ліквідність
План 2015 р.
євро

План 2014 р.
євро

10 291 100

11 123 000

Земельні
кошти
(затвердження
нового фінансування)

8 642 000

3 206 300

Надходження (фінансування)

3 711 000

3 346 500

Земельні кошти (фінансування)

Фактично
2013 р.
євро
10 388 035

4 536 348
Надходження (затвердження нового
фінансування)
Разом

22 644 100

17 657 800

14 924 383

10. Строк дії або обмеження строку дії
Строк надання фінансування з коштів Європейського стабілізаційного фонду закінчується 31
грудня 2020 р.

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government

4

Розділ 08 06 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2795
Добровільні бюджетні трансферти
Господарський

п л а н (Самостійна одиниця з власним бухгалтерським обліком з
надання субсидій)

План робіт – Пояснення – Паспорт програми
Пояснення до програми субсидій № 34:
Підтримка розвитку мовленнєвих компетенцій у дітей дошкільного віку
IPR-№ 811 – Переселенці та міграція
1. Відповідальні фахові та оперативні адміністративні структури
Міністерство соціального захисту та інтеграції землі Гессен, адміністрація округу Дармштадт.
2. Нормативно-правова база або інші основи
Добровільні послуги згідно з Законом про бюджет;
Принципи надання фахової допомоги та субсидій за земельною програмою «Підтримка
розвитку мовленнєвих компетенцій у дітей дошкільного віку без достатніх знань німецької
мови від 20 грудня 2011 р.» (№ 02/2012, стор. 39).
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
А. Субсидії на підтримку навчальних заходів з розвитку мовленнєвих компетенцій у дітей
дошкільного віку у дитячих садках та закладах з підтримки сім’ї, також із залученням батьків.
Надання фінансування на підвищення кваліфікації вихователів та інших осіб, яку надають
послуги з розвитку мовленнєвих компетенцій.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Діяльність відповідає опису програми.
4. Зв’язок з політичними цілями
Забезпечення прийняття, розміщення та забезпечення біженців і переселенців з
орієнтуванням на потреби, сприяння інтеграції переселенців з головним акцентом на
сприяння розвитку молоді, збереження їхньої культури, а також забезпечення реабілітації від
наслідків війни, розділення сім’ї та націонал-соціалізму.
5.Отримувач (Реципієнт)
Комунальні та громадські організації.
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

Факт
2013

Факт
2012

Факт
2011

6.1 Числовий вимір / кількість
Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
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Розділ 08 06 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2795
Добровільні бюджетні трансферти
Господарський

п л а н (Самостійна одиниця з власним бухгалтерським обліком з
надання субсидій)

План робіт – Пояснення – Паспорт програми
Кількість субсидій
кількість
450
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

350

337

369

402

6.2.1 Стале покращення мовленнєвих компетенцій та шансів на освіту та інтеграцію дітей
дошкільного віку з міграційним походженням
Частка дітей дошкільного віку з відсотки
42,0
38,5
41,4
41,2
42,2
міграційним походженням та
недостатніми
знаннями
німецької мови, які змогли
підвисити
свої
мовленнєві
компетенції завдяки програмі
сприяння
Кількість осіб, які беруть участь особи
16 600
16 500 16 584 15 986 16 480
у
заходах
програми
з
підтримки
підвищення
мовленнєвих компетенцій
Кількість осіб, які беруть участь особи
1 650
1 650
1 585
1 617
3 510
у
заходах
з
підвищення
кваліфікації
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Низький рівень адміністративних витрат та ефективне використання бюджетних
коштів
Адміністративні витрати на 100 євро
3,00
2,50
2,70
2,50
2,30
євро дотацій
7. Наданий обсяг коштів/ бюджетні асигнування
Новий
наданий
обсяг
коштів
4 200 000

Разом
з них:
Кошти землі
Інші доходи
Надходження з коштів ЄС
Надходження з коштів
федерація
Надходження від інших
осіб

2015

БА
2016

4 200 000 -

БА
2017

БА
2018

БА
2019

-

-

-

4 200 000 4 200 000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Розділ 08 06 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2795
Добровільні бюджетні трансферти
Господарський

п л а н (Самостійна одиниця з власним бухгалтерським обліком з
надання субсидій)

План робіт – Пояснення – Паспорт програми
8. Особливі регулювання програми; зауваження про надання коштів
8.1. Програма одностороннє може передавати кошти на програму № 27 (раннє
діагностування).
8.2. Надходження підвищують повноваження на надання бюджетний асигнувань.
8.3. Публікації можуть надаватися безкоштовно.
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Розділ 15 41 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2911
Гессенський земельний театр у м. Вісбаден
Господарський

план

Пояснення до програми № 1:
Театр
IPR-№ 331 – Театр
1. Виконавець
Гессенський земельний театр у м. Вісбаден.
2. Нормативно-правова база або інша основа
Договір про театр між землею Гессен та містом Вісбаден, статут, тарифне право сценічної
діяльності, Розпорядження про художнього керівника та директора Гессенського земельного
театру, Договір з художнім керівником театру, Договір з музичним директором театру.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Музичні театральні, драматичні та музичні вистави всіх форм і жанрів (опера, оперета,
мюзикл), а також балет/ танцювальний театр і особливі вистави (гастролі, фестивалі,
театральні свята, сольні вечори, пісенні вечори та співробітництво).
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Діяльність за програмою – це всі вистави земельного театру за чинним репертуаром.
4. Зв’язок з політичними цілями
Сприяння театру.
5.Отримувач (Реципієнт)
Громадськість.
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

2013

2012

2011

6.1 Числовий вимір / кількість
Кількість вистав
вистави
850
905
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

873

823

850

6.2.1 Сприяння підвищенню інтересу громадян до театру
Кількість глядачів
особи
295 000
301 700
з них:

292 537

285 629

290 527
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Розділ 15 41 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2911
Гессенський земельний театр у м. Вісбаден
Господарський
Музичного театру
особи
95 000
Драматичного театру
особи
147 500
Театру танцю
особи
23 500
Концертів
особи
16 500
Особливих вистав
особи
12 500
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)

план

100 100
145 900
25 400
16 300
14 000

93 104
146 565
24 563
16 205
12 100

92 729
139 892
27 824
14 182
11 002

96 377
140 512
24 465
15 688
13 485

6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування
на євро
21654,59 19676,13 20381,20 21640,70 20842,71
кількість
6.3.2 Оптимізація використання ресурсів
Частка
власних відсотки
13,8
надходжень
Дотації
на
одного євро
115,64
глядача
6.3.3 Виконання запланованого завантаження
Частка завантаження
відсотки
77,00
Інформативно у сфері:
Музичного театру
відсотки
70,0
Драматичного театру
відсотки
84,0
Театру танцю
відсотки
62,0
Концертів
відсотки
93,0
Особливих вистав
відсотки
84,0

14,4

15,3

12,3

12,7

107,80

112,7

114,0

108,17

78,0

76,8

76,2

77,2

69,7
86,0
62,7
93,5
89,5

70,0
83,3
61,3
92,7
83,8

68,6
84,5
61,7
92,0
81,4

69,0
85,2
62,1
92,5
88,6

7. Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у євро)

Витрати на персонал

Плановий
показник
2015
27 858 300

Плановий
показник
2014
27 149 100

Фактичний
Показник
2013
27 580 632

Матеріальні витрати

11 766 200

10 817 700

11 366 347

Витрати загалом

39 624 500

37 966 800

38 946 979

Доходи

21 218 100

20 159 900

21 742 677

Операційний результат
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування

-18 406 400
18 406 400

-17 806 900
17 806 900

-17 204 302
17 792 800

Результат

-

-

Розбивка за видами витрат (у євро)

588 498
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Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2610
Гессен Мобіль – Менеджмент автошляхів і дорожнього руху
Господарський

план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми

Пояснення до програми № 5:
Експлуатація федеральних автошляхів, споруд та велосипедних шляхів
IPR-№ 714 – Дороги
1. Виконавець
Гессен Мобіль – Менеджмент автошляхів і дорожнього руху
2. Нормативно-правова база або інша основа
Закон про федеральні автошляхи,
Земельний закону Гессену про автошляхи,
Положення про дорожній рух,
Вимоги до утримання федеральних автошляхів у належному стані, версія 1.1 Гессен,
Обов’язок забезпечення безпеки дорожнього руху,
Друге Загальне адміністративне розпорядження з виконання доручень з експлуатації
федеральних автошляхів
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Програма охоплює всю частку витрат і надходжень на технічний догляд і експлуатацію
федеральних автобанів і автошляхів. Виконання доручення агентством «Гессен мобіль»
встановлено конституцією землі. Згідно з існуючими правовими положеннями
адміністративні витрати у сфері управління федеральних автошляхів і федеральних
автобанів має нести земля. У зв’язку з цим у цій програмі не наводиться повного покриття
витрати з надходжень федерації.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
До цього належить така діяльність:
- екстрені заходи на автошляхах федерації,
- екстрені заходи на незакріплених узбіччях федеральних шляхів,
- скошування трави вздовж федеральних шляхів (літо),
- обрізка дерев і кущів вздовж федеральних шляхів (зима),
- облаштування федеральних автошляхів,
- електронні засоби на федеральних автошляхах,
- прибирання на федеральних автошляхах,
- посипання федеральних автошляхів при ожеледиці та прибирання снігу,
- інші заходи з утримання належного стану та експлуатації федеральних автошляхів,
- підтримка належного стану тунелів,
- надходження від федерації на загальні витрати,
Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
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Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2610
Гессен Мобіль – Менеджмент автошляхів і дорожнього руху
Господарський

план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми
- надходження від федерації на прямі витрати.
4. Зв’язок з політичними цілями
Мобільність у вигляді транспортування людей та товарі повинна бути організована на
найвищому рівні з урахуванням сталого розвитку, що повинно надавати користь населенню
та економіці. До цього належить розробка продуктів мобільності для різних видів транспорту,
сприяння розвитку інноваційної техніки у дорожньому русі, а також підтримка приміського
перевезення людей на залізничному транспорті та по автошляхах в Гессені, збереження та
побудова або розбудова інфраструктури у відповідності до потреб. Подальший розвиток
мобільності пов’язаний з постійним сприянням заходам, які запобігають шуму та знижують
його рівень.
5.Отримувач (Реципієнт)
Служби, відповідальні за утримання автошляхів та учасники дорожнього руху
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

