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ПОЛОЖЕННЯ 
про державну установу “Служба місцевих доріг Хмельниччини” 

Загальні положення 

1. Державна установа “Служба місцевих доріг Хмельниччини” (далі – 
Установа) заснована на державній власності, належить до сфери управління 
Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – Орган управління) та є 
державною неприбутковою установою. 

2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією та законами  
України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, 
наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпо-
рядженнями голови Хмельницької обласної державної адміністрації, а також 
цим Положенням. 

3. Найменування Установи: 

1) повне найменування: 

українською мовою – державна установа “Служба місцевих доріг Хмель-
ниччини”; 

англійською мовою – State Institution “Service of local roads of Khmelnytskyi 
region”; 

2) скорочене найменування: 

українською мовою – ДУ “Служба місцевих доріг Хмельниччини”; 

англійською мовою – SІ “Local roads of Khmelnytskyi region”. 

4. Місцезнаходження Установи: вул. Свободи, 77, м. Хмельницький, Хмель-
ницька обл., Україна, 29000. 

Мета, предмет і напрями діяльності Установи  

5. Метою діяльності Установи є забезпечення розвитку та функціону-
вання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 
Хмельницькій області (далі – автомобільні дороги) шляхом їх будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання, а також створення умов для безперерв-
ного та безпечного руху транспорту на них. 

6. Основним предметом діяльності Установи є виконання функцій замов-
ника робіт та послуг з будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання авто-
мобільних доріг та іншого майна, та одержувача бюджетних коштів. 
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7. Основними напрямами діяльності Установи є: 

1) забезпечення виконання дорожніх робіт у рамках реалізації єдиної дер-
жавної політики у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації 
об’єктів дорожнього господарства, що формується Міністерством інфраструк-
тури України та реалізується Державним агентством автомобільних доріг 
України, у межах фінансових ресурсів, що направляються Установі як одерж-
увачу бюджетних коштів; 

2) визначення у межах повноважень напрямів використання коштів, що 
надходять на розвиток i утримання мережі автомобільних доріг, за погод-
женням з головним розпорядником бюджетних коштів; 

3) надання пропозицій головному розпоряднику бюджетних коштів сто-
совно включення до переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будів-
ництва, реконструкції, ремонту i утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць i доріг комунальної власності у 
населених пунктах, проєктів з будівництва, реконструкції, капітального та 
поточного середнього ремонту автомобільних доріг; 

4) організація та проведення процедур закупівель товарів, робіт i послуг 
для забезпечення виконання будівництва, реконструкції, ремонту й експлуата-
ційного утримання автомобільних доріг відповідно до чинного законодавства 
України; 

5) організація будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм та 
стандартів; 

6) організація внутрішнього контролю за цільовим та ефективним викори-
станням бюджетних коштів, що надходять на розвиток i утримання мережі 
автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 
з урахуванням положень законодавства; 

7) забезпечення приймання та контролю якості виконаних робіт з будів-
ництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах згідно з встановленими нормативами; 

8) аналіз на регіональному рівні інформації про стан автомобільних доріг 
та безпеки дорожнього pyxy; 

9) організація проведення діагностики та оцінки транспортно-експлуата-
ційної якості автомобільних доріг, відповідних інженерних мереж i споруд, 
розробка i реалізація заходів щодо поліпшення їx якості; 

10) внесення пропозицій щодо підготовки та організації виконання дер-
жавних i місцевих програм з питань підвищення рівня безпеки дорожнього 
pyxy на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на 
обласному рівні; 
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11) взаємодія із структурними підрозділами облдержадміністрації, орга-
нами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні 
питань, пов’язаних із функціонуванням та розвитком автомобільних доріг; 

12) організація на регіональному рівні виконання програм розвитку та 
функціонування (з питань, що належать до компетенції) об’єктів дорожнього 
сервісу у випадках, передбачених чинним законодавством України; 

