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Implemented by 

Індикатори у програмно-

цільовому бюджетуванні як 

інструмент досягнення 

політичних цілей 

-досвід Німеччини- 

 
Ґюнтер 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 взаємно- 

пов'язані.  

 

По кожній програмі має  

бути зазначено, досягненню  

якої цілі вона служить. 

 

Підпорядковані  
рівні 

Рівень міністерств 
Цілі 

… з політики 

Програми 

... з органів державної  
влади 

 

Implemented by 
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Oberziel (OZ)

Fachziele (FZ)

Produkte

OZ

FZ 4FZ 3FZ 2FZ 1

P2P1 P4P3 P5 P6 P7

…

…

Oberziel (OZ)

Fachziele (FZ)

Produkte

OZ

FZ 4FZ 3FZ 2FZ 1

P2P1 P4P3 P5 P6 P7

…

…

Структура системи цілей у 

Гессені  

 
Системи цілей у федеральній землі Гессен складаються з вищої  

(стратегічної) цілі по кожній інституції та декількох фахових цілей, яким 

підпорядковуються програми.   

Implemented by 

Стратегічна ціль 

Фахові цілі 

Програми 
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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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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.   

 

Як ми в Гессені прийшли до системи 

цілей? Приклад – Освіта 
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Виведення стратегічної цілі з 

Коаліційної угоди 

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. 

Implemented by 
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Прив’язання бюджетних 

програм до фахових цілей 

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

 

 

Implemented by 

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 № 23) 

280 972,7 286 052,4 288 946,4 
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Зображення  

програм у бюджеті 1 

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.  

Implemented by 

Кожна програма відображується у бюджетному плані разом з її змістом та 

видатками  
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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 

6.1 Числовий вимір / кількість 
  

Кількість школярів осіб 53 356 55 517 55 888 58 193 - 

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 

відсотки 63,0 61,0 60,1 61,5 - 

Частка школярів з свідоцтвом 

середнього ступеню (реальна школа) 

 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 - 

6.3.2 Оптимізація використання ресурсів 

Середні витрати на одну навчальну 

годину 

євро 84,31 85,27 81,91 80,85 - 
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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 

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. 

Implemented by 
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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 

6.1 Числовий вимір / кількість 
  

Договори/ дозволи кількість 24 24 33 22 20 

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 

перевірки слуху у немовлят 

відсотки 95 93 91 89 85 

Частка маленьких дітей (4-4,5 роки) на 

рік, які беруть участь у діагностуванні 

розвитку мовлення 

відсотки 25 25 10 11 16 

Частка дітей, які взяли участь в 

обов’язковому профілактичному огляді 

згідно з Законом про захист дитинства 

 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 
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Будучи федеральною компанією, GIZ підтримує Уряд Німеччини у 

досягненні його цілей у сфері міжнародного співробітництва задля 

сталого розвитку. 
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