Факт
2013

Факт
2012

Факт
2011

6.1 Числовий вимір / кількість
Довжина мережі автошляхів км
5 103
5 080
(федерація,
включаючи
федеральних автобанів) у
кілометрах
Довжина мережі автошляхів км
(федерація) в кілометрах
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

5 102

-

-

-

3 323

3 331

68

57

53

6.2.1 Забезпечення безпеки дорожнього руху
Кількість
обґрунтованих кількість
180
вимог
з
відшкодування
збитків через порушення
обов’язку
забезпечення
безпеки дорожнього руху
6.2.2 Виконання діяльності з експлуатації автошляхів
Екстрені міри на автошляхах
Екстрені міри на узбіччі
Скошування трави
Обрізка дерев і кущів
Прибирання
Утилізація відходів
Посипання та прибирання

кількість
км
кв.км
км
км
т
км

28 800
130
66
3 100
12 500
8 500
1720000

90

-

-

-

-
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Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2610
Гессен Мобіль – Менеджмент автошляхів і дорожнього руху
Господарський

план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми
снігу
Ліквідація наслідків аварій
Кількість
9 000
6.2.2 Виконання діяльності з експлуатації автошляхів (рівень виконання)
Екстрені міри на автошляхах відсотки
100
Екстрені міри на узбіччі
відсотки
100
Скошування трави
відсотки
100
Обрізка дерев і кущів
відсотки
100
Прибирання
відсотки
100
Утилізація відходів
відсотки
100
Посипання та прибирання відсотки
100
снігу
Ліквідація наслідків аварій
відсотки
100
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)

-

-

-

-

-

-

6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування на одиницю євро
1 090,34
567,70
693,94
(федерація,
включаючи
федеральні автобани)
Фінансування на одиницю Євро
- 2 239,80 2 358,64
(федерація)
Під п. 6.2 були зібрані додаткові показники ефективності з метою більш повного та точного
зображення цифрових показників програми «Довжина мережі автошляхів у кілометрах».
7. Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у євро)
Плановий
Плановий
Фактичний
показник
показник
Показник
2015
2014
2013
31 508 800
31 470 900
38 088 250

Розбивка за видами витрат (у євро)
Витрати на персонал
Матеріальні витрати

38 246 600

38 036 500

53 419 064

Витрати загалом

69 755 400

69 507 400

91 507 314

Доходи

64 191 400

66 623 500

82 802 276

Операційний результат

-5 564 000

-2 883 900

-8 705 038

Нейтральні витрати

-

-

-

Нейтральні доходи

-

-

-

5 564 000

2 883 900

3 540 502

-

-

-5 164 536

Бюджетне фінансування
Результат
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Розділ 06 04 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2560
Адміністрування податків
Господарський план
План робіт – пояснення–паспорт програми
Пояснення до продукту № 14:
Нарахування податків
IPR № 921 – Адміністрування податків
1. Виконавець
Організаційні підрозділи податкових органів, які відповідають за нарахування податків та
роботу з приватними особами – платниками податків та з благодійними організаціями
(спілками). До цих підрозділів належать, зокрема, відділи з обрахування доходів, роботи з
корпораціями, товариствами та роботодавцями, а також відділи з нарахування ПДВ та
податків на зарплатню для юридичних осіб – роботодавців, відділи обрахування податку на
комерційні операції, відділи нагляду за гральними закладами, відділи нагляду за субвенціями
для громадян (субвенція для будівництва власного житла), відділи фінансових послуг (FIS),
відділи фінансових послуг з обслуговуванням по телефону (T-FIS), а також вища фінансова
дирекція.
2. Нормативно-правова база або інша основа
Податковий кодекс, Закон про податок на доходи, Закон про ПДВ, Закон про оподаткування
юридичних осіб, Цивільний кодекс, Торговий кодекс, Закон про субвенцію для будівництва
власного житла, Закон федеральної землі Гессен про гральні заклади, Закон про тоталізатор
для спортивних перегонів та лотереї, інші нормативно-правові акти.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Програма охоплює оподаткування доходів та обороту фізичних осіб, які отримують прибуток
та додаткові доходи. Прибутком вважаються доходи, отримувані від сільського та лісового
господарства, роботи промислових підприємств та індивідуальної трудової діяльності.
Додатковими доходами вважаються доходи, не пов’язані з власною трудовою діяльністю,
доходи з капіталу, доходи з оренди тощо. Основними функціями зазначених вище підрозділів
податкових органів є обробка податкових декларацій та декларацій про встановлення основи
для оподаткування, здійснення процедури стягнення податку на заробітну платню, обробка
заяв про зниження суми податку на заробітну платню, а також робота з громадянами у
відділах фінансових послуг та відділах фінансових послуг з обслуговуванням по телефону.
Окрім цього, до програми відноситься робота з оподаткування доходів та обороту юридичних
осіб (напр., товариств з обмеженою відповідальністю, акціонерних товариств), а також
визначення основи оподаткування для товариств (напр., товариства цивільно-правової
форми, відкрите торгове товариство, командитне товариство).
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Розділ 06 04 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2560
Адміністрування податків
Господарський план
План робіт – пояснення–паспорт програми
Програма також охоплює виконання спеціальних фахових завдань, які стосуються
податкового та приватного права. Для місцевих податкових органів це адміністрування
податку на діяльність гральних закладів, податку на тоталізатори та лотереї, адміністрування
субвенції на будівництво власного житла, а для фінансових дирекцій – передача
незатребуваного спадку у власність держави.
3.2. Діяльність, пов’язана з програмою
-

Оподаткування прибутку фізичних осіб
Оподаткування юридичних осіб
Оподаткування товариств
Оподаткування додаткових доходів фізичних осіб
Процедура попереднього декларування суми ПДВ
Особливі роз’яснення з питань оподаткування
Обслуговування громадян

4. Зв’язок з політичними цілями
Ця програма слугує виконанню фахової мети 2:
Участь у створенні ефективного та справедливого податкового законодавства і його
реалізація з урахуванням інтересів громадян.
5. Отримувач (Реципієнт)
Фізичні особи – платники податків, юридичні особи – платники податків, товариства,
благодійні спілки, роботодавці, власники гральних закладів, організатори каталізаторів та
лотерей.
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця План
2015
6.1 Числовий вимір / кількість

План
2014

2013

2012

2011

Кількість постанов у Шт.
2.346.300 2.302.600 2.346.309 2.303.634 2.149.414
першій інстанції
6.2 Показники успішності (результативність послуг)
6.2.1 Забезпечення розгляду питань, які є важливими для громадян
Кількість
оброблених Шт.
8.618
6.534
8.618
7.318
7.762
запитів від громадян на
одне робоче місце (FIS
/ T-FIS)
6.2.2 Точне визначення суми податку на доходи, податку для юридичних осіб та основи
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Розділ 06 04 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2560
Адміністрування податків
Господарський план
План робіт – пояснення–паспорт програми
оподаткування
Кількість випадків з відсотків 93
93
точно
визначеними
податковими
зобов’язаннями
(співвідношення
між
кількістю рішень, які не
були
оскаржені,
та
загальною
кількістю
податкових справ)
6.2.3 Забезпечення оперативної обробки запитів

93

92

93

72

66

56

145,8

140,95

138,78

128,02

0,0

1,9

7,2

-6,7

Час обробки отриманої днів
72
56
декларації про доходи
фізичної особи або
податкової декларації
юридичної особи (від
надходження
до
надання рішення, у
календарних днях)
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування

євро

162,21

6.3.2 Забезпечення економічної ефективності
Відносна
динаміка
кількості продукту

відсотків

1,9

7. Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами витрат Плановий
(у євро)
показник 2015
Витрати на персонал
290.638.200

Плановий
показник 2014
256.325.500

Фактичний
Показник 2013
252.841.092

Матеріальні витрати

90.257.300

82.245.300

83.813.004

Разом

380.895.500

338.570.800

336.654.096

Доходи
Операційний результат

302.600
-380.592.900

1.935.200
-336.635.600

1.575.684
-335.078.412

Нейтральні витрати

923.000

-

-
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Нейтральні доходи

923.000

-

-

Бюджетне фінансування

380.592.900

335.711.700

330.711.740

Усього

-

-923.900

-4.366.672
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Розділ 06 04 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2560
Адміністрування податків
Господарський

план

План робіт–пояснення–паспорт програми
Пояснення до програми № 1:
Зовнішня перевірка
IPR № 921 – Адміністрування податків
1. Виконавець
Відділи податкових органів з перевірки підприємств, відділи перевірки нарахувань зарплатні,
відділи податкових розслідувань у фінансових службах.
2. Нормативно-правова база або інша основа
Податковий кодекс, Закон про податок на доходи фізичних осіб, Закон про ПДВ,
Кримінальний кодекс, Закон про адміністративні правопорушення, Постанова про порядок
перевірки підприємств, Кримінально-процесуальний кодекс, Процедура сплати штрафів
(податкових), інші нормативно-правові акти.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Програма «Зовнішня перевірка» охоплює завдання по перевірці податкових зовнішніх служб.
Зовнішня перевірка здійснюється для розслідування, перевірки та оцінювання обставин,
релевантних з точки зору податкового законодавства. Мета - забезпечення однакового
застосування норм податкового законодавства для усіх суб’єктів.
Зовнішня перевірка може обмежуватися одним або кількома видами податків, одним або
кількома податковими періодами або окремими обставинами.
Якщо предметом перевірки є утримання та перерахування податку на зарплатню та
додаткових зборів, ця перевірка називається перевіркою на податок з зарплати. Іншим видом
зовнішньої перевірки є перевірка діяльності підприємств, предметом якої є, зокрема,
дотримання норм податкового законодавства ремісничими підприємствами, сільсько- та
лісогосподарськими підприємствами та самозайнятими особами. До програми належить
також проведення спеціальних перевірок ПДВ.
Основними завданнями податкового розслідування є виявлення та з’ясування обставин
невідомих випадків порушення податкового законодавства, дослідження податкових злочинів
та адміністративних правопорушень у сфері оподаткування, а також визначення бази для
оподаткування.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
- перевірка підприємств (включно зі спеціальною перевіркою ПДВ)
- податкове розслідування
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Розділ 06 04 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2560
Адміністрування податків
Господарський

план

План робіт–пояснення–паспорт програми
- перевірка податку на заробітну платню
4. Зв’язок з політичними цілями
Ця програма слугує виконанню фахової мети 2:
Участь у створенні ефективного та справедливого податкового законодавства і його
реалізація з урахуванням інтересів громадян.
5. Отримувач (Реципієнт)
Платники податків, органи юстиції, суди, працедавці.
6. Кількісні і якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

2013

2012

2011

49400

47700

45512

46035

47667

6.1 Числовий вимір / кількість
Проведені перевірки

Шт.