13) розробка i здійснення у взаємодії з іншими органами, установами та 
організаціями заходів з питань безпечної експлуатації автомобільних доріг; 

14) внесення пропозицій щодо реалізації технічної політики з впровад-
ження прогресивних проєктних рішень, сучасних матеріалів та новітніх 
технологій; 

15) упровадження та забезпечення функціонування автоматизованих си-
стем управління, зв’язку, інформаційного забезпечення на автомобільних до-
рогах; 

16) виконання функцій балансоутримувача автомобільних доріг загаль-
ного користування місцевого значення у випадках та порядку, передбачених 
чинним законодавством України; 

17) здійснення обліку та паспортизації автомобільних доріг, інженерних 
комунікацій і споруд; 

18) організація виконання необхідних заходів у разі виникнення стихій-
ного лиха; 

19) здійснення іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством 
України. 

Юридичний статус Установи 

8. Установа є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки 
юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації у встановле-
ному законом порядку. 

9. Установа здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та 
цього Положення, яке затверджується Органом управління. 

10. Зміни до Положення про Установу вносяться за рішенням Органу 
управління та підлягають державній реєстрації у порядку, передбаченому чин-
ним законодавством України. 

11. Установа не може бути засновником іншої юридичної особи. 

12. Установа є замовником виконання робіт з будівництва, реконструкції, 
ремонту та утримання автомобільних доріг та їх складових, а також за рішен-
ням органів місцевого самоврядування – замовником виконання робіт з будів-
ництва, реконструкції та ремонту вулиць і доріг комунальної власності у насе-
лених пунктах.  

13. Установа є одержувачем коштів субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту 
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i утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць i доріг комунальної власності у населених пунктах. 

14. Установа має самостійний баланс, рахунки в установах банків та 
органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням 
Державного Герба України, ідентифікаційним кодом та зі своїм найменуван-
ням, а також необхідні штампи і бланки. 

15. Установа має право учиняти правочини, набувати майнові та особисті 
немайнові права, виконувати обов’язки, здійснювати претензійну роботу, бути 
відповідачем або позивачем у судах. 

16. Установа самостійно планує та організовує свою діяльність, несе 
відповідальність за її наслідки та виконання зобов’язань перед бюджетами, 
державними цільовими фондами і контрагентами. 

17. Установа відповідає за своїми зобов’язаннями в межах належного їй 
майна. 

18. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями власника 
(Органу управління), а власник (Орган управління) не несе відповідальності за 
зобов’язаннями Установи, крім випадків, передбачених чинним законодавством 
України. 

Управління Установою 

19. Управління Установою здійснюється відповідно до законодавства та 
цього Положення. 

20. Безпосереднє керівництво Установою здійснює директор Установи, 
який призначається Органом управління шляхом укладення контракту, у якому 
зазначаються строк контракту, права, обов’язки i відповідальність директора, 
умови та розмір його матеріального забезпечення, порядок та умови розірвання 
контракту i звільнення з посади. 

21. Заступники директора Установи призначаються та звільняються з по-
сади директором Установи за погодженням з Органом управління. 

22. Директор Установи відповідно до покладених на нього завдань: 

1) здійснює керівництво Установою, представляє Установу у відносинах з 
Органом управління, іншими органами державної влади, підприємствами, уста-
новами і організаціями та фізичними особами в Україні та за її межами; 

2) несе персональну відповідальність за виконання покладених на Уста-
нову завдань; 

3) забезпечує організацію будівництва, реконструкції, ремонту та утри-
мання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм і стан-
дартів; 

4) відповідає за реалізацію державної політики щодо розвитку та утри-
мання існуючої мережі автомобільних доріг у Хмельницькій області в межах 
фінансових ресурсів, що направляються на дорожнє господарство відповідно до 
законодавства; 



 5

5) розпоряджається коштами та майном відповідно до цього Положення 
та чинного законодавства України; 

6) відповідає за ефективне та цільове використання коштів, що спрямо-
вуються на фінансування дорожнього господарства у Хмельницькій області; 

