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Важливі скорочення:

ФІСГТ: Міністерство інфраструктури та сільського господарства

(міністерство, що відповідає за лісове господарство)

МФТ: Міністерство фінансів

МЕЕЗДТ: Міністерство екології, енергетики та захисту довкілля

МЕНЦСТ: Міністерство економіки, науки та цифрового 

суспільства

установа: Державна установа «Ліс Тюрингії»



1 Загальна інформація

Державну установу «Ліс Тюрингії» (скорочено: Landesforstanstalt, LFA, далі 

в тексті «установа») було засновано законом 1 січня 2012 р.

Майно управління лісами, що до того часу перебувало у власності 

федеральної землі та управлялося Управлінням лісами федеральної землі 

Тюрингія (включно з ділянками та будівлями) безкоштовно перейшло у 

власність установи.

Тим самим «Ліс Тюрингії» стає найбільшим власником лісів, а відтак 

найбільшим землевласником у Тюрингії.

Федеральна земля Тюрингії фінансує діяльність установи.



1 Загальна інформація (стан: 31.12.2017)

Установа складається з центрального управління в Ерфурті, 24 лісових 

управлінь (з 279 лісництвами) та інших відомств.

Кількість співробітників: 1 394 (держслужбовці та співробітники за 

тарифною сіткою)

Площа лісу у власності: бл. 200 000 га

Річна лісозаготівля (2017): 1,25 млн. м3 (бл. 6 м3 на гектар)

Виторг з проданого лісу (2017): 70,5 млн. євро

Річний надлишок (2017): 3,27 млн. євро



2 Закон про заснування

• Закон про заснування містить положення щодо

– заснування, правової форми, завдань, структури, нагляду та 

місця роботи установи

– організації установи

– майна, господарювання, фінансування (сума), резервів 

(можливе утворення резервів), бухгалтерії (подвійна 

бухгалтерія), перевірки

– персоналу



3 Органи «Лісу Тюрингії»

Адміністративна рада

12 постійних членів; „Адміністративна рада визначає засади 

діяльності установи, а також головні питання лісогосподарської 

політики. Вона ухвалює статут та його зміни, а також власний 

регламент і регламент правління.“

Експертна рада

бл. 18 членів; консультує адміністративну раду та правління 

щодо всіх фахових питань; експертна рада не має управлінських 

повноважень

Правління

2 особи; веде економічну діяльність установи та представляє її в 

судах та поза ними;



4 Завдання установи

1) виробничі:

– господарювання у власному лісі,

– надання послуг третім особам (наприклад, лісозаготівля в лісі 

інших власників),

– оренда ділянок («біопоховання», вітрові електростанції),

– видача дозволів

2) управлінські:

– діяльність як підпорядкована лісова установа, нагляд за лісом

– підтримка приватного лісу та лісу публічних корпорацій 

(консультації, супровід)

– лісова педагогіка (молодіжні табори, молодіжні ігри в лісі)

– дослідження, моніторинг, картографування



5 Обсяги фінансування

Обсяги фінансування визначаються законодавчо

Виділені кошти застосовуються з 2018 р. лише для фінансування 

управлінських функцій

Про використання коштів установа звітує перед міністерством 

інфраструктури та сільського господарства і перед міністерством 

фінансів. Його контролює зовнішній аудитор.

Фінансування зменшиться з 30,1 млн. євро у 2018 р. до 24,3 млн. євро у 

2025 р.  Необхідність скорочення персоналу та підвищення 

ефективності



6 Економічний план

Перед початком фінансового року правління ухвалює економічний план.

Він включає 1) план результатів, 2) фінансовий план та 3) штатний 

розклад та  укладається окремо для виробничих і для управлінських 

завдань (основою є виробничий план лісового господарства)

Адміністративна рада ухвалює рішення про економічний план, включно з 

його змінами та використанням надлишків, а також утворенням резервів



7 Контроль установи

Оскільки «Ліс Тюрингії» є державною установою та господарює в 

лісі, що належав федеральній землі (тобто перебував у державній 

власності), держава має контролювати його діяльність через 

інституції федеральної землі Тюрингія.



