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Стаття 1. Загальні положення

1.1. ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОСЕРВІСНА 
КОМПАНІЯ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі - Підприємство) 
створено на підставі рішення Херсонської обласної ради від «23» жовтня 
2015 року № 1353.

1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне найменування українською мовою: обласне комунальне 

підприємство «Енергосервісна компанія» Херсонської обласної ради.
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою: ОКП «ЕСКО» ХОР.
1.2.3. Повне найменування російською мовою: областное коммунальное 

предприятие «Энергосервисная компания» Херсонского областного совета.
1.2.4. Скорочене найменування російською мовою: ОКП «ЭСКО» ХОС.
1.3. Засновником Підприємства є Херсонська обласна рада.
1.4. Відповідно до способу утворення Підприємство є унітарним.
1.5. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, 

самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм 
найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.

1.6. Місцезнаходження: 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 47
1.7. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної 

особи набуває після державної реєстрації.
1.8. Підприємство провадить свою діяльність на принципах комерційного 

розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, 

крім випадків, передбачених законодавством України.
1.10. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями 

Засновника.
1.11. У діяльності Підприємство керується Конституцією України, 

законами України, нормативно-правовими актами Президента України і 
Кабінету Міністрів України, рішеннями Херсонської обласної ради, іншими 
нормативно-правовими актами та цим Статутом.

Стаття 2. Мета створення і предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення Підприємства є провадження господарської 
діяльності, спрямованої на енергозбереження, енергоефективність і 
використання джерел енергії та зниження екологічного навантаження на 
навколишнє середовище на основі сучасних досягнень у галузі енергетики та 
високих технологій.

Підприємство створене для отримання прибутку шляхом провадження 
підприємницької діяльності.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства є:
2.2.1. Розробка, погодження та впровадження муніципальних 

енергетичних та енергозберігаючих заходів.



2.2.2. Енергетичне планування та здійснення заходів з енергозбереження, 
сприяння раціональному використанню природних ресурсів та захисту 
навколишнього середовища.

2.2.3. Розробка та впровадження місцевої системи економічного 
стимулювання енергозбереження.

2.2.4. Розробка, впровадження та контроль за механізмами використання 
коштів, які заощаджено за рахунок скорочення споживання паливно- 
енергетичних ресурсів і води, спрямованих на реалізацію нових 
енергозберігаючих заходів.

2.2.5. Розробка та здійснення програм реконструкції та модернізації 
підприємств житлово-комунального господарства, об’єктів комунальної 
власності та житлового фонду, спрямованих на впровадження 
енергозберігаючих технологій та обладнання.

2.2.6. Розробка програм, проектів і бізнес-планів у сфері 
енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії для 
юридичних осіб, незалежно від форм власності, та фізичних осіб - підприємців.

2.2.7. Операції, пов'язані із залученням коштів з обласного бюджету на 
умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких з'являються 
зобов'язання перед обласним бюджетом, та операції, пов'язані з поверненням 
цих коштів до бюджету.

2.2.8. Проведення енергетичних обстежень (енергетичного аудиту) 
виконання експертиз з енергозбереження будівель (споруд, обладнання тощо), у 
тому числі новобудов, незалежно від форм власності.

2.2.9. Виготовлення, зберігання та оновлення енергетичних паспортів 
об’єктів комунальної та інших форм власності, а також житлового фонду.

2.2.10. Видача довідок і копій енергетичних паспортів та звітів про 
енергетичні обстеження (енергетичні аудити) юридичним та фізичним особам.

2.2.11. Впровадження стаціонарних і мобільних систем моніторингу 
споживання енергетичних ресурсів.

2.2.12. Закупівля, доставка, монтаж та введення в експлуатацію 
енергоефективного обладнання і матеріалів.

2.2.13. Оснащення підприємств житлово-комунального господарства, 
соціально-бюджетної сфери та житлового фонду сучасними засобами обліку, 
контролю та управління використанням паливно-енергетичних ресурсів і води 
відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2.14. Інноваційна та інвестиційна діяльність.
2.2.15. Забезпечення управління і супроводу інноваційних та 

інвестиційних проектів.
2.2.16. Розробка проектної, технічної та проектно-кошторисної 

документації на будівництво, капітальний та поточний ремонт, технічне 
переобладнання систем газопостачання, об'єктів екологічного призначення, 
вузлів обліку енергоресурсів та теплової енергії, мереж та систем 
теплопостачання, включаючи розробку схем теплопостачання населених 
пунктів.
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2.2.17. Виконання інжинірингових робіт на теплогенеруючих, 
теплоспоживаючих об'єктах та системах, котельних установках, об'єктах 
екологічного призначення.