6.2 Показники успішності (результативність послуг)
6.2.1 Запобігання ненадходженню податкових
оподаткування
Щільність перевірок (спів- відсотків
4
відношення
між
перевіреними
підприємствами та загальною
кількістю
підприємств
–
платників податків
6.2.2 Оперативне проведення перевірок
Тривалість
перевірки дні
5
(середня
тривалість
завершених
перевірок
у
календарних днях)
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)

платежів

та

шахрайству

у

сфері

3,8

3,8

3,6

3,8

5

6

5

5

6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування

євро

4029,13

3902,20

4072,38 3927,31 3868,26

0

-1,2

6.3.2 Забезпечення економічної ефективності
Відносна динаміка кількості
продукту

відсотків

3,6

-3,4

-0,9
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Адміністрування податків
Господарський

план

План робіт–пояснення–паспорт програми
7. Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами витрат (у євро)

Плановий
показник 2015
158.146.800

Плановий
показник
2014
147.303.200

Фактичний
Показник
2013
145.261.705

Витрати на персонал
Матеріальні витрати

41.107.000

39.865.500

36.956.148

Витрати загалом

199.253.800

187.168.700

182.217.853

Доходи

214.700

1.033.800

576.549

Операційний результат
Нейтральні витрати

-199.039.100
482.700

-186.134.900
-

-181.641.304
-

Нейтральні доходи

482.700

-

-

Бюджетне фінансування

199.039.100

186.134.900

185.342.206

Результат

-

-

3.700.902
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Господарський

план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми

Пояснення до програми № 1:
Виправні заклади для дорослих
IPR-№ 231 – Петенціарна служба
1. Виконавець
Виправні заклади у м. Бутцбах, Дармштадт, Дібурґ, Франкфурт-на-Майні І, ІІІ та IV, Фульда,
Ґісен, Гюнефельд, Касель І та ІІ, Лімбурґ, Швальмштадт і Вайтерштадт.
2. Нормативно-правова база або інша основа
Закон Гессену про виконання судового рішення про позбавлення волі та превентивне
ув’язнення (ЗГпв/пу), Кримінальний процесуальний кодекс (КПК), Закон Гессену про
попереднє ув’язнення (ЗГПУ) і Закон Гессену про превентивне ув’язнення (ЗГПУ).
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Програма «Виправні заклади для дорослих» охоплює поводження з ув’язненими особами та
особами у превентивному ув’язненні та їхню опіку, їхню безпеку та суспільний порядок.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
До програми належать наступні послуги:
- поводження та опіка / планування та форма перебування в ув’язненні,
- зовнішні контакти,
- пошук роботи,
- перекваліфікація та підвищення кваліфікації,
- робота на приватних підприємствах,
- робота на власних підприємствах і у допоміжних структурах,
- спорт та дозвілля,
- шкільна освіта та підвищення кваліфікації,
- забезпечення харчування,
- розміщення / обладнання,
- медичне забезпечення,
- безпека та порядок,
- адміністрація виправних закладів,
- транспортування ув’язнених,
- забезпечення,
- гігієна.

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
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Господарський

план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми
4. Зв’язок з політичними цілями
Забезпечити послідовне виконання рішення суду, спрямоване на безпеку та ресоціалізацію.
5.Отримувач (Реципієнт)
Ландтаґ (парламент землі) Гессену (як представника громадян землі).
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

2013

2012

2011

6.1 Числовий вимір / кількість
Надані дні ув’язнення
дні
1923550 1993995
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

1969853 1994366 1965437

6.2.1 Умова: Забезпечити ефективне виконання судового рішеня про позбавлення волі для
дорослих
Втечі
випадки
0,00
0,00
1,00
0,00
4,00
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Умова: не порушувати встановлений рівень витрат
Рівень покриття витрат
відсотки
100,00
100,00
Частка
витрат
на відсотки
30,00
30,00
поводження та опіку
Частка
витрат
на відсотки
30,00
30,00
забезпечення
Частка
витрат
на відсотки
40,00
40,00
забезпечення безпеки та
порядку
Частка
заповнення відсотки
90,00
90,00
закладів

99,47
33,00

98,83
31,91

98,95
30,23

28,10

28,07

28,28

38,90

40,02

41,49

82,60

84,40

87,84

Роз’яснення показників
Кількість «наданих днів ув’язнення», наведених у п. 6.1., розраховується з суми наявних
місць ув’язнення та місць превентивного ув’язнення (потужність розміщення), помножене на
кількість днів у році.
Усі спеціалізовані послуги у сфері виконання покарань можна поділити на три категорії:
поводження та опіка, забезпечення, а також забезпечення безпеки та порядку. Ці три блоки
містять витрати на персонал і матеріальні витрати мінус отримані доходи. У п. 6.3.1.
наводяться частки витрат цих трьох категорій у загальних витратах (мінус доходи).
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7. Структура витрат
Розбивка за видами витрат
Плановий
Плановий
Фактичний
показник
показник
Показник
2015 (євро)
2014 (євро)
2013 (євро)
139 609 800
126 219 500 127 520 423

Розбивка за видами витрат
Витрати на персонал
Матеріальні витрати

81 603 800

79 997 400

80 059 460

221 213 600

206 216 900

207 579 883

13 706 800

13 031 000

13 685 570

Операційний результат

-207 506 800

-193 185 900

-193 894 313

Нейтральні витрати

-

Витрати загалом
Доходи

Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування

-

-

1 544 500 -

-

207 506 800

Результат

1 544 500 -

193 185 900

192 784 892
- 1 109 421
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Пояснення до програми № 2
Виправні заклади для неповнолітніх
IPR-№ 231 – Петенціарна служба
1. Виконавець
Виправні заклади у м. Рокнберґ, Вісбаден, Франкфурт-на-Майні ІІІ (жінки), Ґісен (вільне
поселення) та заклад для перебування неповнолітніх під арештом у м. Ґайнгаузен.
2. Нормативно-правова база або інша основа
Закон Гессену про виконання судових рішень щодо неповнолітніх (ЗГСН), Закон о суді по
справам неповнолітніх (ЗСН), Кримінальний процесуальний кодекс (КПК), Закон Гессену про
попереднє ув’язнення (ЗГПУ) і Закон Гессену про перебування неповнолітніх під арештом
(ЗГПНА).
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Програма «Виправні заклади для неповнолітніх» охоплює поводження з ув’язненими
особами та особами у превентивному ув’язненні та їхню опіку, їхню безпеку та суспільний
порядок.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
До програми належать наступні послуги:
- поводження та опіка / планування та форма перебування в ув’язненні,
- зовнішні контакти,
- пошук роботи,
- перекваліфікація та підвищення кваліфікації,
- робота на приватних підприємствах,
- робота на власних підприємствах і у допоміжних структурах,
- спорт та дозвілля,
- шкільна освіта та підвищення кваліфікації,
- забезпечення харчування,
- розміщення / обладнання,
- медичне забезпечення,
- безпека та порядок,
- адміністрація виправних закладів,
- транспортування ув’язнених,
- забезпечення,
- гігієна.
Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
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4. Зв’язок з політичними цілями
Забезпечити послідовне виконання рішення суду, спрямоване на безпеку та досягнення
виховних цілей.
5.Отримувач (Реципієнт)
Ландтаґ (парламент землі) Гессену (як представника громадян землі).
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

2013

2012

2011

216 831

229 482

228 855

6.2.1 Умова: Виховання для життя у соціальній відповідальності
Втечі
випадки
0,00
0,00
0,00
Прогрес у розвитку
відсотки
> 80,00
> 80,00
86,81
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)

0,00
83,94

0,00
95,49

100,94
53,60

100,57
51,68

99,56
51,13

16,00

15,89

16,10

30,40

32,43

32,77

88,00

86,80

87,74

6.1 Числовий вимір / кількість
Надані дні ув’язнення
дні
215 715 215 715
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

6.3.1 Умова: не порушувати встановлений рівень витрат
Рівень покриття витрат
відсотки
100,00
100,00
Частка
витрат
на відсотки
50,00
50,00
поводження та опіку
Частка
витрат
на відсотки
20,00
20,00
забезпечення
Частка
витрат
на відсотки
30,00
30,00
забезпечення безпеки та
порядку
Частка
заповнення відсотки
90,00
90,00
закладів
Роз’яснення показників

Кількість «наданих днів ув’язнення», наведених у п. 6.1., розраховується з суми наявних
місць ув’язнення (потужність розміщення), помножене на кількість днів у році.
Під показником «Прогрес у розвитку», наведеному під п. 6.2., йдеться про показник, який
дорівнює співвідношенню кількості достроково звільнених ув’язнених за добру поведінку до
кількості нових ув’язнених, які поступили. Частка ув’язнених з прогресом у розвитку повинна
перевищувати 80,00%.
Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
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Усі спеціалізовані послуги у сфері виконання покарань можна поділити на три категорії:
поводження та опіка, забезпечення, а також забезпечення безпеки та порядку. Ці три блоки
містять витрати на персонал і матеріальні витрати мінус отримані доходи. У п. 6.3.1.
наводяться частки витрат цих трьох категорій у загальних витратах (мінус доходи).
7. Структура витрат
Розбивка за видами витрат (в євро)
Плановий
Плановий
Фактичний
показник
показник
Показник
2015
2014
2013
26 010 000
24 217 800
23 571 510

