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Загальні положення 

1. Положення про Державну установу “Хмельницька обласна служба  єди-
ного замовника” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законо-
давства України і є документом, який регламентує діяльність Державної уста-
нови “Хмельницька обласна служба єдиного замовника” (далі – Установа). 

2. Установу утворено в результаті реорганізації шляхом перетворення та 
засновано на державній власності, належить до сфери управління Хмельницької 
обласної державної адміністрації (далі – Орган управління), здійснює свою 
діяльність відповідно до законодавства України та є державною неприбутковою 
установою. 

3. Найменування Установи: 

1) повне найменування українською мовою: Державна установа “Хмель-
ницька обласна служба єдиного замовника”; 

повне найменування англійською мовою: State Institution “Khmelnytsky 
Oblast single customer service”; 

2) скорочене найменування українською мовою: ДУ “ХОСЄЗ”; 

скорочене найменування англійською мовою:SI “KOSCS”; 

4. Місцезнаходження Установи та її юридична адреса: 

вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький, 29000; 

St. HeroesSquare, 36,m.Khmelnitsky, 29000. 

5. У своїй діяльності Установа керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряд-
женнями голови Хмельницької обласної державної адміністрації , іншими 
нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

Мета і предмет діяльності Установи 

6. Основною метою діяльності Установи є здійснення функцій замовника 
будівництва та технічного нагляду на об’єктах житлово-комунального госпо-
дарств і соціальної інфраструктури в області та за її межами. 

7. Предмет діяльності: 

1) виконання функцій замовника з: 

нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житла, 
культури, охорони здоров’я, соціальної сфери, освіти, зв’язку, транспорту, тор-
гівлі, громадського харчування, комунального господарства, об’єктів культур-
но-побутового призначення та інших; 

реставрації, реконструкції та капітального ремонту об’єктів історико-
культурної спадщини з метою збереження історичної забудови області; 

нового будівництва об’єктів житлово-комунального господарства, рекон-
струкції та реставрації аварійних об’єктів ЖКГ; 
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2) виконання функції одержувача бюджетних коштів для нового будів-
ництва, реконструкції та капітального ремонту, поточного ремонту об’єктів 
згідно із законодавством, у тому числі на умовах співфінансування з місцевих 
бюджетів усіх рівнів та інших джерел, не заборонених законодавством; 

3) організація і проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для 
забезпечення нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єк-
тів відповідно до чинного законодавства України; 

4) здійснення функцій технічного нагляду (при потребі з економічним 
супроводом) на об’єктах нового будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту, поточного ремонту; 

5) виконання функцій з: 

упровадження заходів з організації будівництва, реконструкції та капіталь-
ного ремонту, поточного ремонту об’єктів відповідно до державних будівель-
них норм і стандартів та переліків об’єктів, а також відповідних інженерних 
комунікацій і споруд; 

визначення, у межах повноважень, напрямів використання коштів, що 
надходять, за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів; 

організації внутрішнього контролю за цільовим та ефективним викорис-
танням коштів, що надходять, з урахуванням положень чинного законодавства; 

організації на регіональному рівні виконання інвестиційних програм регіо-
нального розвитку та функціонування об’єктів у випадках, передбачених зако-
нодавством (з питань, що належать до компетенції); 

внесення пропозицій щодо реалізації технічної політики з упровадженням 
прогресивних проєктних рішень, сучасних матеріалів та новітніх технологій; 

забезпечення приймання та контролю якості виконаних робіт з нового бу-
дівництва, реконструкції та капітального ремонту, поточного ремонту об’єктів; 

організації проведення необхідних заходів у разі стихійного лиха в регіоні; 

надання статистичної та іншої звітності відповідним уповноваженим орга-
нам; 

взаємодії з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, пов’я-
заних з функціонуванням та розвитком нового будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту, поточного ремонту об’єктів; 

діяльності, пов’язаної з наземним обслуговуванням на аеродромах тощо; 

приймання на свій баланс розвіданих родовищ мінеральних вод області, 
проведення їх експлуатації та збереження, будівництво надкаптажних споруд, 
санітарно-охоронних зон; 

виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво за-
гальнокурортних мереж, споруд і будівель; 

6) здійснення іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством. 
Установа має право здійснювати будь-яку діяльність, у тому числі таку, що 
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підлягає обов’язковому ліцензуванню, за умови отримання відповідної ліцензії 
(дозволу) у порядку, передбаченому діючим законодавством. 