2.2.18. Виконання функцій генерального підрядника або замовника при 
будівництві, капітальному та поточному ремонті, технічному переобладнанні 
котельних установок, включаючи локальні джерела тепла, дахові, пересувні та 
мобільні котельні.

2.2.19. Виконання функцій генерального підрядника або замовника при 
будівництві, капітальному та поточному ремонті, технічному переобладнанні 
котельних установок (включаючи локальні джерела тепла, дахові, пересувні та 
мобільні котельні) та об'єктів екологічного призначення, обліку теплоресурсів 
та теплової енергії.

2.2.20. Надання маркетингових, посередницьких, юридичних та інших 
консультаційних та інформаційних послуг на комерційній основі.

2.2.21. Надання консалтингових послуг з питань енергозбереження та 
використання поновлюваних джерел енергії.

2.2.22. Підготовка та перепідготовка кадрів, безпосередньо пов’язаних з 
реалізацією енергозберігаючих заходів.

2.2.23. Розробка методичних посібників у сфері енергоефективності.
2.2.24. Організація та проведення виставок, семінарів, конференцій, 

рекламних кампаній з метою впровадження новітніх схем у системі 
енергозбереження та охорони навколишнього середовища.

2.2.25. Оптова та роздрібна торгівля.
2.2.26. Посередницькі операції (на підставі комісійних, агентських 

договорів, договорів доручення та інших).
2.2.27. Організація виробництва устаткування і матеріалів у сфері 

енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії.
2.2.28. Надання послуг з видобутку та постачання енергоресурсів з 

використанням альтернативних джерел енергії.
2.2.29. Надання послуг із обслуговування та утримання об'єктів 

енергогенерації і енергопостачання, виконання ремонтних, налагоджувальних 
та експлуатаційних робіт.

2.2.30. Провадження інших видів господарської діяльності.

Стаття 3. Права і обов'язки Підприємства

3.1. Підприємство має право:
3.1.1. Самостійно планувати діяльність і основні напрямки розвитку 

відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку 
продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації, з урахуванням 
завдань, визначених Засновником.

3.1.2. Відкривати рахунки в установах банків.
3.1.3. Брати участь у галузевих та міських професійних спілках, 

укладати колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом
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Підприємства, розробляти і затверджувати положення про преміювання 
та порядок застосування доплат і надбавок до посадових окладів працівників 
Підприємства.

3.1.4. Вирішувати соціально-побутові потреби працівників Підприємства.
3.1.5. Встановлювати прямі господарські, комерційні, інформаційні 

зв'язки з українськими та закордонними підприємствами, організаціями, 
установами різних форм власності та з фізичними особами з усіх напрямків 
діяльності.

3.1.6. Купувати в юридичних та фізичних осіб, відповідно до 
законодавства, будинки, споруди, транспортні засоби, за згодою Засновника, 
для потреб Підприємства.

3.1.7. Залучати кредити, інвестиції, відкривати в фінансово-кредитних 
установах депозитні рахунки за згодою Засновника.

3.1.8. Брати участь у конкурсних торгах та аукціонах.
3.1.9. Самостійно розпоряджатися коштами, одержаними в результаті 

господарської діяльності, в порядку, визначеному цим Статутом та чинним 
законодавством.

3.1.10. Отримувати безоплатні або благодійні внески, пожертвування 
юридичних та фізичних осіб.

3.1.11. Провадити спільну науково-технічну, виробничу, комерційну та 
соціальну діяльність з іншими юридичними та фізичними особами.

3.1.12. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації працівників Підприємства.

3.1.13. Направляти у відрядження в межах України та за кордон 
працівників Підприємства та інших осіб, що виконують завдання Підприємства.

3.1.14. Провадити зовнішньоекономічну діяльність, яка відповідає 
предмету діяльності і правам Підприємства та не заборонена законодавством 
України.