Розбивка за видами витрат
Витрати на персонал
Матеріальні витрати

11 603 600

11 278 300

11 779 262

Витрати загалом

37 613 600

35 496 100

35 350 772

1 124 200

1 089 900

1 221 515

-36 489 400

-34 406 200

-34 129 257

-

-

-

271 100

-

-

36 489 400

34 406 200

34 463 259

271 000

-

334 002

Доходи
Операційний результат
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування
Результат
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Пояснення до програми № 1:
Земельна прокуратура та прокуратура першої інстанції
IPR-№ 221 – Кримінальне переслідування та виконання вироку
1. Виконавець
Земельна прокуратура, прокуратура першої інстанції у м. Франкфурт-на-Майні та Головна
прокуратура у м. Франкфурт-на-Майні.
2. Нормативно-правова база або інша основа
Завдання та повноваження земельної прокуратури та прокуратури першої інстанції у сфері
опрацювання провадження досудового розслідування, кримінального провадження та
виконання вироку (особливо §§ 152 і далі Кримінального процесуального кодексу, §§ 226 і
далі Кримінального процесуального кодексу, §§ 141 і далі Закону про судочинство та §§ 449 і
далі Кримінального процесуального кодексу, §§ 1 Положення про виконання покарання, §§
141 і далі Закону про судочинство), у сфері Порядку відшкодування грошових збитків
(особливо у сфері Закону про зброю, Положення про продукти харчування, а також
Положення про збори, §§ 89 і далі Закону про адміністративні правопорушення, §§ 141 і далі
Закону про судочинство), а також у сфері інших завдань. Завдання та повноваження
Головної прокуратури у рамках наявних правових засобів (особливо §§ 333 і далі
Кримінального процесуального кодексу, §§ 78 Закону про адміністративні правопорушення),
дослідчого впровадження (особливо §§ 121 і далі Кримінального процесуального кодексу),
оброблення скарг щодо припинення процесу та впровадження примусового виконання
обов’язків (§§ 172 і далі Кримінального процесуального кодексу), інших скарг (особливо § 21
Положення про виконання покарань, § 23 Вступного закону до Закону про судочинство, §§ 1 і
далі Положення Гессену про помилування), а також у рамках справ про охорону державної
безпеки, якщо Федеральна прокуратура передає справи до Головною прокуратури землі, у
рамках слідчих дій (серед іншого справи з відмивання грошей), справ щодо видачі та
передачі злочинців та інших процедур допомоги виконанню прав (наприклад, перевірка
законності запитів про видачу злочинці, рішень щодо надання юридичної допомоги), а також
у сфері опрацювання інших процесів.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Програма охоплює діяльність земельної прокуратури та прокуратури першої інстанції, яка
має здійснюватися у межах провадження розслідування до закінчення процедури
розслідування, у межах кримінального судочинства після надходження справи на розгляд
суду, у межах виконання вироку про позбавлення волі, заходів з позбавлення волі, грошових
штрафів, адміністративних і примусових стягань, а також примусового арешту (без справ про
Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
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помилування) та у межах справ з порушення суспільного порядку, а також іншу діяльність
земельної прокуратури у земельних судах. Програма охоплює, крім того, послуги Головної
прокуратури землі, які вона має виконувати у межах оброблення скарг до Верховного суду
землі про припинення провадження, ревізій, правових скарг та провадження позовів про
примусове виконання обов’язків, інших скарг і експертиз щодо обґрунтованості утримання
обвинувачуваного під вартою, та діяльність прокуратури, яка здійснюється у межах
оброблення справ про державну безпеку, якщо ці справи були передані Федеральною
прокуратурою на розгляд Головної прокуратури землі. До цього належать також обробка
інших розслідувань (серед іншого справ з відмивання грошей), справ щодо видачі та
передачі злочинців та інших процедур допомоги виконанню прав (наприклад, перевірка
законності запитів про видачу злочинці, рішень щодо надання юридичної допомоги), а також
діяльність у межах опрацювання інших процесів
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
До програми належать наступні послуги:
- опрацювання слідчих процесів проти повнолітніх,
- опрацювання слідчих процесів проти неповнолітніх,
- опрацювання слідчих процесів проти невстановлених осіб,
- надання експертиз,
- бухгалтерська оцінка господарських карних справ,
- спільна діяльність по карним справам,
- виконання рішення суду,
- організація та контроль суспільно корисної праці,
- виконання вироків – прокуратура першої інстанції,
- відшкодування адміністративних витрат з фінансування одиниці з власним бухгалтерським
обліком «Виконання заходів»,
- опрацювання справ з порушення суспільного порядку,
- правова допомога,
- опрацювання справ з помилування,
- звіти загальної судової допомоги,
- скарги, прокуратура першої інстанції,
- опрацювання ревізій та правових скарг,
- опрацювання справ щодо обґрунтованості утримання обвинувачуваного під вартою,
- опрацювання справ щодо припинення судового розгляду,
- опрацювання справ щодо скарг на вирок про помилування та на виконання вироку,
- опрацювання скарг засуджених до довічного позбавлення волі,
- опрацювання інших скарг,
- опрацювання справ про державну безпеку,
- опрацювання справ про грошовий штраф,
- опрацювання справ про відмивання грошей,
- опрацювання справ про видачу злочинця,
- опрацювання інших питань з правової допомоги,
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Розділ 05 03 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2430
Земельна прокуратура та прокуратура першої інстанції
Господарський

план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми
- опрацювання справ за § 145 Закону про судочинство,
- опрацювання адміністративних справ про державних службовців,
- опрацювання справ про професійну діяльність,
- опрацювання справ щодо відшкодування збитків/ регресу.

4. Зв’язок з політичними цілями
Гарантувати забезпечення ефективного правового захисту, а також ефективного юридичного
та судового адміністрування на високому рівні якості, а також забезпечити ефективне
кримінальне провадження та правову безпеку.
5.Отримувач (Реципієнт)
Ландтаґ (парламент землі) Гессену (як представника громадян землі).
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

2013

2012

2011

6.1 Числовий вимір / кількість
Кількість
виконаних кількість
365000
375000
розслідувань без справ
проти невстановлених осіб
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

352138

376924

383991

6.2.1 Умова: Ефективне виконання завдань земельної прокуратури та прокуратури першої
інстанції
Ефективність проведення відсотки
100,00
100,00
103,56
107,11
107,66
слідчих
дій
проти
повнолітніх
без
справ
проти невстановлених осіб
Ефективність проведення відсотки
100,00
100,00
103,10
104,33
104,18
слідчих
дій
проти
повнолітніх
без
справ
проти невстановлених осіб
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Не порушувати встановлений рівень покриття витрат
Рівень покриття витрат
відсотки
100,00
100,00
98,31
108,47
97,47
При ефективному проведенні слідчих дій >100% за звітний період було розслідувано більш
справ, ніж надійшло нових, тобто на початок звітного періоду була скорочена кількість
відкритих справ.
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План робіт – Пояснення – Паспорт програми
7. Структура витрат
Програма охоплює всі витрати на персонал та матеріальні витрати, які нараховуються у
межах розрахування вартості послуг. До програми не належать процедурні витрати осіб,
залучених до розглядання справи.
Розбивка за видами витрат (євро)
Плановий
Плановий
Фактичний
показник
показник
Показник
2015 (євро)
2014 (євро)
2013 (євро)
86 598 700
760 200 900
78 478 292

Розбивка за видами витрат
Витрати на персонал
Матеріальні витрати

24 765 400

23 911 800

23 896 345

Витрати загалом

11 364 100

100 112 700

102 374 637

242 600

404 300

737 194

Операційний результат

-111 121 500

- 99 798 400

-101 637 443

Нейтральні витрати

-

Доходи

Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування

-

-

521 000 -

-

11 121 500

Результат

521 000 -

99 708 400

99 909 658
- 1 727 785
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План робіт – Пояснення – Паспорт програми
Пояснення до програми № 2:
Боротьба зі злочинністю
IPR-№ 111 – Боротьба зі злочинністю
1. Виконавець
Відділення поліції.
2. Нормативно-правова база або інша основа
З’ясування та розслідування кримінальних злочинів (за виключенням роботи з безпеки
дорожнього руху – Програма 4), правові основи випливають з положень кримінального
процесуального кодексу, кримінального кодексу та інших правових приписів, які містять
склад кримінального злочину.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Розслідування, з’ясування та розкриття обставин, пов’язаних з кримінальною справою.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
- злочини з метою позбавлення життя,
- злочини проти сексуального самовизначення,
- злочини, що вчинені з особливою жорстокістю; злочини проти свободи особистості,
- крадіжки без обтяжуючих обставин,
- крадіжки з обтяжуючими обставинами,
- майнові злочини та злочини з фальсифікації та підробки,
- інші обставини кримінального злочину,
- допоміжні кримінальні закони,
- політично вмотивовані злочини,
- організована злочинність,
- вилучення майна.
4. Зв’язок з політичними цілями
Мета: внутрішня безпека, пожежі та надзвичайні ситуації
Фахова ціль 1: Забезпечення та покращення ефективного розкриття та профілактики
злочинів, підвищення частки розкритих злочинів, цілеспрямована боротьба проти форм
злочинності, які завдають шкоди та збитків.
5.Отримувач (Реципієнт)
Громадяни, політичні сили, юстиція.
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план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

2013

2012

2011

679118

674704

646682

6.2.1 Забезпечення розкриття злочинів за окремими видами протиправних дій
Частка розкритих злочинів
відсотки
>=59,5
>=58,5
59,5 >=58,3
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)

58,5

6.1 Числовий вимір / кількість
Кількість слідчих груп
СГ
673000 652600
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування
євро
6182,14 5108,80

5357,84 5214,76 5205,93

6.3.2 Оптимізація використання ресурсів
Бюджетне фінансування
одиницю
Виконання бюджету
7. Структура витрат

на

євро

677,27

629,27

603,39

574,32

544,99

100

100

100,8

104,5

108,5

відсотки

Розбивка за видами витрат (у євро)

Витрати на персонал

Плановий
показник
2015
344 986 800

Плановий
показник
2014
305 769 200

Фактичний
Показник
2013
313 273 530

Матеріальні витрати

112 316 900

106 844 600

103 476 253

Витрати загалом

457 303 700

412 613 800

416 749 783

Розбивка за видами витрат (у євро)