8. На виконання мети та предмета діяльності згідно із чинним законодав-
ством Установа здійснює свою діяльність за такими напрямами: 

1) забезпечення ефективного використання капітальних вкладень, що спря-
мовуються на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт, поточ-
ний ремонт об’єктів житлово-комунального господарства, культури, охорони 
здоров’я, соціальної сфери, освіти, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського 
харчування, комунального господарства, об’єктів культурно-побутового приз-
начення та інших (далі – Об’єкт); 

2) здійснення технічного нагляду за будівництвом, контроль за відповід-
ністю обсягів та якістю виконаних робіт проєктам, технічним умовам і стан-
дартам під час нового будівництва, реконструкції, переобладнання, реставрації, 
капітального та поточного ремонту будинків та споруд, здійснення оздоблю-
ваних, реставраційних, опоряджувальних та дизайнерських робіт, а також конт-
роль за відповідністю обсягу та якості виконаних робіт проєктам, технічним 
умовам і стандартам та іншими нормативними актами; 

3) представлення органу державного архітектурно-будівельного контролю 
завершених будівництвом, реконструйованих, відреставрованих, відремонто-
ваних та підготовлених до експлуатації об’єктів, необхідних для їх роботи 
документів; 

4) виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією покладених на 
Установу завдань. 

Статус Установи 

9. Установа є юридичною особою публічного права, має відокремлене 
майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та органах казначей-
ської служби, штамп і печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним 
кодом, а також інші реквізити відповідно до чинного законодавства України. 
Права та обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної 
реєстрації у встановленому законом порядку. 

10. Установа здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного 
законодавства України та цього Положення, яке затверджується Органом 
управління. 

11. Установа набуває різних майнових та особистих немайнових прав, 
приймає на себе зобов’язання, може бути позивачем і відповідачем у судах. 

12. Установа для досягнення своєї мети згідно з чинним законодавством 
України має право укладати від свого імені правочини (договори, угоди) тощо. 

13. Установа має право найму працівників згідно із законодавством України. 

14. Установа є замовником виконання робіт із будівництва на об’єктах 
житлового-комунального і соціального призначення в області та за її межами, 
одержувачем коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
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фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, по-
точного ремонту об’єктів. 

15. Установа самостійно відповідає за результати своєї діяльності, вико-
нання своїх зобов’язань перед юридичними і фізичними особами та Органом 
управління. 

16. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах 
належного їй майна згідно із законодавством. 

Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Органу 
управління. Орган управління не несе відповідальності за зобов’язання Уста-
нови, крім випадків, передбачених чинним законодавством. 

Майно Установи 

17. Майно Установи становлять основні фонди, виробничі і невиробничі 
засоби, оборотні кошти та інші активи, вартість яких відображається в його 
самостійному балансі. 

18. Майно Установи є державною власністю, і закріплюється за ним на 
праві оперативного управління. 

Здійснюючи право оперативного управління, Установа володіє, користу-
ється та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, які не 
суперечать чинному законодавству та цьому Положенню. 

19. Джерелами формування майна Установи є: 

1) майно, передане їй Органом управління, іншими підприємствами, уста-
новами, організаціями; 

2) доходи, одержані від власної діяльності, у тому числі від надання пос-
луг, пов’язаних з основною діяльністю Установи; 

3) основні засоби, що передані Установі та визначені його самостійним 
балансом; 

4) амортизаційні відрахування; 

5) кошти, що надходять на рахунки Установи для фінансування Об’єктів 
відповідно до законодавства (у тому числі кошти на утримання Установи); 

6) поворотна та безповоротна фінансова допомога, отримання якої у роз-
мірі більше як 300 (триста) тисяч гривень здійснюється за погодженням з 
Органом управління; 

7) кредити банків та інших кредиторів, які одержано за погодженням з 
Органом управління; 

8) безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підпри-
ємств та громадян; 

9) майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та гро-
мадян у встановленому чинним законодавством порядку; 

10) інші джерела не заборонені законодавством. 
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20. Установа не має права безоплатно передавати належне їй майно іншим 
юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законодав-
ством. 

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

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

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

24. Збитки, завдані Установі в результаті порушення його майнових прав 
громадянами, юридичними особами, державними органами, відшкодовуються 
Установі винними особами добровільно або за рішенням суду у встановленому 
законодавством порядку. 

25. Об’єкти нового будівництва, що закріплені за Установою, облікову-
ються на її балансі, враховуються і відображаються окремо в аналітичному об-
ліку. 

Установі можуть передаватися на баланс об’єкти нового будівництва у 
порядку, визначеному чинним законодавством. 

26. Контроль за ефективним використанням, збереженням та обліком за-
кріпленого за Установою державного майна здійснює Орган управління та інші 
уповноважені законом органи державної влади в установленому законодавст-
вом порядку. 