7 Контроль установи
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7 Контроль установи

1. Адміністративна рада (МІСГТ, МФТ, МЕНЦСТ,

МЕЕЗДТ)

2. Інспекція (МІСГТ)

3. Гаранти (МІСГТ, МФТ)

4. Зовнішній аудитор

5. Рахункова палата Тюрингії

6. Ландтаг Тюрингії / комісії



7.1 Адміністративна рада

„Адміністративна рада визначає засади діяльності установи, 

а також головні питання лісогосподарської політики. “

„Вона ухвалює статут та його зміни, а також власний регламент і 

регламент правління.“

Члени адміністративної ради (12): 4 представника  МІСГТ (голова 

правління та його заступники), 2 депутати Ландтага, 1 представник ФМТ, 1 

представник МЕЕЗДТ, 1 представник МЕНЦСТ, 2 представники персоналу, 

1 член, що не належить до державних органів федеральної землі, з 

експертними знаннями в галузі лісового господарства / торгівлі



7.1 Адміністративна рада

Адміністративна рішення ухвалює рішення щодо:

• економічного плану

• річного балансу з річним звітом

• схвалення операцій правління

• надання замовлень на понад 1 млн. євро (нетто)

• купівлі та продажу часток у підприємствах на понад 1 млн. 

євро

• заснування або придбання підприємств

• взяття кредитів на понад 1 млн. євро

• замовлення аудитора та надання йому доручень



7.2 Інспекція

Відповідно до Закону про заснування, інспекція (МІСГТ) здійснює

•правовий нагляд за виконанням виробничих функцій

•адміністративний нагляд за виконанням управлінських функцій

Правовий нагляд: перевірка правомірності дій установи

Адміністративний нагляд: перевірка правомірності та доцільності

(критерій: наприклад, економність) дій установи

У центральному документі („компендіумі“) описані засади діяльності, цілі 

та інструменти інспекції



7.2 Інспекція

За правового та адміністративного нагляду можуть застосовуватися як 

профілактичні, так і репресивні інструменти

Найвищим пріоритетом інспекції є інтегрований нагляд, який має

кооперативний та профілактичний характер: помилок та недоліків

треба уникати заздалегідь замість критикувати їх після їх виникнення.

Інспекція здійснює передусім адміністративний нагляд за 

управлінською діяльністю



7.2 Інспекція

Інструменти правового нагляду

Профілактичні Пояснення

Обов’язок інформування Установа має своєчасно повідомляти інспекції про певні дії (приклад:
виконання економічного плану матиме негативні наслідки для 
бюджету федеральної землі)

Обов’язковий дозвіл Установа має отримати дозвіл на певні дії від інспекції, МІСГТ або від 
гаранта, перш ніж виконувати ці дії (приклад: запланована участь у 
підприємствах)

Самостійна участь Інспекція бере на себе функції установи чи передає їх виконання третім 
особам

Репресивні Пояснення

Правова перевірка Контроль відповідності дій установи правовим нормам постфактум 
(приклад: дотримання законодавства про лісове господарство, 
полювання та рибальство)

Зовнішній припис Письмове розпорядження щодо певної дії (окремий випадок або 
абстрактна множина випадків); може бути як профілактичним, так і 
репресивним заходом;



7.2 Інспекція

Інструменти адміністративного нагляду
Профілактичні Пояснення

Обов’язок інформування, 
обов’язковий дозвіл, зовнішній 
припис, самостійна участь

див. вище

Спільне стратегічне планування Затвердження стратегічних цілей та заходів на середньостроковий 
період установою та інспекцією

Узгодження цілей Адміністративна рада або інспекція разом з правлінням ухвалюють 
цілі; вповадження має бути підтримано регулярними розмовами; 
наприклад, певний проект, інфраструктурний захід, створення 
концепту, досягнення визначених результатів, цілі мають 
формулюватися  операційно (з указуванням термнів досягнення, 
можливості вимірювання та реалістичності виконання)