7) відповідає за збереження державного майна, що знаходиться на балансі 
Установи; 

8) видає у межах своєї компетенції накази, доручення щодо діяльності 
Установи та надає вказівки, які не суперечать чинному законодавству України, 
організовує та контролює їх виконання; 

9) затверджує положення про структурні підрозділи Установи, визначає 
посадові та функціональні обов’язки її працівників; 

10) приймає на роботу, призначає на посади та звільняє з посад працівни-
ків Установи відповідно до чинного законодавства України, що регулює тру-
дові відносини, та цього Положення; 

11) застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до пра-
цівників Установи; 

12) забезпечує проведення колективних переговорів, укладання колектив-
ного договору та внесення змін до нього; 

13) укладає від імені Установи договори, видає довіреності, відкриває рахун-
ки в установах банків та органах Державної казначейської служби України; 

14) затверджує структуру та штатний розпис Установи;  

15) затверджує кошторис видатків на утримання Установи, несе відпові-
дальність за його виконання та своєчасне надання звітності; 

16) затверджує в установленому законодавством порядку фінансову та 
статистичну звітність; 

17) встановлює i затверджує перелік відомостей, що становлять службову 
i комерційну таємницю; 

18) вирішує інші питання діяльності Установи в межах та порядку, 
визначених чинним законодавством України та цим Положенням. 

23. Структура, штатний розпис та кошторис (змінений кошторис) видат-
ків на утримання Установи затверджується директором Установи за погоджен-
ням з управлінням інфраструктури, Департаментом економічного розвитку та 
головою Хмельницької обласної державної адміністрації. 

Джерела фінансування та утримання Установи 

24. Джерелами фінансування Установи є кошти державного та місцевих 
бюджетів, а також кошти з інших джерел, які надходять на рахунки Установи 
відповідно до чинного законодавства для фінансування дорожнього господарства. 

25. Установа утримується у межах кошторису видатків за рахунок: 

коштів, передбачених у вартості будівництва, реконструкції, ремонту 
автомобільних доріг, згідно з проєктно-кошторисною документацією; 
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коштів, передбачених у вартості експлуатаційного утримання автомобільних 
доріг, згідно з розрахунками за Методикою, затвердженою Органом управління; 

коштів, отриманих з інших джерел, незаборонених чинним законодавст-
вом України. 

Зазначені кошти не є бюджетними і використовуються виключно для 
фінансування видатків на утримання та розвиток Установи, реалізації мети 
(цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у цьому Положенні. 

26. Отримані доходи (прибутки) не можуть бути розподілені між заснов-
ником (Органом управління), працівниками Установи (крім оплати їхньої праці, 
нарахування єдиного соціального внеску) та іншими пов’язаними з ними осо-
бами. 

Майно Установи 

27. Майно Установи є державною власністю i закріплюється за нею на 
праві оперативного управління. 

28. Майном Установи є виробничі та невиробничі засоби, а також інші 
цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Установи. 

29. На балансі Установи обліковуються автомобільні дороги та їх скла-
дові, передані Установі в оперативне управління. 

30. Автомобільні дороги та їх складові є державною власністю та не під-
лягають приватизації. 

31. Джерелами формування майна Установи є: 

державне майно, передане Установі Органом управління; 

кошти, які згідно з чинним законодавством надходять на рахунки Уста-
нови для фінансування дорожнього господарства (у тому числі кошти на утри-
мання Установи);  

доходи від власної діяльності, у тому числі від надання послуг, пов’яза-
них з основною діяльністю Установи; 

поворотна i безповоротна фінансова допомога, кредити банків та інших 
кредиторів, які одержані за погодженням з Органом управління; 

безоплатні та благодійні внески, пожертвування підприємств, установ, 
організацій та громадян; 

майно, набуте на підставі, визначеній чинним законодавством; 

інші джерела, не заборонені законодавством.  

