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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА З КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ (далі Установа), є суб’єктом 
господарювання, статутний капітал якої в розмірі 100% являється об'єктом 
спільної власності територіальних громад Херсонської області.

Установа є правонаступником прав та обов'язків Державного 
підприємства обласного відділу капітального будівництва об'єктів 
комунального призначення та Комунальної установи з капітального 
будівництва та експлуатації об'єктів соціально-культурного і комунального 
призначення Херсонської обласної ради. Установа є комунальною 
самостійною неприбутковою юридичною особою.

12 Назва підприємства: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА З
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

1.3 Місцезнаходження:
73003 Україна, м. Херсон, вул. Перекопська, 17.
1.4 Установа є юридичною особою, виконує функції та обов'язки, 

які визначені цим положенням, за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, 
користується відповідними правами, має самостійний баланс, 
госпрозрахунковий та інші рахунки в установах банків, розпоряджається 
коштами, призначеними для фінансування будівництва та експлуатації, має 
печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

В своїй діяльності Установа керується чинним законодавством та 
цим Положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
УСТАНОВИ

2.1. Основними завданнями Установи є:
- забезпечення державної політики з будівництва та експлуатації 

об'єктів соціально-культурного і комунального призначення що є 
спільною власністю територіальних громад Херсонської області;

- забезпечення разом з іншими учасниками інвестиційного процесу 
введення об'єкту в експлуатацію у термін, гіешдбацений5 проектною 
документацією і контрактом, відповідно до зад в еш ^ ен о т  ̂ н^ректу у межах 
коштів, призначених для будівництва, р ск о н /^ у к ц ії та ремонту об'єктів 
Комунального призначення по Хсрсопській ;об.,іас гі (котелень; теплових, 
каналізаційних та водопровідних мерещ ^^Шюнйх споруд] іжціальних 
об'єктів); *

- забезпечення під час.. Міроектування -об'єкта застосування 
ефективних проектних рішень; прогресивнд^^КЖйД10̂ /  матеріалів, 
конструкцій, устаткування, передових методів органтзшщАзиробництва, що 
відповідають новітнім досягненням науки і техніки, а також сучасним 
вимогам до якісного рівня архітектури та містобудування;
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- забезпечення високого технічного рівня і якості будівництва 
об'єктів на основі використання новітніх технологій та передового досвіду. ■

- організація управління та експлуатації об’єктів нерухомого майна, 
що є спільною власністю територіальних громад області з метою утримання 
його в належному стані;

- розробляє проекти засновницьких та статутних документів об'єктів 
соціально-культурного і комунального призначення, що перебувають в 
управлінні Херсонської обласної ради.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УСТАНОВИ

Установа забезпечує дотримання договірної, планової, фінансової й 
платіжної дісципліни та виконує основні функції, зазначені у пуктах 3.1- 
3.8 цього положення відповідно до контракту, укладеного інвестором або 
повноважень, наданих інвестором.

3.1. Планування будівництва та експлуатації:
а) бере участь у підготовці програми соціально-економічного 

розвитку Херсонської області та проектно-кошторисної документації 
заходів з експлуатації;

б) готує за встановленим порядком титульні та внутрішньо- 
будівельні титульні списки будов та витрат на експлуатацію і подає їх 
на затвердження згідно з чинним законодавством.

3.2. Проектування об'єктів та визначення заходів з експлуатації: !
а) укладає з відповідними організаціями контракти на виконання 

проектно-вишукувальних, конструкторських та, при необхідності, науково- 
дослідних робіт, а також на здійснення ними авторського нагляду за 
будівництвом;

б) видає проектним організаціям вихідні дані для розроблення 
проектно-кошторисної документації та забезпечує своєчасність, повноту та 
якість їх виготовлення;

в) готує разом із проектно-вишукувальними організаціями завдання 
на розроблення проектно-кошторисної документації та інші необхідні 
проектантам документи, погоджує їх в установленому порядку та передає 
відповідним проектно-вишукувальиим організаціям;

узгоджує з проектними організаціями календарний план 
видачі проктно-кошторисної документації, здійснює контроль 
іаИняму^'003 |

,з:ову є відповідно до встановленого порядку проведення 
утвердження та перезатвердження проектно-кошторисної 

також внесення до неї змін і виправлень з урахуванням 
існовків підрядних організацій та органів експертизи; 

^анізовує відповідно до встановленого порядку експертизу: 
)іп гориеної документації об'єктів, що будуються.