3.1.15. Використовувати та розпоряджатися, за відповідним рішенням 
Засновника, закріпленим за ним майном, здійснюючи стосовно нього будь-які 
дії, що не суперечать законодавству, в порядку, встановленому Засновником 
або уповноваженим ним органом.

3.1.16. Залучати до роботи спеціалістів на умовах сумісництва чи 
конкретно обумовленої системи найму, самостійно визначаючи розмір та 
порядок оплати праці в межах граничної чисельності працівників та фонду 
оплати праці.

3.1.17. Користуватися банківськими кредитами, надавати та одержувати 
комерційні кредити, в тому числі в іноземній валюті, отримані за згодою 
Засновника.

3.1.18. Укладати угоди (договори) з юридичними особами всіх форм 
власності та громадянами на виконання робіт та надання послуг тощо.

3.1.19. Здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний 
ремонт власних основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових 
виробничих потужностей та термінове введення в дію придбаного обладнання.
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3.1.20. Здійснювати рекламу власної діяльності через засоби масової 
інформації, в тому числі шляхом проведення виставок, презентацій, семінарів
тощо.

3.1.21. Виконувати роботи, надавати послуги за цінами та тарифами, у 
відповідності з чинним законодавством або на договірній основі, згідно з їх 
економічною доцільністю та законодавством України.

3.1.22. Укладати на території України та інших держав будь-які не 
заборонені чинним законодавством угоди та інші юридичні акти з українськими 
та зарубіжними об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та 
приватними особами.

3.1.23. Отримувати кошти від надання послуг (виконання робіт), 
передбачених Статутом.

3.1.24. На замовлення власника або уповноваженого органу, здійснювати 
перевірку виконання заходів з енергозбереження та з регулювання 
використання природних ресурсів на об’єктах комунальної власності та у 
житловому фонді, складати рекомендації щодо виявлених відхилень від 
програм енергозбереження.

3.1.25. Користуватися іншими правами відповідно до законодавства 
України.

3.2. На Підприємство покладаються такі обов'язки:
3.2.1. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань до 

державного і місцевого бюджетів згідно із законодавством України.
3.2.2. Створювати належні умови для високопродуктивної і безпечної 

праці працівників підприємства, додержання законодавства України про працю 
та соціальне страхування.

3.2.3. Дотримуватися вимог охорони праці, передбачених Законом 
України "Про охорону праці" та нормативними документами з охорони праці.

3.2.4. Вживати необхідних заходів для збереження комерційної таємниці 
Підприємства.

3.2.5. Здійснювати бухгалтерський, податковий, оперативний облік та 
ведення статистичної звітності згідно із законодавством.

3.2.6. Користуватися іншими правами відповідно до законодавства 
України.

Стаття 4. Органи управління

4.1. Відносини Підприємства із Засновником будуються на засадах 
підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності Підприємства.

4.2. Управління Підприємством здійснюється відповідно до його Статуту, 
на основі поєднання права Засновника щодо господарського використання 
свого майна та участі трудового колективу в управлінні Підприємством.

4.3. Органами управління Підприємством є:
4.3.1. Херсонська обласна рада -  Засновник.
4.3.2. Херсонська обласна державна адміністрація в особі Департаменту 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
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обласної державної адміністрації -  уповноважений орган з контролю за 
діяльністю Підприємства.

4.3.3. Директор Підприємства.
4.4. Засновник є вищим органом управління Підприємством.
До виключної компетенції Засновника належить:
4.4.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та 

доповнень.
4.4.2. Прийняття рішень про припинення діяльності Підприємства 

шляхом його реорганізації або ліквідації.
4.4.3. Прийняття рішень про надання згоди на вступ Підприємства до 

господарських товариств в якості учасника.
4.4.4. Прийняття рішень про зміну розміру статутного фонду (статутного 

капіталу) Підприємства.
4.4.5. Прийняття рішень про надання попередньої згоди на відчуження 

майнових об'єктів Підприємства, що належать до основних фондів.
4.4.6. Засновник не має права приймати стосовно Підприємства рішення, 

виконання яких може призвести до погіршення фінансово-економічного стану 
Підприємства, умов оплати праці працівників Підприємства, скорочення 
соціальних програм Підприємства.

4.5. Уповноваженим органом Засновника, що здійснює контроль за 
ефективною діяльністю Підприємства, є Херсонська обласна державна 
адміністрація в особі Департаменту житлово-комунального господарства та 
паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації.