Доходи

1 500 300

1 950 300

3 684 569

Операційний результат

-455 803 400

-410 663 500

-413 065 214

Нейтральні витрати

-

-

-

Нейтральні доходи

-

-

-

Бюджетне фінансування

455 803 400

410 663 500

409 774 038

Результат

-

-

-3 291,176
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Господарський
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План робіт – Пояснення – Паспорт програми

Пояснення до програми № 1:
Позначення: Поводження з лісництвами землі
IPR-№ 843 – Лісове господарство, мисливство
1. Виконавець
Керівництво земельного підприємства, сервіс-центр «Облаштування лісів та захист
природи», лісові відомства, «Лісна техніка Гессену».
2. Нормативно-правова база або інша основа
- Закон Гессену про поводження з лісом,
- Статут земельного підприємства,
- Директива про поводження з лісовим господарством у чинній редакції.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Стале поводження з лісовим господарством землі Гессен.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
1. Ресурси деревини
- омолодження, захист лісу, підтримка лісу у належному стані,
- вируб деревини, продаж деревини на ринку,
- організація роботи лісництва.
2. Побічні вироби лісового господарства
- побічне використання (деревина для спалення, різдвяні ялинки, сировина для прикрас),
- виробництво насіння
3. Мисливство та риболовство
- організоване полювання (стале поводження з лісним господарством як забезпечення
самостійних потужностей обновлювання лісу, участь третіх осіб у полюванні, дичина),
- надання мисливських ділянок в оренду,
- надання водойм для рибної ловлі в оренду
4. Менеджмент нерухомості
- закупівля, продаж, обмін,
- заходи з підтримання належного стану,
- надання в оренду земельних ділянок та будівель, надання дозволів,
- заходи з компенсації.
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4. Зв’язок з політичними цілями
Екологічний та економічний розвиток лісового господарства, орієнтований на майбутнє
5.Отримувач (Реципієнт)
Переробники та кінцеві споживачі виготовленої продукції та послуг
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

Факт
2013

Факт
2012

Факт
2011

337388

337389

336224

6.1 Числовий вимір / кількість
Площа підприємства (площі з гектар
338 165 337 105
деревами та суміжні площі за
п. 31 Розпорядження Гессену
про роботи з облаштування
лісу)
без
Площі
Національного
парку
Келлервальд-Едерзее (5 648
га)
6.2 Показники успішності (результативність послуг)
6.2.1 Стале підвищення продуктивності
Стале
поводження
з відсотки
деревиною
6.2.1 Збереження лісових ресурсів

88

87

88

89

105

Зміни площі лісів
Гектар
+777
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)

+50

-1

+1 145

+100

6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування на одиницю
євро
-43,48
-49,97

-48,96

-23,44

Роз’яснення показника 6.2.2:
Більше у змінах з узгодження фактичних показників 2013 р.
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7. Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у євро)
Плановий
Плановий
Фактичний
показник
показник
Показник
2015
2014
2013
58 173 100
53 357 800
56 030 896

Розбивка за видами витрат (у євро)
Витрати на персонал
Матеріальні витрати

63 025 100

60 903 800

59 260 021

Витрати загалом

121 198 200

114 261 600

115 290 917

Доходи

135 900 100

125 019 400

133 176 031

Операційний результат

14 701 900

10 757 800

17 885 114

Нейтральні витрати

-3 109 800 -

-

Нейтральні доходи

-3 109 800 -

-

Бюджетне фінансування
Результат

-14 701 900

-16 845 800

-16 519 679

-

-6 088 000

1 365 435
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Розділ 09 06 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2810
Земельне відомство з екології та геології
Господарський

план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми

Пояснення до програми № 5:
Профілактика та захист від опромінення
IPR-№ 714 – Безпека об’єктів атомною технікою, захист від опромінення, утилізація
радіаційних відходів
1. Виконавець
Земельне відомство Гессену з екології та геології
2. Нормативно-правова база або інша основа
Закон про профілактичний захист населення від радіаційного опромінення (ЗПЗРО) у чинній
редакції.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
За дорученням федерації відбувається поточний та надзвичайний контроль за
радіоактивністю навколишнього середовища у різних формах (навколишнє середовище,
продукти харчування, корми тощо) з метою збереження якомога більш низької можливості
радіаційного зараження людини та навколишнього середовища у випадках можливого
радіаційного зараження середнього рівня небезпеки.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
- координація відбору проб і вимірювань на території всієї землі, Земельний центр обробки
даних,
- державні пости відбору проб,
- інформація
4. Зв’язок з політичними цілями
Гарантувати найвищу безпеку атомної техніки.
5.Отримувач (Реципієнт)
Федеральні служби, земельний кризовий штаб, інші юридичні та фізичні особи
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

Факт
2013

Факт
2012

Факт
2011

6.1 Числовий вимір / кількість
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Проба для аналізу з метою штук
11 161
11 260
профілактичного захисту від
радіації
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

11 985

11 963

11 478

79

85

86

6.2.1 Готовність до реагування на небезпечні випадки
Рівень виконання готовності відсотки
85
85
до реагування на небезпечні
випадки
6.2.2 Надання даних про радіоактивність навколишнього
радіоактивних елементів у продуктах харчування
Рівень виконання програми відсотки
100
вимірювання
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)

середовища

та

вміст

100

100

98

100

6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування на одиницю
євро
78,46
84,09

87,63

107,25

-

7. Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у євро)
Плановий
Плановий
Фактичний
показник
показник
Показник
2015
2014
2013
630 800
675 600
690 413

Розбивка за видами витрат (у євро)
Витрати на персонал
Матеріальні витрати

368 500

394 900

369 315

Витрати загалом

999 300

1 070 500

1 059 728

Доходи

123 600

123 600

134 536

-875 700

-946 900

-925 192

Нейтральні витрати

-

-

-

Нейтральні доходи

-

-

-

875 700

946 900

1 050 189

-

-

124 997

Операційний результат

Бюджетне фінансування
Результат

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government

2

Розділ 07 30 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2620
Гессенське управління земельного менеджменту та геоінформації
Господарський

план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми

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
Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
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Розділ 07 30 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2620
Гессенське управління земельного менеджменту та геоінформації
Господарський

план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми
- 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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Розділ 07 30 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2620
Гессенське управління земельного менеджменту та геоінформації
Господарський

план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми

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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Розділ 18 01/ Стаття обліку 2535
Державні заходи з наземного будівництва
Господарський план
План послуг –Пояснення–Паспортпрограми
Пояснення до програми № 06:
Будівлі Рахункової палати Гессену
№ 012 – Фінансовий контроль
1. Відповідальна фахова та оперативна структурна адміністративна одиниця
За складання кошторису та використання бюджетних коштів відповідальність несе
Міністерство фінансів Гессену, а оперативне виконання належить до відповідальності
Управління будівництва Гессену.
2. Нормативно-правова база або інша основа
Положення про бюджет землі Гессен
Будівельний кодекс
Закон про запобігання обмеження конкуренції
Будівельне положення Гессену
Закон Гессену про захист природи та ландшафтів
Закон Гессену про захист пам’яток культури
Закон Гессену про адміністративне судочинство
Робочий регламент будівництва, вкл. окремі положення
Розпорядження про проведення публічних торгів
Розпорядження ЄС про будівельні продукти
Розпорядження про винагороду архітекторів та інженерів-будівників
Рекомендації щодо тендерів на послуги проектування
Регламент надання замовлень та укладання договорів у сфері будівництва
Додаткові договірні умови щодо виконання будівельних послуг
Рішення Конференції сталого розвитку як вищого органу для ухвалення стратегії
сталого розвитку землі Гессен
Угода про права людей з обмеженими фізичними можливостями (Конвенція ООН)
У чинній редакції
3. Опис програми та діяльності
3.1 Опис програми
Будівництво нових будівель Рахункової палати Гессену, а також розбудова та
підтримання належного стану вже існуючих будівель Рахункової палати Гессену. Відмова
від послуг, які надавались у минулому році, обґрунтовується у поясненнях до
господарського плану програми «Будівлі Рахункової палати Гессену» на стор. 66-67.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Будівельні заходи для підтримання належного стану будівель, а також перебудова,
розбудова будівель та будівництво нових будівель. Детальне пояснення заходів
наводиться у поясненнях до господарського плану програми «Будівлі Рахункової палати
Гессену» на стор. 66-67.
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Розділ 18 01/ Стаття обліку 2535
Державні заходи з наземного будівництва
Господарський план
План послуг –Пояснення–Паспортпрограми
4. Зв’язок з політичними цілями
Використання майна землі з урахуванням інтересів майбутніх поколінь та оптимізація
інвестицій землі у будівництво (фахова ціль № 5 Міністерства фінансів Гессену).
5. Отримувач
Рахункова палата Гессену
6. Кількісні та якісні результативні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

Факт
2013

Факт
2012

6.1 Числовий вимір / Кількість
Кількість будівельних
Шт.
1
1
1
1
заходів
6.2 Показники успішності (результативність послуги)
6.2.1 Введення будівельних заходів в експлуатацію у заплановані строки
Частка здійснених
відсотки
100
260
0
27
витрат
Стан виконання
Відсотки
79
8
8
24
6.3 Фінансові показники (ефективність послуги)
6.3.1 Додержання до обсягів витрат, встановлених у законі про бюджет
Кількість змін
Шт.
0
0
0
0
бюджету
Додаткові витрати
Євро
0
0
0
0

Факт
2011
1

0
0

0
0

Роз’яснення показників
Частка здійснених витрат: використання коштів у відношенні до запланованих річних
показників
Стан виконання: використання коштів у відношенні до загального бюджету
Кількість змін бюджету: кількість змін бюджету за бюджетний рік, визнаних за законом про
бюджет
Додаткові витрати: кошти змін бюджету за бюджетний рік, визнаних за законом про
бюджет
При виявленні результативних показників враховувалися всі кошти (витрати та інвестиції)
будівельного заходу.
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Розділ 18 01/ Стаття обліку 2535
Державні заходи з наземного будівництва
Господарський план
План послуг –Пояснення–Паспортпрограми
7. Затверджені обсяги фінансування/ Надання повноважень на виконання
зобов’язань

Разом
з них:
Кошти землі
Інші доходи
Доходи з коштів ЄС
Доходи з коштів
федерації
Доходи з коштів
інших донорів

Нове
затвердже
не
фінансува
ння
-

2015

Повнов.
на
2016 р.