Права та обов’язки Установи 

27. Установа для виконання своїх функцій має право: 

1) застосовувати прогресивні форми оплати праці, які сприяють росту про-
дуктивності виробництва, підвищенню якості робіт та послуг; 

2) одержувати кредити банківських установ, за погодженням з Органом 
управління; 

3) одержувати безповоротну/поворотну фінансову допомогу юридичних 
та/або фізичних осіб, отримання якої у розмірі більше як 300 (триста) тисяч 
гривень здійснюється за погодженням з Органом управління; 

4) самостійно планувати свою поточну діяльність, визначати стратегію та 
основні напрями розвитку з урахуванням належним чином доведених держав-
них замовлень; 

5) взаємодіяти у процесі виконання покладених на Установу завдань з 
органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, 
правоохоронними органами тощо; 
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6) укладати контракти (договори) на виконання робіт з інженерних вишу-
кувань, проєктних робіт, договорів будівельного підряду з нового будівництва, 
реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання об’єктів; 

7) одержувати в установленому порядку від органів влади, підприємств, 
установ та організацій, діяльність яких пов’язана з функціонуванням об’єктів 
будівництва, інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необ-
хідні для виконання покладених на нього завдань; 

8) брати участь у розробленні проєктів програм, що відносяться до компе-
тенції Установи з питань нового будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту, поточного ремонту об’єктів; 

9) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до 
його компетенції; 

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

11) брати участь у межах своєї компетенції та в порядку, визначеному 
законодавством, у розслідуванні причин аварій і катастроф на об’єктах будів-
ництва. 

Порушувати питання щодо відшкодування збитків, заподіяних протиправ-
ними діями та притягнення до відповідальності юридичних та фізичних осіб 
згідно із законодавством; 

12) користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавст-
вом. 

28. Обов’язки Установи: 

При визначені стратегії господарської діяльності Установи повинно враху-
вати державні та місцеві програми, вже укладені контракти, державні замов-
лення та інші договірні зобов’язання. 

Установа: 

1) забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чин-
ним законодавством; 

2) створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує до-
держання вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, 
техніки безпеки, соціального страхування; 

3) вживає заходів щодо вдосконалення механізмів оплати праці з метою 
посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої 
праці, так і за загальними підсумками роботи Установи; 

4) організовує належне утримання та розвиток об’єктів, що обліковуються 
на її балансі; 

5) бере участь у розробці перспективних планів розвитку нового будів-
ництва області (регіону); 
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6) сприяє упровадженню прогресивних проєктних рішень, нових матері-
алів, сучасних енергозберігаючих технологій, ефективних методів організації 
робіт тощо; 

7) розробляє пропозиції до інвестиційних програми регіонального роз-
витку в регіоні на черговий рік для затвердження в установленому порядку і 
забезпечує їх виконання; 

8) готує розрахунки і обґрунтування потреби у фінансових ресурсах на 
черговий рік; 

9) організовує мобілізацію коштів відповідно до законодавства; 

10) забезпечує фінансування нового будівництва у межах надходження 
коштів за всіма джерелами; 

11) враховує державні контракти, державні замовлення та інші зобов’язан-
ня і забезпечує їх  виконання; 

12) забезпечує дотримання норм і вимог щодо охорони навколишнього 
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки; 

13) отримує дозвіл для здійснення при потребі режимно-секретної діяль-
ності; 

14) забезпечує виконання законодавства України про державну таємницю, 
мобілізаційну підготовку, цивільну оборону і охорону праці; 

15) подає статистичну і бухгалтерську звітність відповідним уповноваже-
ним державним органам та установам у повному обсязі за встановленими 
формами; 

16) надає Органу управління оперативну інформацію про техніко-експлуа-
таційний стан об’єктів в області, а також про виконання завдань з будівництва, 
реконструкції, ремонту об’єктів. 

29. Установа здійснює бухгалтерський, податковий облік, надає фінансову 
та статистичну звітність згідно з чинним законодавством. 

Директор та головний бухгалтер Установи несуть персональну відпові-
дальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського об-
ліку та звітності. 

