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Комунальне підприємст во „Херсонське бюро т ехнічної інвентаризації" 
Херсонської обласної ради  (далі - Бюро), створене Херсонською обласною радою для 
задоволення громадських потреб шляхом здійснення самостійної господарської 
діяльності, засноване на власності територіальних громад Херсонської області га 
підпорядковане Херсонській обласній раді (далі -  Орган управління, Засновник).

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖ ЕННЯ БЮРО

Найменування Бюро:
Повна назва - Комунальне підприємство „Херсонське бюро технічної 

інвентаризації" Херсонської обласної ради.
Скорочена назва - КП „ХБТІ” ХОР
Місцезнаходження Бюро: 73000, м. Херсон, вул. Червонофлотська,  буд. 14

2. ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО

2.1. Предметом діяльності Бюро є:
2.1.1. облік нерухомого майна та надання послуг по технічній інвентаризації, 
державній реєстрації прав власності на нерухоме майно фізичним та юридичним 
особам незалежно від форм власності;
2.1.2. створення єдиного реєстру нерухомого майна області, розширення ринку 
номенклатури послуг та підвищення їх якості;
2.1.3. методичне керівництво міжміськими, районними Бюро технічної 
інвентаризації та їх філіями, координація їх діяльності;
2.1.4. надання консультаційних послуг по юридичним, фінансовим, економічним 
питанням та організації бухгалтерського обліку, розробка зведеного балансу.
2.2. Основні цілі (види) господарської діяльності Бюро:
2.2.1. технічна інвентаризація, визначення технічного стану і оцінка об’єктів 
нерухомості фізичних та юридичних осіб незалежно від їх форм власності; 
інженерних споруд мереж водогону, каналізації, теплофікації,  електрифікації: 
вулиць, площ, мостів, труб, водопровідних та берегоукріплюючих 'споруд, 
набережних; скверів, садів, парків та інших зелених насаджень;
2.2.2. державна реєстрація права власності на о б ’єкти нерухомості, облік складу, 
стану, вартості нерухомого майна, земель;
2.2.3. технічний облік міських, селищних, сільських забудованих земель;
2.2.4. реєстрація документів на право власності на о б ’єкти нерухомості та 
земельні ділянки всіх форм власності;
2.2.5. надання послуг з оцінки рухомого і нерухомого майна, провадження 
оціночної діяльності відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, та/або інших законодавчих 
актів України;
2.2.6. обстеження нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та ін.), розробка 
технічної документації,  у тому числі на дачі і гаражі; . .
2.2.7. проведення судово-технічних експертиз, у тому числі по розділу.майна та 
земельних ділянок;
2.2.8. надання послуг по відчуженню нерухомого майна, експертній оцінці 
рухомого та нерухомого майна;
2.2.9. підготовка та розробка технічної документації на приватизацію житлового 
фонду та земельних ділянок; ..
2.2.10. підготовка документації та надання інших послуг громадянам та 
юридичним особам з інвентаризації, паспортизації,  оцінки, переоцінки, 
визначення відсотку зносу будівель, споруд, будинків,  прибудов, підвалів, 
надбудов, господарсько-побутових будівель та дворових споруд;



3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС БЮРО
Бюро с, самостійною господарською організацією, яка має права юридичної 

особи та здійснює виробничу (господарську) діяльність з метою одержання прибутку 
(доходу). Правоздатність Бюро виникає з моменту його створення і припиняється з 
дня внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 
запису про його припинення. Бюро набуває цивільних, господарських прав та 
обов'язків і здійснює їх з моменту його державної реєстрації.

Бюро є комунальним підприємством, заснованим на власності адміністративно- 
гер итор і ал ь н и х од и н и ц ь.

Бюро мас самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах 
банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням.

Інформаційна база (матеріали технічної інвентаризації та реєстрації, 
інвентаризаційні справи), що створена Бюро, є власністю бюро.

В своїй діяльності Бюро керується законами України, рішеннями Засновника, 
законодавчими та нормативними актами, а також цим Статутом.

Херсонська обласна рада як Засновник не відповідає за зобов’язаннями Бюро, а 
Бюро не відповідає за зобов’язаннями його засновника і органу місцевого 
самоврядування, до сфери управління якого входить Бюро, крім випадків, 
встановлених законом.

Бюро має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, 
нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Бюро, за згодою засновника, має право вступати до асоціацій, корпорацій, 
концернів та виступати засновниками інших підприємств, якщо це не суперечить 
антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України. Створення 
будь-яких спільних підприємств за участю Бюро здійснюється за рішенням обласної 
ради.