3.3. Залучення підрядників та укладання контракту на будівництво:
а) готує пропозиції щодо залученя підрядних організацій та іншіх
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учасників будівництва об'єктів;
б) здійснює конкурсний відбір генерального підрядника, згідно з 

Законом України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні 
кошти";

в) укладає контракт на будівництво об'єкта з підрядною організацією 
- переможцем (якщо необхідно згідно із Законом);

г) укладає контракти на виконання шефмонтажних та
пусконалагоджувальних робіт, проведення комплексного випробування 
устаткування тощо;

д) вирішує питання щодо страхування ризиків у будівництві.
3.4. Фінансування, облік та звітність:
а) забезпечує в установах банків своєчасно відкриття рахунків та 

безперервне фінансування проектно-вишукувальних робіт, будівництва та 
експлуатації об'єктів;

б) перевіряє документи, які подано для оплати проектно- 
вишукувальними, підрядними, постачальницькими та іншими організаціями 
за виконані роботи, поставлену продукцію та надані послуги;

в) здійснює за встановленим порядком оплату виконаних робіт 
(продукції, послуг);

г) здійснює бухгалтерський, оперативний та статистичний облік, 
складає та подає до відповідних органів звітність з усіх видів діяльності 
згідно за затвердженими формами та термінами. Відповідає за достовірність 
поданої інформації;

д) забезпечує аналіз і контроль витрат;
е) пред'являє за необхідністю претензії підрядникам, 

постачальникам та іншім організаціям, щодо стягнення неустойок 
(штрафів, пені) за невиконані роботи та недотримання умов контрактів.

3.5. Відведення та освоєння будівельного майданчика:
а) бере участь у роботі комісій щодо вибору майданчика для 

будівництва. Здійснює за встановленим порядком оформлення та передачу 
генеральному підряднику в узгоджені терміни документів і рішень 
відповідного органу місцевої влади про відведення земельної ділянки під 
забудову та про дозвіл відповідних експлуатаційних служб на:

- виконання будівельно-монтажних робіт;
- проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередачі та ліній 

зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або у с>4\ї|іїіш!щчужрння 
залізниць та автомобільних доріг загального коридяг^ва 
розкриття дорожніх покриттів;

- проведення робіт у місцях, де проходять ІіЩ 
передачею будівельній організації схем усіх ког 
газових, водопровідних, каналізаційних та інших), розг 
будівельного майданчика;

- користування під час проведення будівельних рббі.тг^^ее'лених 
пунктах електроенергією, газом , парою від існуючих джерел відповідно до 
проекту організації робіт;

■ Я
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- вирубування лісу і пересадження дерев;
- перенесення з будівельного майданчика магістра, 

електропередачі, залізничних колій, інженерних мереж та споруд, 
перешкоджають будівництву в терміни, що передбачені 
умовами до контракту;

б) забезпечує разом з місцевими органами влади 
громадян, які проживають у будинках, що підлягають 
перенесенню або реконструкції;

в) відшкодовує згідно з чинним законодавством 
житлових будинків, господарських споруд, що перебувають у їх 
у раз їх знесення, а також вартість вилучених плодово-ягідних 
та посівів;

г) перевіряє розрахунки залишкової балансової вартості 
споруд, що підлягають знесенню, а також правомірність в 
кошторисну вартість. Забезпечує реалізацію матеріалів, що 
від розбирання будівель і споруд;

д) створює геодезичну основу для будівництва.
3.6. Матеріально-технічне забезпечення.
а) забезпечує своєчасне придбання матеріалів, апаратури та 

устаткування, передбачених проектом, поставку яких згідно з контрактом 
покладено на замовника;

б) проводить маркетинг (вивчення) ринку виробників і 
постачальників матеріально-технічних ресурсів з метою укладання 
оптимальних договорів на їх поставку;

в) укладає контракти з підприємствами та іншими організаціями на 
виготовлення устаткування, поставку якого покладено на замовника, 
контролює їх виконання;

г) здійснює приймання, облік та належне зберігання матеріалів, 
апаратури та устаткування, що знаходяться на складах замовника. Реалізує 
за установленим порядком непотрібні та невикористані матеріали, вироби 
та устаткування;

д) подає претензії постачальникам у випадках несвоєчасної 
некомплектної поставки, або дефектів устаткування та апаратури;

е) передає для монтажу підрядним організаціям устаткування, 
матеріали та апаратуру своєї поставки, забезпечує їх доставлення у строки, 
що передбачені контрактом.