32. Право оперативного управління майном, переданим Установі, виникає 
після підписання сторонами акта приймання-передачі та з моменту його дер-
жавної реєстрації у випадках, передбачених законодавством. 

33. Установа у визначеному законодавством порядку забезпечує оформ-
лення та державну реєстрацію речових прав на об’єкти, права на які підлягають 
державній реєстрації. 
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34. Установа здійснює володіння, користування землею й іншими природ-
ними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства 
України. 

35. Установа не має права безоплатно передавати належне їй майно 
іншим юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених законо-
давством.  

36. Відчужувати майнові об’єкти, що належать до основних фондів, Уста-
нова має право лише за рішенням Органу управління, якщо інше не встанов-
лено законодавством. 

37. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних 
фондів, Установа має право лише у межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені цим Положенням, Господарським кодексом України та іншими 
законами України. 

38. Установа в установленому законодавством порядку має право пере-
давати в оренду (користування) юридичним та фізичним особам нерухоме та 
інше окреме індивідуально визначене майно за згодою Органу управління, а 
також списувати його з балансу. 

39. Передача під заставу майнових об’єктів, що належать до основних 
фондів Установи, здійснюється у спосіб, встановлений чинним законодавством 
України, за погодженням з Органом управління. 

40. Контроль за ефективним використанням, збереженням та обліком 
закріпленого за Установою державного майна здійснює Орган управління та 
інші уповноважені законом органи державної влади в установленому законо-
давством порядку. 

41. 3битки, завдані Установі в результаті порушення її майнових прав 
громадянами, юридичними особами i державними органами, відшкодовуються 
відповідно до чинного законодавства України. 

Права та обов’язки Установи 

42. Установа для виконання своїх функцій має право: 

1) самостійно планувати свою поточну діяльність, визначати основні на-
прями розвитку відповідно до галузевих, науково-технічних прогнозів та пріо-
ритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної 
ситуації, з урахуванням належним чином доведених завдань; 

2) представляти свої інтереси на будь-яких підприємствах, в установах та 
організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування; 

3) взаємодіяти у процесі виконання покладених на неї завдань з органами 
місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, правоохо-
ронними органами, а також підприємствами, установами та організаціями всіх 
форм власності з питань функціонування дорожнього господарства; 

4) одержувати в установленому порядку від місцевих органів влади та 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, діяль-
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ність яких пов’язана з функціонуванням автомобільних доріг, інформацію, 
документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання основ-
ної мети та предметів діяльності Установи; 

5) укладати відповідно до законодавства з підприємствами, установами та 
організаціями незалежно від підпорядкування i форми власності та фізичними 
особами-підприємцями угоди (договори, контракти) на придбання товарів, 
робіт та послуг, у тому числі пов’язаних з проєктуванням, проведенням експер-
тизи, новим будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомо-
більних доріг; 

6) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її 
компетенції; 

7) брати участь у межах своєї компетенції та порядку, визначеному 
законодавством, у заходах, пов’язаних із з’ясуванням причин дорожньо-транс-
портних пригод, аварій i катастроф на автомобільних дорогах та їх складових, що 
обліковуються на балансі Установи, а також проводити службові розслідування; 

8) порушувати питання або бути позивачем у судових справах щодо 
відшкодування збитків, заподіяних протиправними діями (порушення правил 
експлуатації доріг i дорожніх споруд, псування чи крадіжки майна дорожнього 
господарства, створення перешкод для безпечного pyxy на автомобільних 
дорогах та інші) та притягнення до відповідальності юридичних i фізичних осіб 
згідно з чинним законодавством України; 

9) брати участь у розробленні проєктів програм, що стосуються розвитку 
та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого зна-
чення, а також з питань підвищення на них рівня безпеки дорожнього pyxy; 

10) звертатися до Органу управління з пропозиціями щодо вдосконалення 
нормативно-правових та методичних документів згідно з напрямами діяльності 
Установи; 

11) реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством України. 