4. МАЙНО БЮРО
Майно Бюро становлять основні фонди та оборотні кошти, а 'також інші 

цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.
Статутний капітал Бюро утворюється обласною радою та становить 1938.0 (Одна 

тисяча дев’ятсот тридцять вісім) тисяч гривень.
Бюро володіє та користується зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо 

нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. '
в

Джерелами формування майна Бюро є:
майно та інші цінності, передані йому засновником;

- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської 
діяльності;
капітальні вкладення і дотації з бюджету; 
кредити банків та інших кредиторів;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і 
громадян;

- доходи від цінних паперів;
- придбання майна іншого підприємства, організації; 

інші джерела, не заборонені законодавством України.
Бюро відповідає за своїми зобов’язаннями всім закріпленим за ним майном, на 

яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів. . ■
Збитки (шкода), завдані Бюро внаслідок порушення його майнових та особистих 

немайнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, 
відшкодовуються Бюро в установленому законодавством порядку.



 ....  л ,ші.иі)іі ианку, в якій відкривається субрахунок, та за рішенням4
банку, в якому . відкрито основний рахунок Бюро, може відкривати субрахунки- 
філіалів та інших відокремлених підрозділів.

Майно, що закріплене за Бюро, є спільною власністю територіальних громад 
Херсонської області, управління яким здійснює Херсонська обласна рада. Основні 
засоби належать підприємству на правах господарського відання. Бюро володіє, 
користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником 
(уповноваженим ним органом) на свій розсуд, з обмеженням правомочності 
розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, 
передбачених Господарським Кодексом України та іншими законами.

Бюро при здійсненні господарської та іншої діяльності має право з власної 
ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України та 
цьому Статуту.

Бюро здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, 
веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної 
звітності визначається відповідним законодавством. Перевірка діяльності Бюро 
здійснюється в установленому законодавством порядку.

Відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, 
фінансами та іншою діяльністю бюро, передача (витік) яких може завдати шкоди 
його інтересам, розголошенню не підлягають. Порядок їх захисту визначається 
директором Бюро.

Бюро може придбати цінні папери юридичних осіб України відповідно до 
законодавства України.

За порушення договірних зобов’язань, кредитно-розрахункової та податкової 
дисципліни, вимог до якості продукції та послуг, інших правил здійснення 
господарської діяльності Бюро несе відповідальність передбачену законодавством 
України.

Бюро зобов 'язане:
охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів:
забезпечувати безпеку виробництва,  санітарно-гігієнічні норми та вимоги щодо 

захисту здоров’я його працівників;
забезпечувати своєчасну сплату податків та зборів (обов'язкових платежів) згідно 

з чинним законодавством;
забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна;

здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних 
фондів;

створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 
додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм 
охорони праці, техніки безпеки; .

здійснювати заходи щодо вдосконалення організації заробітної . плати 
працівників, з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах 
особистої праці, гак і в загальних підсумках роботи Бюро, забезпечує економне і 
раціональне використання фонду споживання і ..своєчасні розрахунки з працівниками 
Бюро;

на вимогу Херсонської обласної ради надавати звіт про господарську діяльність 
Бюро.

6. УПРАВЛІННЯ БЮРО

"V



І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 
Управління Бюро здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав 

власника щодо господарського використання свого майна та принципів 
самоврядування трудового колективу.

Бюро самостійно визначає структуру управління, встановлює штат.
Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Бюро, 

виробляються і приймаються його органами управління з участю трудового 
колективу та уповноважених ним органів.

Трудовий колектив Бюро становлять усі громадяни, які своєю працею беруть 
участь в його діяльності на основі трудового договору.

Трудовий колектив Бюро:
розглядає і затверджує проект Колективного договору;
визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам соціальних 
пільг;
бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці. 

Управління Бюро здійснює його керівник -  Начальник.
Начальник Бюро наймається (призначається) на посаду та звільняється з посади 

Засновником відповідно до вимог чинного законодавства України.
Начальник Бюро самостійно вирішує питання діяльності Бюро за винятком тих. 

що віднесені законодавством до компетенції Органу управління.
Начальник Бюро:

виконує рішення та розпорядження засновника, прийня ті в межах його . 
компетенції;

- здійснює планування і фінансовий контроль за господарською діяльністю 
Б ю р о ;
несе повну відповідальність-за стан та діяльність Бюро;
визначає структуру Бюро і встановлює штат, призначає та звільняє своїх
заступників, головного інженера, головного бухгалтера та працівників Бюро;

- діє без довіреності від імені Бюро, представляє його в усіх підприємствах, в 
установах та організаціях, у судах;
розпоряджається коштами та майном відповідно до Статуту Бюро та чинного 
законодавства;

- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків 
розрахункові та інші рахунки;
у межах своєї компетенції видає накази та інші акти на основі та на 
виконання рішень Херсонської обласної ради, розпоряджень Голови обласної 
державної адміністрації, а також актів вищестоящих органів держаної влади і 
управління, організовує і перевіряє їх виконання, дає вказівки, обов'язкові для 
всіх підрозділів та працівників Бюро;

- затверджує посадові інструкції працівників Бюро;
обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні 
розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, 
винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним 
договором;
вирішує інші питания, віднесені законодавством, засновником. Статутом 
Бюро до його компетенції.