Херсонська обласна державна адміністрація в особі Департаменту 
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 
обласної державної адміністрації в межах компетенції:

4.5.1. Координує діяльність Підприємства.
4.5.2. Заслуховує звіти про роботу Підприємства.
4.5.3. У разі необхідності та у випадках, установлених чинним 

законодавством, затверджує ціни та тарифи на послуги (роботи), що надаються 
(виконуються) Підприємством.

4.6. Оперативне керівництво Підприємством здійснює його Директор, 
який призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням Засновника. 
Умови праці Директора визначаються трудовим контрактом. Директор, 
зокрема:

4.6.1. Провадить дії від імені Підприємства у межах, установлених 
Статутом.

4.6.2. Без довіреності представляє інтереси Підприємства у відносинах із 
державними органами, юридичними та/або фізичними особами. У разі 
необхідності, Директор може передоручити свої повноваження іншій особі.

4.6.3. Організує та керує поточною діяльністю Підприємства, видає 
накази, доручення, розпорядження з питань будь-якої діяльності Підприємства, 
обов'язкові для виконання всіма працівниками Підприємства.

4.6.4. Організує бухгалтерський облік та звітність.
4.6.5. Укладає, змінює та розриває господарські контракти та договори.
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4.7. Директор одноосібно керує поточною діяльністю Підприємства, 
розпоряджається, в межах власних повноважень, майном та коштами 
Підприємства, укладає договори, відкриває у банках рахунки Підприємства. 
Розробляє фінансові плани, структуру управління, штати, приймає та звільняє 
працівників Підприємства.

4.8. Самостійно формує адміністрацію Підприємства, в межах 
затвердженого штатного розкладу приймає та звільняє працівників, укладає 
трудові договори (угоди, контракти), вживає заходів заохочення і 
накладає дисциплінарні стягнення відповідно до Правил внутрішнього 
трудового розпорядку, колективного договору, встановлює систему оплати 
праці, посадові оклади та тарифні ставки оплати праці.

4.9. Виробничі, трудові, інші службові та виробничі відносини, зокрема 
питання прийняття на посади та звільнення з посад, умов праці, гарантій і 
компенсацій, регулюються законодавством, колективним договором або/та 
трудовими контрактами у відповідності з трудовим законодавством України.

4.10. Укладає та змінює колективний договір з трудовим колективом 
Підприємства.

4.11. На час тимчасової відсутності Директора його обов'язки виконує 
один із заступників на підставі відповідного наказу.

5. Статутний фонд (статутний капітал) Підприємства

5.1. Статутний фонд (статутний капітал) Підприємства утворюється 
Засновником та становить 5 000 (п’ять тисяч) грн 00 коп.

5.2. Збільшення або зменшення статутного фонду Підприємства 
провадиться за рішенням Засновника, в порядку, встановленому 
законодавством України та даним Статутом.

6. Майно Підприємства

6.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а 
також грошові кошти та інші цінності, вартість яких відображається в 
самостійному балансі Підприємства.

6.2. Майно комунального Підприємства перебуває у спільній власності 
територіальних громад Херсонської області та закріплюється за ним на праві 
господарського відання.

6.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
6.3.1. Грошові та майнові внески Засновника.
6.3.2. Доходи, одержані від реалізації робіт та послуг, інших видів 

господарської діяльності, а також від реалізації непотрібного або застарілого 
майна, з дозволу Засновника.

6.3.3. Кредити банків та інших кредиторів.
6.3.4. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та 

громадян у встановленому законодавством порядку.
6.3.5. Благодійні внески, пожертви організацій, підприємств і громадян.
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6.3.6. Інші джерела формування майна, не заборонені чинним 
законодавством.

6.4. Вилучення у Підприємства майна, що закріплене за ним на праві 
господарського відання, здійснюється лише у випадках та в порядку, 
встановленому законодавством.

6.5. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових 
прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 
відшкодовуються Підприємству на підставі рішень суду.

6.6. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється 
відповідно до чинного законодавства.

7. Господарська діяльність і звітність Підприємства

7.1. Підприємство самостійно провадить господарську діяльність на 
принципах господарського розрахунку. Основним узагальнюючим показником 
фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток.