Повнов.
на
2017 р.

Повнов.
на
2018 р.

Повнов.
на
2019 р.

598 300

200 000

-

-

-

-

589 300
-

200 000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Спеціальні регулювання програми. Нотатки оброблення
-
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Інтегрований список державних послуг (IPR)
за §§ 10 абз. 2 реч. 5 і 11 абз. 3
у сукупності з § 49a Закону про бюджетні принципи Німеччини (ЗБП)

I. ВСТУП
1. Законодавче доручення та правові засади
Законом про модернізацію Закону про бюджетні принципи Німеччини
(ЗМЗБП) вперше дозволяється формувати фінансовий облік у бюджетному
господарстві федерації та земель за принципом державного бухгалтерського
обліку за методом подвійного запису у якості альтернативи до касового методу
бухгалтерського обліку, який використовувався до цього часу. Крім того,
складати бюджет вже не обов’язково виключно за постатейним методом. У
майбутньому дозволяється використовувати програмно-цільовий метод, у якому
бюджетні статті замінюються на програми, а законодавчу основу для надання
бюджетних коштів і повноважень становить надання коштів, структуровано за
програмами (§ 1a абз. 1 ЗБП). (Прим. перекладача: У Німеччині бюджетні
програми надаються тільки для виконання певної державної послуги, а отже,
програма часто ідентифікується з державною послугою).
Однією з важливих цілей є надання можливості для співіснування різних
бюджетних і бухгалтерських систем, забезпечуючи при цьому також
порівнянність у межах цих систем за рахунок мінімального набору єдиних
правил. За § 49a ЗБП федерація і землі засновують спільну установу, яка
повинна розробляти і щорічно перевіряти стандарти для забезпечення єдиних
методів і даних, які використовуються у касовому методі, методі подвійного
запису і у бюджетах, складених за програмно-цільовим методом. Стандарти
впроваджуються за допомогою відповідних нормативно-правових актів
федерації і земель.
2. Вихідне положення, цілі
IPR поєднує змісти попереднього списку державних послуг федерації/
земель і список послуг органів місцевого самоврядування, затверджений на
конференції міністрів внутрішніх справ. За допомогою IPR формується єдина
систематика для структурної класифікації державних послуг і надається
можливість накопичування даних на різних рівнях з ціллю забезпечення бази
для порівняння.
3. Структура
IPR поділена на три рівні. Перший рівень – це рівень галузі (одинарний код). Є
десять галузевих рівнів (з 0 до 9). Галузеві рівні поділені на рівні функцій
(другий рівень, подвійний код), а функціональні рівні на статті державних послуг
(третій рівень, потрійний код).

II. Основні зауваження для застосування
1. IPR є обов’язковим для основних бюджетів федерації і земель, які
запровадили програмно-цільовий метод (§ 1a ЗБП).
Стор. 1
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2. Для бюджетів, які орієнтуються на програмно-цільовий метод, тобто для
постатейних бюджетів з планом рахунків і додатково з програмною
класифікацією, IPR має характер рекомендації.
3. Юридичні особи публічного права (наприклад, заклади, організації, фонди), а
також підприємства і особливе майно, виокремлене бюджетним положенням
федерації / землі, можуть використовувати IPR за бажанням.
Питання застосування IPR кожна адміністративно-територіальна одиниця
вирішує самостійно у межах своєї компетенції.
4. Пояснення і переліки, наведені на рівні державних послуг (третій рівень IPR),
обов’язково треба наводити як прив’язку до класифікації. Вони містять також
розмежування з іншими рівнями послуг або роблять посилання на них та не є
остаточними. Зміни та/ або доповнення затверджуються спільною установою
федерації та земель.
5. Структурну класифікацію державних послуг, характерних для федерації або
земель, згідно § 10 абз. 2 реч. 5 ЗБП треба проводити таким чином, щоби
забезпечити однозначне віднесення бюджетної програми до відповідного рівня
державних послуг IPR.
Під державною послугою розуміється послуга або сукупність послуг, які
спрямовані на отримувачів, котрі знаходяться поза адміністративними
органами.
Внутрішні послуги можуть відображатися у бюджеті земель або федерації. Якщо
у бюджеті, складеному за програмно-цільовим методом, містяться і внутрішні
послуги, їх також треба у повному обсязі і логічно прив’язати до класифікації
державних послуг IPR.
6. Якщо програмно-цільовий бюджет базується на бухгалтерському обліку за
методом подвійного запису, у бюджетному плані необхідно наводити зв'язок
державних послуг за рівнями IPR з прибутками і витратами. Якщо програмноцільовий бюджет базується на бухгалтерському обліку за касовим методом, у
бюджетному плані необхідно наводити зв'язок державних послуг за рівнями IPR
з відповідними надходженнями і витратами. Якщо відбувається прив’язання за
допомогою управлінського обліку, необхідно зважувати на те, щоби виторги і
витрати
класифікувалися
тільки
настільки,
як
вони
зображують
прибутки/витрати або надходження/витрати.
7. IPR треба використовувати на рівні державних планах у запланованих і
фактичних показниках бюджету. Галузеві і функціональні рівні – це рівні
консолідації.
8. У програмно-цільових бюджетах, які базуються на бухгалтерському обліку за
подвійним записом, необхідно прив’язувати всі доходи і витрати в управлінських
даних до рівнів державних послуг IPR.
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Платежі і виплати в управлінських даних (наприклад, інвестиції) за § 10 абз. 4
ЗБП треба наводити окремо (фінансовий план за подвійним записом).
9. У програмно-цільових бюджетах, які базуються на бухгалтерському обліку за
касовим методом, необхідно прив’язувати всі надходження і витрати в
управлінських даних до рівнів державних послуг IPR.
10. Територіально-адміністративним одиницям (федерація і землі), які повністю
або частково перевели своє бюджетування на програмно-цільовий метод до 1
січня 2010 р., надається перехідний строк до 31 грудня 2014 р. для повного
застосування IPR у відповідних територіально-адміністративних одиницях.
Технічні і правові передумови для переходу існуючих систем повинні
створюватися у належні строки, щоби забезпечити виконання законодавчих
вимог щодо єдиних методів і даних.

III. Цифрове кодування

Загальні зауваження щодо впорядкування рівня
державних послуг у IPR:
1. Наступні функції необхідно прив’язувати до відповідних рівнів державних
послуг, хоча це чітко не згадується у вказівках з класифікації:
а) діяльність міністерств
б) загальна адміністративна діяльність
в) галузевий нагляд
г) освіта та підвищення кваліфікації
2. Внутрішня діяльність адміністративних установ, яка, наприклад, пов’язана з
захистом даних, рівністю шансів або охороною праці, повинна прив’язуватися не
до рівня державних послуг 032 «Нагляд за захистом даних», 542 «Рівноправ’я,
рівність шансів» або до 622 «Охорона праці», а зображуватися як внутрішня
послуга.
3. Прив’язання бюджетних програм до рівнів державних послуг орієнтується на
первинні цілі. Отже, наприклад, лікарні у в’язницях закладах позбавлення волі
повинні прив’язуватися до 231 «Здійснення правосуддя», а не до 612 «Лікарні».
4.
Якщо існують сумніви щодо класифікації бюджетної програми, то
вирішальною є головна ціль. Наприклад, заходи з підтримки відновлювальних
видів енергії у залежності від головних цілей можна віднести або рівню
державних послуг 831 «Енергетична політика і енергозабезпечення», або рівню
державних послуг 713 «Охорона навколишнього середовища».

0 Основні державні функції
01 Прийняття законних актів і контроль за урядом
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011 Прийняття законних актів і контроль за урядом
Всі функції парламентів.

012 Фінансовий контроль
Всі функції Рахункових палат.

02 Протокол і представництво
021 Федеральний президент
022 Політична координація, робота з громадськістю і
представництво
Примітка: Застосовується виключно до:
- канцелярії федерального канцлера, включаючи підпорядковані структури
- державних і сенатських канцелярій
- Федерального відомства преси і інформації
Якщо типові функції державних і сенатських канцелярій (наприклад,
представництво земель, координація справ з ЄС) виконуються іншими
структурними одиницями, їх все одно треба прив’язувати до цієї статті
державних послуг.

03 Перехресні державні функції
031 Забезпечення діяльності місцевого самоврядування
Муніципальні положення
Фінансове вирівнювання місцевих бюджетів
Субсидії з цільовим призначенням, за можливості, прив’язувати до відповідних
статей державних послуг
Нагляд за діяльністю місцевого самоврядування

032 Нагляд за захистом даних
- функції уповноваженого по справам захисту даних федерації і земель
- функції інших установ з нагляду за захистом даних

033 Вибори та голосування
Вибори
Підготовка та проведення виборів
Народні ініціативи, законодавчі ініціативи населення, референдум
Громадські ініціативи, громадський референдум

034 Статистика
Статистичні дані
Центральні державні статистичні дані
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Примітка: Статистичні дані, які надаються за дорученням урядів земель або
федерації, треба прив’язувати до відповідних статей державних послуг.