Права та обов’язки Начальника, умови оплати його праці та відповідальність 
визначаються контрактом.
Орган управління не має права втручатися в поточну господарську діяльність 

Бюро.
Повноваження трудового колективу Бюро реалізуються загальними зборами та 

через їх виборні органи. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий 
комітет, або інший уповноважений трудовим колективом орган.



З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин 
та узгодження інтересів працівників і керівництва Бюро відповідно до 
законодавства України укладається колективний договір.

7. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ БЮРО

Бюро самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, 
виходячи з попиту на роботи і послуги та необхідності забезпечення виробничого та 
соціального розвитку Бюро, підвищення доходів.

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської 
діяльності Бюро є прибуток (дохід). Державний вплив на вибір напрямків та обсягів 
використання прибутку здійснюється через установлені нормативи, податки,' 
податкові пільги, а також економічні санкції відповідно до законодавства України. 
Чистий прибуток Бюро, який залишається після покриття матеріальних та 
прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків за кредитами 
банків, внесків, передбачених законодавством України, податків та інших платежів 
до бюджету, використовується ним самостійно.

Засновник має право прийняти рішення, яке є обов 'язкове до виконання, про 
додаткове вилучення (відрахування) частини чистого прибутку (в т.ч. за минулі 
періоди) та перерахування цих коштів на цілі зазначені у рішенні Херсонської 
обласної ради.

Бюро може утворювати цільові фонди, призначені для покриття витрат,
пов'язаних зі своєю діяльністю:

- фонд розвитку;
фонд споживання (оплати праці); 
резервний фонд; 
інші фонди.

Фонд розвитку створюється за „рахунок відрахувань від чистого прибутку в 
порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти фонду використовуються 
для розвитку матеріально-технічної бази Бюро. Напрями витрат фонду визначаються 
кошторисом.

Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним 
законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Бюро є частина 
доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Мінімальна 
заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством 
України мінімального розміру заробітної плати.

Резервний фонд Бюро утворюється в розмірі 25% фонду споживання і
призначається для покриття витрат, які пов'язані з відшкодуванням збитків та
позапланових витрат.

Бюро самостійно визначає фонд оплати праці, встановлює форми,-системи та 
розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.

Відносини Бюро з іншими підприємствами, організаціями здійснюється на основі 
договорів. Бюро вільне у виборі предмета договору, визначені зобов’язань, будь- 
яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству 
України.

Бюро реалізує свою продукцію та послуги за цінами та тарифами, що
встановлюються самостійно або на договірній основі, якщо відсутні ціни та тарифи, 
передбачені законодавством. Бюро самостійно розробляє, при необхідності погоджує 
з відділом цін обласної державної адміністрації та в установленому порядку ре.єструє 
ціни та тарифи на послуги, роботи по проведенню технічної інвентаризації об’єктів 
нерухомого майна.

Джерелом формування фінансових ресурсів Бюро є прибуток (доход),
амортизаційні відрахування, кошти від інших надходжень.



^П зю рп  може користуватися банківським кредитом на комерційній договірній 
Генові, а також надавати банку на договірній основі право використовувати свої 
іільні кошти.

Директор Бюро та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за 
.одержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

Бюро здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством 
'країни.

Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя, 
шров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового 
клективу та їх сімей вирішується трудовим колективом за участю директора Бюро, 
сшо інше не передбачене законодавст вом.

Аудит фінансової діяльності Бюро здійснюється згідно з чинним законодавст вом 
країни.

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ 
і. Зміни та доповнення вносяться до Статуту згідно діючого законодавства 
:раїни.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО 
Припинення діяльності Бюро здійснюється шляхом реорганізації (злиття, 

ієднання, поділу, перетворення) або ліквідації -  за рішенням Засновника, 
подарського суду згідно з чинним законодавством.

Ліквідація Бюро здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється за 
енням Засновника. До її складу входять представники Засновника та Бюро в 
бі його органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації, а також 
жи для пред’явлення заяв (претензій) кредиторів визначаються вимогами 
ного законодавст ва.
/  разі банкрутства бюро, його ліквідація проводиться згідно з Цивільним га 
юдарським кодексами України та іншими чинними законодавчими актами 
аїни.
З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження гю 
влінню Бюро. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Бюро і подає 

органу, який її призначив. Кредитори та інші юридичні особи, які 
бувають у договірних відносинах з Бюро, яке ліквідується,  повідомляються 
його ліквідацію у встановленому порядку.
"Іри припиненні і ліквідації Бюро працівникам, які звільняються, гарантується 
гжання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавст ва України, 
юро вважається припиненим або ліквідованим з моменту внесення відповідного 
у до Єдиного державного реєстру.
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