Службові наради, 

розмови в рамках інспекції

Обопільна участь у службових нарадах, спільні наради

Управлінські норми Приклад: указ про повноваження найвищої та підпорядкованої 
установи в галузі лісового господарства щодо планування та видачі 
дозволів

Заходи з підвищення кваліфікації Мета: кваліфікація фахового персоналу (навчання підтримці 
господарювання в лісі)



7.2 Інспекція

Інструменти адміністративного нагляду

Репресивні

Перевірка процесів та операцій Перевіряється окрема операція або певний бізнес-процес (з 
конкретним приводом чи без); вказується в річному плані робіт

Звіти Інспекція запитує в установи звіти з певною інформацією / певними 
індикаторами на певні теми (одноразово чи багаторазово)



7.3 Гарант

Федеральна земля Тюрингія є т.зв. гарантом Державної установи «Ліс 

Тюрингії». Цю функцію виконують МІСГТ та МФТ.

«Гарант»: власник підприємства в державній власності

Гарант зобов’язується

• надавати потрібні засоби (кошти, персонал, майно) для поточної 

роботи підприємства (утримання установи) та

• нести повну відповідальність перед третіми особами (відповідальність 

гаранта)



7.3 Гарант

Права гаранта:

• певні рішення адміністративної ради (наприклад, економічний 

план,  річний баланс з річним звітом, взяття кредиту на понад 1 

млн. євро)  потребують його згоди

• схвалює операції адміністративної ради

• статут установи та його зміни затверджуються гарантом



7.3 Гарант

Права гаранта:

• правління затверджується та відкликається з його згоди

• гаранту надається річний баланс зі звітом про фінансовий стан та 

звітом аудитора (копія)

• адміністративна рада має надати гаранту звіт про перевірку 

(перевірка річного балансу, звіту про фінансовий стан та 

пропозиції установи щодо застосування результатів 

господарської діяльності за минулий рік)



7.4 Зовнішній аудитор

• Залучення аудитора адміністративною радою (згода інспекції та 

рахункової палати)

• Перевірка річного балансу, включно з бухгалтерією та звітом про 

фінансовий стан;

• Надалі правління надає річний баланс зі звітом про фінансовий стан та 

звітом аудитора адміністративній раді, інспекції та гаранту

• Адміністративна рада повинна перевірити ці документи та повідомити 

про результат перевірки інспекції та гаранту

• Розширене доручення на перевірку для зовнішнього аудитора:

– правильність діловодства

– використання коштів, отриманих на виконання управлінських 

функцій



7.5 Рахункова палата Тюрингії

Права Рахункової палати Тюрингії:

• Перевірка бюджетної політики та господарювання установи «Ліс 

Тюрингії»;

• Приклади минулих та поточних перевірок:

– 2015: допуски та дозволи на використання шляхів на 

лісових ділянках

– 2018: перевірка службового регламенту з полювання щодо 

управління, використання та здійснення полювання в 

полювальних округах федеральної землі

• Щороку Рахунковій палаті Тюрингії передається звіт інспекції щодо 

річного балансу



7.6 Ландтаг Тюрингії / галузеві комісії

Можливості впливу / Права Ландтагу Тюрингії:

• в адміністративній раді представлено 2 депутати Ландтагу Тюрингії

• в експертній раді представлений член кожної фракції Ландтагу

• операції з продажу земельних ділянок вартістю понад 100 000 євро 

затверджуються Ландтагом

• Ландтаг може ухвалювати рішення щодо певних тем – наприклад, 

щодо сертифікації чи виведення земель з господарювання (політичні 

рішення власника)



7.6 Ландтаг Тюрингії / галузеві комісії

Права галузевих комісій:

• Голова адміністративної ради один раз на рік звітує комісії з лісового

господарства про результати та актуальні процеси в Державній

установі «Ліс Тюрингії»

• Уряд федеральної землі може передавати інші ділянки «Лісу Тюрингії» 

зі згоди комісій з лісу та бюджету

• Установа щорічно повідомляє МІСГТ та комісіям з лісу та бюджету про 

операції з земельними ділянками з переданого їй фонду