м:
в органах Державної архітектурно- 

Г:г у /^удін^ЬН рП ^’̂ ^ к ц ії відповідальних фахівців організації, що безпосередньо
авторський і технічний нагляд;

нагляд за будівництвом згідно з положенням 
І замовника за будівництвом;

йежоє контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних 
технічним умовам і стандартам, забезпечує здійснення 

проектними організаціями авторського нагляду за будівництвом;



г) погоджує з відповідними організаціями питання, що пов'язані з 
установленням вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, які 
працюють під тиском. Забезпечує випробовування зазначених технічних 
засобів;

д) здійсню є передбачені проектом поетапні вимірювання 
деформації підвалів будов, виконує контрольні геодезичні зйомки та за їх 
результатами забезпечує внесення змін у проектну документацію.

3.8. Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів:
а) забезпечує (контролює) виконання пусконалагоджувальних робіт і 

підготовку об'єктів до експлуатації;
б) бере участь у створенні робочої комісії з попередньої перевірки 

будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх держеній приймальній 
комісії;

в) пред'являє разом з підрядними організаціями державній 
приймальній комісії завершені будівництвом і підготовлені д експлуатації 
об'єкти, забезпечує комісію необхідними для роботи документами, бере 
участь у її роботі;

г) передає підприємству (організації), на яке покладено подальшу 
експлуатацію введеного об'єкта;

- завершений будівництвом об'єкт;
- всю проектну, технічну та іншу документацію, що було 

розроблено під час будівництва об'єкта;
- акт державної комісії з приймання об'єкта в експлуатацію з усіма 

додатками;
д) проводить заключні розрахунки з усіма організаціями, що брали 

участь у здійсненні будівництва;
в) приймає від підрядника за актом законсервовані або припинені 

будівництвом об'єкти і вживає заходів для їх збереження, вносить 
інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об'єктів 
незавершеного будівництва.

Для здійснення належної експлуатації об’єктів самостійно вирішує та 
затверджує перелік заходів та кошторис щорічних витрат на виконання 
означених функцій.

Вносить пропозиції щодо прийняття відповідних програм із 
здійсненням функцій належної експлуатації об’єктів, що перебувають па 
балансі установи.

Здійснює всі заходи, пов’язані із викоьіаіпіям іви^ій^щіважень.
У зв'язку із потребою Установа має право садбріщ їо змінювати Щ  

розширювати перелік видів господарської Діяльносте щЬ не./заборонені 
законодавством України, в межах основної З^тиШ. визначеної цим// 
Положенням. і /

Установа має право поряд зі своєю основною діяльщйлю здтйшщШги 
господарську діяльність та діяльність по наданню послуг, кошти.ммд якої 
направляються на виконання повноважень, визначених цим Положенням.



4.МАЙНО УСТАНОВИ

4.1 Майно, що знаходиться на балансі Установи, належить їй на 
праві повного господарського відання.

Здійснюючи право оперативного управління, Установа володіє, 
користується та розпоряджається майном на свій розсуд, вчиняючи щодо 
нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України і 
цьому Положенню. Майно Установи обліковується на окремому балансі 
та поповнюється за рахунок Обласної ради та інших джерел, що не 
заборонені чинним законодавством.

4.2 Майно Установи становлять: основні фонди, обігові кошти, а 
також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі 
підприємства.

4.3 Джерелом формування майна Установи є:
- доходи одержані від виконання робіт і надання послуг, які пов'язані з 

виконанням функцій замовника по будівництву об'єктів комунального 
призначення;

- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- придбання майна іншого підприємства, організації;
- безкоштовні га благодійні внески, пожертвування організацій, 

підприємств і громадян;
- інші джерела, що не заборонені законодавчими актами України.
4.4. Установа за погодженням з власником майна має право 

продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та 
установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати в тимчасове
користування належні йому споруди, устаткування, транспортні засоби, 
інвентар, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу,
здійснювати функції органу приватизації за дорученням Херсонської 
обласної ради.

Херсонська обласна рада відповідає за зобов’язання Установи лише 
в межах переданого їй майна.

4.5. Дохід від орендної плати за договорами оренди нерухомого 
майна, що належать Установі на праві оперативного управління,
залишається у розпорядженні Установи, для належного утримання та
здійсненної ;;з|®одів на збереження майна, що знаходиться в оперативному

• ґ‘. "і \ " \іннї: \
. Устецтова має право на договірних умовах використовувати 

их юридичних осіб і громадян, а також купувати будинки, 
щігбсйовні засоби.
татутний фонд Установи становить 1 301 265,96 грн. (один 

ста одна тисяча двісті шістдесят п’ять грн. 96 коп. ).
Основні засоби вартістю до 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот грн. 

і )  Установа мас право списувати самостійно без погодження з



власником майна (окрім будівель, споруд та транспортних засобів).

5. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

5.1 У правління У становою  здійсню ється відповідно до 
Положення на основі поєднання прав власника щодо господарського 
використання майна та принципів самоврядування трудового колективу.