43. Установа зобов’язана: 

1) організовувати будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання авто-
мобільних доріг загального користування місцевого значення у Хмельницькій 
області відповідно до державних будівельних норм та стандартів; 

2) у межах своєї компетенції здійснювати заходи для підвищення техніко-
експлуатаційних параметрів i економічних характеристик автомобільних доріг, 
створення їх мережі, що відповідає сучасним вимогам учасників дорожнього pyxy; 

3) сприяти уровадженню прогресивних проєктних рішень, нових мате-
ріалів, сучасних енергозберігаючих технологій, ефективних методів організації 
виконання робіт та надання послуг; 

4) розробляти пропозиції до Переліку об’єктів будівництва, реконструк-
ції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загаль-
ного користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
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населених пунктах по Хмельницькій області на черговий рік для затвердження 
в установленому порядку i забезпечувати їх виконання; 

5) готувати розрахунки й обґрунтування потреби у фінансових ресурсах 
на майбутні періоди; 

6) забезпечувати укладання договорів на проведення дорожніх робіт у 
межах надходження коштів з усіх джерел; 

7) здійснювати контроль за дотриманням правил користування автомо-
більними дорогами, вести облік автомобільних доріг, а також облік інтенсив-
ності pyxy транспортних засобів на них згідно з нормативними документами; 

8) забезпечувати дотримання норм i вимог щодо охорони навколишнього 
середовища, раціонального використання i відтворення природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки; 

9) надавати облдержадміністрації (у разі потреби) оперативну інформацію 
про техніко-експлуатаційний стан доріг i споруд, дорожньо-транспортні при-
годи, стихійні явища i надзвичайні ситуації, а також про виконання завдань з 
будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомо-
більних доріг; 

10) забезпечувати ведення позовної та претензійної роботи відповідно до 
діючих нормативно-правових актів; 

11) складати та подавати фінансову, статистичну та іншу звітність відпо-
відним державним органам у повному обсязі за встановленими формами. 

Зовнішньоекономічна діяльність 

44. Установа є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності 
згідно з чинним законодавством України. Взаємодіє з іноземними підприємст-
вами, установами, організаціями з питань, що належать до її компетенції. 

45. Установа має право укладати будь-які не заборонені законодавством 
України зовнішньоекономічні угоди за напрямами своєї діяльності, за погод-
женням з Органом управління. 

Трудовий колектив Установи 

46. Трудовий колектив Установи становлять працівники, які беруть 
участь у її діяльності на основі трудового договору (контракту,угоди) a6o інших 
форм, що регулюють трудові відносини працівника з Установою. 

47. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Уста-
нови, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законо-
давства. 

48. Відносини між директором Установи та трудовим колективом регу-
люються колективним договором. 

49. Трудовий колектив реалізує свої повноваження на підставі рішень 
загальних зборів, які проводяться не рідше одного разу на рік. Рішення зборів 
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приймається простою більшістю присутніх на них шляхом відкритого голосу-
вання. 

50. Загальні збори трудового колективу Установи: 

розглядають i схвалюють проєкт колективного договору; 

заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного до-
говору; 

беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Установи. 

Припинення Установи 

51. Припинення Установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Органу управ-
ління, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду. 

52. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, яка утво-
рюється Органом управління, а у разі його припинення за рішенням суду – 
комісією, утвореною відповідно до рішення суду. 

53. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повно-
важення з управління Установою. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний 
баланс Установи, подає його на затвердження до Органу управління. Порядок і 
строки проведення ліквідації, а також строки для подання заяв та претензій 
кредиторами визначаються законом. 

54. Працівникам Установи, які звільняються у зв’язку з її реорганізацією 
чи ліквідацією, гарантується додержання їхніх прав та інтересів згідно з чинним 
трудовим законодавством України. 

55. У разі припинення Установи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання, перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбут-
ковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету. 

56. Установа вважається такою, що припинила свою діяльність, з дня 
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію її 
припинення. 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 
 