Управління Установою 

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

31. Управління Установою здійснюється його директором, який признача-
ється головою Хмельницької обласної державної адміністрації шляхом укла-
дання контракту, в якому визначається строк контракту, права, обов’язки, від-
повідальність директора, умови його матеріального забезпечення, підстави та 
порядок звільнення. 
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Директор Установи: 

1) здійснює керівництво Установою; 

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

3) діє без довіреності від імені Установи, представляє його в усіх установах 
та організаціях; 

4) розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законо-
давства; 

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

6) укладає від імені Установи договори, видає довіреності, відкриває 
рахунки в установах банків та органах Державної казначейської служби; 

7) відповідає за ефективне та цільове використання коштів, що спрямову-
ються на фінансування Об’єктів; 

8) несе персональну відповідальність за формування та виконання кошто-
рисів; 

9) застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до праців-
ників Установи; 

10) приймає на роботу, призначає на посади та звільняє з посад праців-
ників Установи відповідно до законодавства, що регулює трудові відносини; 

11) затверджує штатний розпис і структуру Установи, несе відповідаль-
ність за його виконання; 

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

13) видає накази щодо діяльності Установи, визначає режим його роботи 
та функціональні обов’язки працівників; 

14) затверджує у встановленому законодавством порядку фінансову та 
статистичну звітність; 

15) здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства і цього 
Положення. 

Заступники директора Установи призначаються та звільняються з посади 
директором Установи. 

32. Структура, штатний розпис та кошторис (змінений кошторис) видатків 
на утримання Установи затверджується директором Установи за погодженням 
із Департаментом розвитку громад, будівництва та житлово-комунального гос-
подарства Хмельницької обласної державної адміністрації, Департаментом 
економічного розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, заступ-
ником голови Хмельницької обласної державної адміністрації відповідно до 
розподілу обов’язків. 
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Трудовий колектив Установи 

33. Трудовий колектив Установи становлять усі працівники, які своєю пра-
цею беруть участь у його діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, 
угодою). 

34. Трудовий колектив Установи формується на загальних засадах відпо-
відно до вимог чинного законодавства. 

35. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Уста-
нови, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного зако-
нодавства. 

Відносини між директором Установи та трудовим колективом регулю-
ються колективним договором. 

36. Трудовий колектив реалізує свої повноваження на підставі рішень 
загальних зборів, які проводяться не рідше одного разу на рік. Рішення зборів 
приймається простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування. 
Загальні збори визначають своїх уповноважених представників для підписання 
колективного договору і контролю за його виконанням. 

37. Загальні збори трудового колективу Установи: 

1) розглядають і схвалюють проєкт колективного договору; 

2) заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного до-
говору; 

3) беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання 
праці; 

4) беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Установи. 

Господарська діяльність та утримання Установи 

38. Джерелами фінансування Установи є кошти державного та місцевих 
бюджетів, а також кошти інших джерел, які надходять на рахунки Установи 
відповідно до чинного законодавства для фінансування Об’єктів. 

39. Установа утримується у межах кошторису видатків за рахунок коштів: 

передбачених у проєктно-кошторисній вартості об’єктів нового будів-
ництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлових будинків, 
культури, охорони здоров’я, соціальної сфери, освіти, зв’язку, транспорту, тор-
гівлі, громадського харчування, комунального господарства, об’єктів куль-
турно-побутового призначення та інших; 

отриманих з інших джерел, незаборонених чинним законодавством. 

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. 

Установа зобов’язана складати і виконувати кошторис на кожний наступ-
ний рік, який підлягає затвердженню Органом управління. 
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40. Отримані доходи (прибуток) 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. 

Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видат-
ків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяль-
ності, визначених у цьому Положенні. 

41. Установа здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним 
законодавством України. 

42. Аудит фінансової діяльності Установи здійснюється згідно з законо-
давством України. 

43. Установа має право укладати будь-які не заборонені законодавством 
України угоди за напрямами своєї діяльності. 

Припинення Установи 

44. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) 
Установи здійснюється за рішенням Органу управління, а у випадках, передба-
чених законом, – за рішенням суду. 

45. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворю-
ється Органом управління. До складу ліквідаційної комісії входять представ-
ники Органу управління і Установи. Порядок і строки проведення ліквідації, 
а також строк для заяви претензій кредиторами, визначаються законом. 

У випадку банкрутства Установи її ліквідація проводиться відповідно до 
Кодексу України з процедур банкрутства. 

46. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повно-
важення щодо управління Установою. Ліквідаційна комісія складає ліквідацій-
ний баланс і подає його до Органу управління. 

Кредитори, які перебувають у договірних відносинах з Установою, пові-
домляються про її ліквідацію в письмовій формі. 

47. При реорганізації і ліквідації Установи працівникам, які звільняються, 
гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового зако-
нодавства України. 

48. 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. 

49. Установа вважається реорганізованою чи ліквідованою з дня внесення 
до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
запису про припинення її діяльності. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