04 Представництво інтересів ФРН за кордоном
041 Зовнішня політика і двосторонні відносини (тільки федерація)
042 Багатосторонні відносини та глобальні теми (тільки федерація)
043 Економічне співробітництво і розвиток (тільки федерація)
044 Європейська координація (тільки федерація)
045 Роззброєння і контроль над озброєнням (тільки федерація)
046 Зовнішня політика у галузі культури і освіти

1 Громадська безпека та громадський порядок
11 Внутрішня безпека
111 Загальне запобігання небезпекам
Примітка: До цієї статті державних послуг треба відносити типові функції
поліції. Функції з запобігання специфічним небезпекам треба прив’язувати до
до відповідних статей державних послуг..
Загальне запобігання небезпекам
Боротьба з злочинністю

112 Захист населення і захист від катастроф
Цивільний захист
Захист від пожежі
Ліквідація засобів озброєної боротьби
Метеорологічна служба
Служба порятунку

113 Захист конституції
- Захист

конституції шляхом просвіти
- Забезпечення захисту державної таємниці (матеріальні носії, регулювання
доступу до державної таємниці, перевірки кадрового складу)
- Протидія екстремізму
- Контроль організованої злочинності
- Захист від шпіонажу
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114 Управління громадським порядком
Видача паспортів, закордонних паспортів, реєстрація, акти
громадянського стану
Право у сфері обігу зброї та вибухівки
Право у сфері громадських об’єднань і зборів
Лотереї і гральний бізнес

115 Справи іноземних громадян і громадянства
Примітка: Заходи, пов’язані з наданням цих державних послуг, треба відносити
до статті державних послуг 541 «Переселення і міграція»
Надання громадянства
Встановлення статусу
Дозвіл на перебування
Справи біженців
Центральний реєстр іноземців

12 Оборона (тільки федерація)
121 Оборонна політика і стратегія бундесверу (збройних сил)
122 Оборона країни і союзників, застосування бундесверу
- Забезпечення

базової експлуатації
- Створення і підтримка обороноздатності бундесверу
- Надання дозволу на застосування і військові операції

123 Цивільний захист

2 Юстиція
21 Правотворча діяльність і юридична техніка
211 Правотворча діяльність і юридична техніка
- Перевірка
- Розробка

юридичної техніки всіх правових норм, незалежно від галузі
правових норм, які належать до повноважень юстиції

22 Здійснення правосуддя
Здійснення правосуддя охоплює всі види діяльності судочинства (незалежних
судів), а також функції підтримки (наприклад, розслідування прокуратури),
додаткову діяльність (наприклад, виконання рішень суду) і договірна підсудність
(наприклад, опіка, управління спадщиною, справи реєстру).

221 Судочинство
До цього відносяться всі функції, які виконуються суддями і співробітників судів
з делегованими функціями суддів, включаючи справи з опіки, управління
спадщиною, ведення реєстру:
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- підготовка

до другого державного іспиту з права, включаючи екзаменаційну

комісію
- державні нотаріуси
- фінансова допомога для покриття судових витрат, витрат на консультування,
захист за призначенням суду і подібне
Центральний федеральний реєстр
Центральний реєстр підприємств
Виконання рішень суду судовим виконавцем

222 Кримінальне провадження і виконання судових рішень
Кримінальне провадження
Кримінальне провадження охоплює діяльність прокуратури, яка повинна
здійснюватися під час розслідування від внесення справи у реєстр до
закінчення процесу, а також види діяльності, які стосуються кримінальної справи
після подання на судове розслідування. До цього належать надання експертних
висновків і бухгалтерські перевірки у господарських кримінальних справах,
підтримка у судовому провадженні.
Виконання судових рішень
Виконання судових рішень охоплює діяльність прокуратури щодо грошових
штрафів і позбавлення волі, а також інших видів обмеження волі
Виконання призначених заходів виправлення і безпеки
Соціальні служби
- Нагляд за засудженими
- Амбулаторні клініки судової медицини
- Нагляд за умовно засудженими

23 Пенітенціарна служба
231 Пенітенціарна служба
Примітка: Примусові спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади треба
відносити до статті державних послуг «Лікарні і психіатричні заклади».
Виправні колонії та в’язниці
Слідчі ізолятори
Депортаційний арешт
Превентивний арешт
Арешт неповнолітніх
Лікарні у закладах позбавлення волі

24 Позасудовий правовий захист і співпраця у галузі права
241 Позасудовий правовий захист
Захист прав підприємств (наприклад, патенти, торгові марки)
Захист авторських прав

242 Національне і міжнародне співробітництво у галузі права (тільки
федерація)
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Примітка: Функції земель мають тут лише незначний обсяг і тому їх треба
відносити за принципом головної теми до інших видів державних послуг.
Правова допомога
Діалог про правову державу з іншими державами
Співробітництво з організаціями і установами

3 Освіта, наука і культура
31 Освіта
311 Загальна шкільна освіта
Примітка:
Музикальні школи треба прив’язувати до статті 331 «мистецтво».
Стипендії школярам, які потребують соціальної допомоги, треба відносити
до статті 511 «Соціальна допомога»
Групи продовженого дня, якщо вони подаються окремо і підтверджуються
документами, треба відносити до статті 532 «Допомога сім’ям»
Прив’язування проводиться незалежно від виду фінансування
Початкові школи
Середні загально-освітні школи
Загально-освітні школи для дітей з вадами розвитку
Програми підтримки шкільного навчання дітей з обмеженими фізичними
можливостями, програми фінансової підтримки шкіл

312 Професійна освіта
Професійно-технічні училища
Професійні школи
Фахові старші школи
Фахові гімназії
Професійно-технічні старші школи
Професійні школи
- економіка
- соціальна педагогіка
- охорона здоров’я
Професійні шкільні центри
Професійно-технічні училища позабюджетного фінансування
Послуги за законом про сприяння підвищенню кваліфікації і
перекваліфікацї (стипендії для майстрів)

313 Інші освітні заклади
Народні інститути
Освіта дорослий, включаючи процедуру екзаменів
Політична освіта
Примітка: Субсидії, пов’язані с освітою і підвищенням кваліфікації мігрантів,
треба розглядати як захід з міграційної політики і відносити до статті 541
«Переселення і міграція».
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314 Загальні освітні функції
Примітка: До цього треба відносити тільки ті функції, які не можуть бути
прив’язані до статей 311-313.
Практика-підготовка до складання другого державного іспита, включаючи
екзаменаційну комісію

32 Наука і дослідження
321 Наука
Наукові послуги
- центральні бібліотеки
- колекції, музеї
- архіви
- наукова рада

322 Дослідження поза вищими навчальними закладами
323 Дослідження і наука у вищих навчальних закладах
До цього треба відносити функції вищих навчальних заходів, включаючи їх
бібліотеки.
Крім того до цього належать:
- Центральне бюро розподілу студентських місць
- Консультування з вищої освіти
- Внески до страхування від нещасного випадку

324 Фінансова підтримка студентів
Примітка: Соціальні стипендії студентам треба прив’язувати до статті 511
«Соціальна допомога».
Фінансова підтримка студентства
- Об’єднання взаємодопомоги студентів
Фінансова підтримка молодих науковців
- Стипендії
- Фінансова підтримка аспірантів і докторантів
Фінансова підтримка житлового простору студентів

325 Медицина у вищих навчальних закладах
Дослідження в клініках вищих навчальних закладах

33 Культура і релігія
331 Мистецство
Театр
Підтримка музики
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Музикальні школи
Образотворче мистецтво
ЗМІ, нагляд за ЗМІ
Література

332 Архіви та бібліотеки, музеї, колекції, виставки
Примітка: Спеціалізовані фахові/ наукові функції треба відносити до статей 321
або 323.
Архіви та бібліотеки
- Державні архіви
- Бібліотеки
- Музичні бібліотеки
Музеї, колекції, виставки
Зоологічні та ботанічні сади
- Зоопарки
- Акваріуми
- Ботанічні сади

333 Захист пам’ятників і краєзнавство
Захист і утримання пам’ятників
Державні палаци
Підтримка краєзнавства і інша підтримка культури

334 Релігії, церкви і об’єднання за світоглядом
Визнання релігійних громад і правових відносин
Підтримка церковних громад і інших релігійних об’єднань

4 Землеустрій, розвиток міст і транспорт
41 Транспортна інфраструктура
Примітка: До статей державних послуг 411-414 треба відносити функції,
пов’язані з будівництвом, підтримкою і експлуатацією інфраструктури
(включаючи обладнання для регулювання транспортного руху).
Примітка: Статті 411-414 треба зображувати без спеціальних витрат на міський
і приміських громадський транспорт і залізничного приміського громадського
транспорту.

411 Залізниця
412 Автошляхи
413 Федеральні водні шляхи і порти
Примітка: Функції, пов’язані з захистом і утриманням водойм, треба відносити
до статті 712 «Захист і утримання водойм».
- Внутрішні і морські водні шляхи
- Гідротехнічні споруди (якщо вони слугують транспортним цілям)
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- Внутрішні

і морські порти

414 Аеропорти
415 Громадський транспорт і приміський залізничний громадський
транспорт
416 Безпека транспорту
у автомобільному, залізничному, водному і повітряному транспорті:
- стеження за порушеннями і стягнення штрафів, запобігання порушенням і
підтримка/ супровід транспортного планування
- нагляд за рухом транспорту
- реєстрація транспортних засобів
- видача водійських прав

42 Землеустрій, підтримка житлового будівництва і
геоінформаційні системи
421 Землеустрій, земельне планування, включаючи розвиток
сільських місцевостей, розвиток міст
Земельне планування, включаючи розвиток сільських місцевостей
- інтегрована концепція розвитку сільських місцевостей (ІКРСМ)
- регіональне планування
- розвиток міст
- оновлення селищ
Інтегроване спільне транспортне планування
Підтримка містобудування
Землеустрій, менеджмент територій
Регулювання будівництва, будівельні норми
- Будівельні норми і управління земельними ділянками
- Процедура надання дозволу
- Фахові справи будівництва
- Нагляд за житловим фондом

422 Підтримка житлового будівництва
- Підтримка

будівництва соціальних житлових будинків
- Заходи з введення в експлуатацію і модернізації житлових будинків
- Виплати вирівнювання за законом про скорочення невиправдних субсидій у
житловому будівництві (т.зв. повернення субсидій у разі покращення
фінансового стану)
- Підтримка будівництва або придбання власної житлової нерухомості

423 Геоінформаційні системи
- Кадастр

і обмірювання
- Геодезичні дані
- Геотопографія і картографія
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- Оцінювання

земельних ділянок

5 Соціальне забезпечення, справи сім’ї і молоді
Примітка: Функціональні рівні 51-53 охоплюють всі послуги, які у Соціальному
кодексі І позначені як соціальні послуги
.