У правління Установою здійснює Херсонська обласна рада. 
Питання про делегування повноважень з управління іншим, передбаченим 
законодавством органам, вирішується виключно на пленарному засіданні 
обласної ради.

5.2. Установа самостійно визначає структуру управління, 
встановлює штати, фонд заробітної плати та розмір посадових окладів.

5.3 Безпосереднє управління Установою здійснюється через 
керівника установи -  начальника.

5.3.1 Керівник Установи призначається та звільняється з посади 
рішенням сесії обласної ради.

5.3.2 Керівник самостійно вирішує питання діяльності Установи, за 
винятком віднесених Положенням до компетенції інших органів 
управління даного підприємства.

5.3.3 Керівник установи може прийняти рішення про створення філії.
5.3.4 Заступники керівника Установи, керівники та спеціалісти 

підрозділів апарату управління і структурних підрозділів, філій, 
виробництв, цехів, відділень, дільниць та інших підрозділів установи 
призначаються на посаду і звільняються з посади керівником Установи.

Керівник Установи:
- затверджує нормативні акти локального характеру в межах своєї 

компетенції;
- самостійно визначає структуру управління, установлює і затверджує 

штатний розпис;
- видає накази з питань всіх видів діяльності Установи;
- у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку 

установи застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;
- виконує інші обов’язки, що передбаченні Положенням та чинним

розглядаються і приймаються за участю трудового і 
5.4 Трудовий колектив Установи:
- розглядає і затверджує проект колективно
- визначає та затверджує перелік та поряд:

установи соціальних пільг.

законодавством.
Рішення з соціально-економічних питаг
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6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА Д ІЯ Л ЬН ІС ТЬ УСТАНО

6.1. Установа самостійно визначає напрямки своєї фінансово- 
господарської діяльності і перспективу його розвитку. Джерелом 
формування фінансових ресурсів Установи є кошти, передбачені зведеними 
кошторисними розрахунками вартості будівництва (дохід), та інші кошти, 
передбачені законодавством України. Доходи Установи спрямовуються до 
складу кошторисів на утримання Установи і використовуються виключно 
на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування 
господарської діяльності Установи).

6.2. Установа самостійно в своїй фінансово-господарській діяльності:
- розпоряджається своїми товарно-матеріальними цінностями та 

доходом, який залишився після сплати податків та інших обов'язкових 
платежів в бюджет;

- встановлює форми, системи і розміри оплати праці, затверджує 
фонд виробничого і соціального розвитку і фонд матеріального заохочення.

Мінімальний розмір заробітної плати працівників Установи
визначається відповідно до Закону України "Про оплату праці";

- забезпечує правильне застосування діючих умов оплати праці;
- розробляє та затверджує Положення про преміювання;
- веде статистичну, бухгалтерську і податкову звітність;
- забезпечує щорічне проведення інвентаризації товарно-

матеріальних цінностей;
- здійснює відносини з іншими підприємствами, організаціями, 

громадянами в усіх сферах господарської діяльності на основі договорів;
- залучає для розвитку установи іноземні інвестиції згідно з чинним 

законодавством;
- забезпечує раціональне використання всіх належних йому коштів і 

товарно-матеріальних цінностей.
6.3 Вирішення питань застави майна установи, його відчудження та 

списання з балансу основних засобів є виключною компетенцією сесії 
обласної ради.

6.4. Установа несе повну відповідальність за додержання договорів і 
розрахункової дисципліни.

7.3 Припинення діяльності Установи здійснюється комісією, яка 
створюється за рішенням органу, що прийняв рішення про припинення її

/ Ш /  У разі припиненні діяльності Установи працівникам, які

/'7:1. Припинення діяльності (ліквидація, злиття, приєднання, поділ, 
їлепня, перетворення) Установи здійснюється за рішенням Херсонської 
аснбїШаІй-або за рішенням Господарського суду.

їдно до трудового законодавства України.

Г д  7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬН О СТІ УСТАНОВИ

ть звільненню, гарантується додержання їх прав та інтересів
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діяльності.
Комісія оціню є наявне майно Установи та розраховується з 

кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його органу, який 
призначив ліквідаційну комісію.

7.4 Претензії кредиторів задовольняються за рахунок майна 
Установи.

7.5 Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів, 
надходить до розпорядження Херсонської обласної ради.

7.6 У разі реорганізації Установи його права і обов'язки переходять 
до правонаступників.

7.7 Питання, не врегульовані Положенням, вирішуються на підставі 
діючого законодавства України.

7.8. Установа вважається такою, що припинила свою діяльність з дати 
внесення відповідного запису до єдиного Державного реєстру підприємств та 
організацій.
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