7.2. Підприємство самостійно визначає перспективи розвитку, виходячи з 
попиту на роботи (послуги), які воно реалізує.

7.3. Прибуток Підприємства розподіляється наступним чином:
- ЗО % перераховується до обласного бюджету;
- 70 % залишається в повному розпорядженні Підприємства.
7.4. Підприємство виконує роботи та надає послуги за цінами і тарифами, 

встановленими у відповідності з чинним законодавством, або на договірній 
основі, а у випадках, передбачених законодавством, -  за цінами або тарифами, 
затвердженими (погодженими) Херсонською обласною державною 
адміністрацією в особі Департаменту житлово-комунального господарства та 
паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації.

7.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік 
результатів власної діяльності, веде статистичну звітність.

7.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності 
визначається чинним законодавством.

7.7. Відомості, що не передбачені державною статистичною звітністю, 
можуть бути надані на договірних засадах або на вимогу органів, яким 
законодавством надано право здійснювати контроль за окремими сторонами 
діяльності Підприємства.

7.8. Склад та обсяг відомостей, які є комерційною таємницею, порядок їх 
захисту визначаються Директором. Відповідальність працівників за їх 
розголошення обумовлюється в договорах та контрактах.

8. Трудові відносини та трудовий колектив

8.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які 
беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту).

8.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу 
будуються на основі трудового законодавства України.
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8.3. Самоврядування трудового колективу здійснюється в порядку та 
межах, визначених колективним договором, укладеним директором 
Підприємства з трудовим колективом.

9. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

9.1. Підприємство самостійно провадить зовнішньоекономічну діяльність, 
для чого вступає у відносини з іншими юридичними та фізичними особами 
України (інших країн), відповідно до мети і предмета діяльності Підприємства 
у межах, установлених чинним законодавством України.

9.2. У процесі провадження зовнішньоекономічної діяльності 
Підприємство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з 
чинним законодавством та цим Статутом.

9.3. Підприємство провадить спільну підприємницьку діяльність з 
іноземними підприємствами та організаціями і здійснює спільні господарські 
операції на території України та за її межами.

9.4. Підприємство має право одержувати міжнародну технічну та 
матеріальну допомогу у вигляді будь-якого майна, робіт і послуг, фінансових 
ресурсів (Грантів) у національній чи іноземній валюті.

9.5. Зовнішньоторговельні угоди, що укладаються Підприємством, 
повинні бути підписані його Директором.

9.6. Валютна виручка, одержана Підприємством у результаті 
зовнішньоекономічної діяльності, надходить у його розпорядження і 
використовується після сплати податків та інших обов'язкових платежів.

10. Порядок внесення змін до Статуту Підприємства

10.1. Внесення змін до Статуту Підприємства є виключною компетенцією 
Засновника.

Трудовий колектив Підприємства, Уповноважений орган та Директор 
Підприємства мають право ініціювати внесення змін до Статуту Підприємства.

10.2. Зміни до Статуту вносяться рішеннями Засновника. Затверджені 
зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в установленому порядку.

11. Припинення діяльності Підприємства

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

11.2. Реорганізація Підприємства провадиться за рішенням Засновника.
11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або 

суду (господарського суду) у випадках, передбачених законодавством.
11.4. Ліквідація Підприємства провадиться ліквідаційною комісією, яка 

утворюється Засновником. Ліквідацію Підприємства може бути також 
покладено на Директора Підприємства.

11.5. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства, 
встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також
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строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим ніж два 
місяці з дня оголошення про ліквідацію.

11.6. Ліквідаційна комісія вміщує в друкованих органах повідомлення 
про ліквідацію Підприємства та про порядок і строки заяви кредиторами 
претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій 
формі у встановлені чинним законодавством строки.

11.7. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів для 
стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення вимог 
кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію 
Підприємства.

11.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, 
розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його 
Засновнику або до суду. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу 
повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

11.9. Претензії кредиторів до Підприємства у випадку ліквідації 
задовольняються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

11.10. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, 
використовується за вказівкою Засновника.

12. Заключні положення

Всі питання, що виникають у процесі діяльності Підприємства і не 
врегульовані цим Статутом, регулюються відповідно до законодавства.



У цьому статуті пронумеровано та 
прошнуровано 11 (одинадцять) 
аркушів

Заступник голов 
обласної ради