51 Соціальне забезпечення
511 Соціальна допомога
Послуги за Соціальним кодексом XII (соціальна допомога)
- Домога для життєзабезпечення
- Базове забезпечення у похилому віці та частковій втраті працездатності
- Соціальна медична допомога
- Допомога для ресоціалізації інвалідів
- Догляд вдома
- Допомога для подолання особливих соціальних труднощів
- Допомога в інших життєвих обставинках (наприклад, допомога сліпим, людям
похилого віку)
Послуги за Соціальним кодексом II
Базове забезпечення безробітних
Закон про соціальну підтримку біженців
Субсидія на оплату квартири
Стипендії малозабезпеченим школярам і студентам
Примітка: Послуги за законом про сприяння підвищенню кваліфікації і
перекваліфікацї (стипендії для майстрів) необхідно відносити до статті 312
«Професійна освіта»

512 Право на соціальне відшкодування і ліквідація наслідків війни
Соціальне відшкодування
В першу чергу, відшкодування
- жертвам війни
- жертвам насильства
- потерпілим під час несення військової і цивільної служби
- постраждалим від щеплення
- жертвам переслідувань, які порушають засади правової держави
Ліквідація наслідків війни
- компенсація шкоди, заподіяної війною
- Репарація

513 Реабілітація і соціалізація інвалідів
Підтримка соціалізації
- Участь у трудовому життя
- Участь у суспільному житті
Реабілітація
Компенсаційні виплати
Встановлення інвалідності
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Пільги для інвалідів
Правовий супровід
Примітка: Функції опікунських судів підпадають під статтю 221 «Судочинство».

52 Системи соціального забезпечення (тільки федерація)
Примітка: До цього треба відносити дотації організаціям соціального
страхування.

521 Пенсійне страхування
522 Медичне страхування
523 Страхування на догляд
524 Страхування на випадок безробіття
525 Страхування від нещасного випадку
526 Соціальна каса діячів мистецтва

53 Політика у справах дітей, молоді, сім’ї і людей похилого віку
531 Діти і молодь
До цього необхідно відносити функції за Соціальним кодексом VII.
Захист дітей і молоді
- виховні заходи з захисту дітей і молоді
- взяття під опіку
Усиновлення, опікунство
Робота з молоддю
Соціальна робота з молоддю
Планування допомоги дітям і молоді
Підтримка виховання у сім’ї
Дошкільні заклади
Примітка: Групи продовженого дня, якщо вони не подаються окремо і не
підтверджуються документами, треба відносити до статті 311.
Допомога на виховання
- Допомога на соціалізацію дітей і молоді з психічною інвалідністю
- Допомога для молодих повнолітніх

532 Допомога сім’ї
Закон про аліментний аванс
Допомога на догляд за дитиною
Допомога на дитину
Допомога на вагітність і материнство
Надбавка за дитину
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533 Політика у справах людей похилого віку
Заклади для людей похилого віку і догляду за ними
Догляд вдома
Забезпечення якості догляду
Сприяння роботі з людьми похилого віку

54 Переселення та міграція, рівноправ’я, сприяння розвитку
громадянського суспільства
541 Переселення та міграція
Примітка: Всі функції, пов’язані зі встановленням громадянства, статусу, а
також дозвіл на перебування у країні належать до статті державних послуг 115
«Справи іноземців і громадянства».
Примітка: Функції за Законом про соціальну підтримку біженців відносяться до
статті 511 «Соціальна допомога»
Інтеграційні та мовні курси
Функції у межах федеральної програми інтеграції
Приймання, розподіл і розміщення німецьких переселенців, єврейських
переселенців, претендентів на отримання статусу біженця, інших
іноземних біженців і переселенців, які отримали право на перебування

542 Рівноправ’я, рівне ставлення
Примітка: До цього треба відносити функції, які стосуються виключно сприяння
і реалізації рівноправ’я і рівного ставлення. До цього не належать, наприклад,
уповноважені по справам рівноправ’я, які працюють у державних установах.
Рівність шансів жінок і чоловіків
Рівність шансів жінок і чоловіків позначає в першу чергу фактичну реалізацію
права на справедливий розподіл шансів на доступ і життя у всіх сферах життя і
політики; Комплексний ґендерний підхід (Gender Mainstreaming)
Антидискримінаційна політика

543 Сприяння розвитку громадянського суспільства
Громадська діяльність, діяльність на безоплатних засадах
Заходи з підсилення і розширення готовності усіх вікових категорій до
громадської діяльності і діяльності на безоплатних засадах

6 Охорона здоров’я, захист споживачів, спорт і
відпочинок
61 Охорона здоров’я і здоровий спосіб життя, медичне
забезпечення
611 Охорона здоров’я
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Донорство органів і трансплантація
Аптеки і фармацевтика
Медична продукція
Медично-санітарна служба, захист від інфекцій
Боротьба за захворюваннями
Нагляд за медичними професіями і професіями з догляду
Медична просвіта населення
- Справи за законом про конфлікти вагітності, консультування з конфліктів
вагітності
- Заходи з профілактики ВІЛ/СНІД і захворювань, які передаються статевим
шляхом

612 Лікарні і психіатричні заклади
Планування лікарень
Забезпечення лікарень, договори з забезпечення
Підтримка лікарень
Експлуатація лікарень
Психіатричне, психотерапевтичне і психо-соціальне забезпечення
Стаціонарні медичні реабілітаційні центри, рання реабілітація, курорти
Примусові спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади
Примітка: Заходи з превентивного позбавлення волі треба відносити до статті
державних послуг 231 «Петенціарна служба»
- Розміщення у психіатричній лікарні (§ 63 Кримінального кодексу)
- Розміщення в установі позбавлення волі (§ 64 Кримінального кодексу)

62 Захист споживачів і охорона праці
621 Захист споживачів
Політика захисту споживачів, просвіта і консультування споживачів
Ветеринарна справа
- профілактика епізоотій і боротьба з ними
- ветеринарна прикордонна служба
- нагляд за ветеринарними медикаментами
Безпека продуктів харчування і кормів, гігієна м’яса, предмети першої
необхідності
Вторинні речовини і контамінанти, медикаменти
Безпека продуктів

622 Охорона праці

63 Спорт і відпочинок
631 Спорт
Масовий спорт
Професійний спорт і спорт вищих досягнень
Боротьба з допінгом
Спортивні заклади
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632 Громадські зелені насадження, відпочинок
Сквери
Парки
Сади
Ігрові майданчики

7 Навколишнє середовище і природа
71 Захист навколишнього середовища і природи
711 Захист природи і збереження ландшафтів
Примітка: Функції, пов’язані з захистом корисних тварин і рослин необхідно
відносити до статті 621 «Захист споживачів» або до статті 841 «Сільське
господарство і харчування»
Захист видів
Природоохоронні території

712 Захист водойм і утримання їх у належному стані
713 Захист навколишнього середовища
Захист клімату
- Стратегії захисту клімату
- Торгівля емісійними сертифікатами
Сталий розвиток навколишнього середовища
- Екологічна освіта
- Стратегії захисту навколишнього середовища
Захист від забруднення
- Захист від шуму
- Боротьба з забрудненням атмосферного повітря
Безпека хімікатів, небезпечні речовини
Старі екологічні забруднення, захист ґрунту
- Профілактика забруднення ґрунту і поводження з ним
- Переробка старих екологічних забруднень і територій
- Підтримка ґрунту у належному екологічному стані

714 Безпека споруд атомної енергетики, захист від опромінювання,
утилізація атомних відходів

72 Водозабезпечення і водовідведення, поводження з
відходами
721 Водозабезпечення і водовідведення
722 Поводження з відходами
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73 Захист узбережжя і захист від повнів
731 Захист узбережжя і захист від повнів

8 Економіка і праця
81 Ринок праці
Примітка: Пасивні послуги з підтримки, пов’язані з наданням допомоги
безробітним (особливо за Соціальним кодексом ІІ) необхідно відносити до статті
державних послуг 511 «Соціальна допомога».

811 Політика ринку праці
Примітка: До цього належать програми політики зайнятості, реалізовані у
межах політики ринку праці, регіональні і міжрегіональні заходи, спрямовані на
утворення робочих місць і запобігання безробіття. Це, наприклад, такі активні
програми підтримки, як надання дотацій підприємствам на товариства
зайнятості, заходи з підвищення кваліфікації.

82 Економіка
821 Економічний устрій
Регулятивна і конкурентна політика
- регулювання ринків
- антимонопольне право
- економічна звітність, економічні аналізи і прогнози
Регулювання підприємницької діяльності
Горне право
Фінансовий нагляд
- біржі
- банки, ощадні каси
- страхування
Технічна гармонізація
- метрологія і контроль
- нагляд за ринком
- норми і стандарти

822 Економічна політика
Галузева політика
Структурна політика
Технологічна політика
Політика зовнішніх економічних відносин

83 Енергетика і забезпечення сировиною
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831 Енергетична політика та енергозабезпечення
832 Сировина (на для цілей енергозабезпечення)

84 Сільське і лісне господарство
841 Сільське господарство і харчування
842 Рибне господарство
843 Лісне господарство і мисливство

9 Фінансова галузь
91 Фінанси
911 Фінансова політика, менеджмент бюджету і майна
Фінансова політика
національна/ міжнародна
Центральний бюджетний процес
тільки діяльність галузевих міністерств
Управління майном
Управління нерухомістю і корпоративними правами, якщо немає однозначного
прив’язання до галузевої політики
Виконання прав і обов’язків власника
Управління боргами
Спеціальне майно
Управління спеціальним майном, якщо немає однозначного прив’язання до
галузевої політики

912 Монетна справа

92 Управління податками
921 Управління податками
Оподаткування
Штрафні справи
Податкове консультування

93 Управління митницею (тільки федерація)
931 Управління митницею
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99 Центральне фінансування
991 Центральне фінансування
Податки
Фінансове вирівнювання між землями, додаткові субсидії федерації
Відсотки з боргової служби
Корпоративні права
Резервні фонди (тільки у програмно-цільовому бюджетуванні за касовим
методом)

992 Глобальні позиції
Примітка: До цього належать:
- Глобальна нестача доходів / надходжень
- Глобальне скорочення витрат
- Глобальні надлишки доходів / надходжень
- Оформлення попередніх років тільки у програмно-цільовому бюджетуванні за
касовим методом)
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