


4. Розмістити обласний Фонд підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі за адресою: м.Хмельницький, вул. Грушевського, 87, 
загального площею 79 квадратних метрів.

5. Визнати такими, що втратили чинність п.п. 2 і 5 розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 15 лютого 1999 року № 65/99-р 
“Про обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови облдержадміністрації А.Овчарука.

селі”.
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Затверджено розпорядженням 
голови обласної державної 
адміністрації від 31 березня 2000 
року № 116/2000-р (у редакції
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від «03» 
листопада 2008 року
№ 547/2008-р)

СТАТУТ

/ІМ А М ?/т/жшзтт

державного підприємства -  

Хмельницький обласний фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі

(нова редакція)
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Державне підприємство - Хмельницький обласний фонд підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі (надалі - Фонд) є спеціалізованою кредитно-фінансовою 
організацією, що заснована на державній власності Хмельницькою обласною державною 
адміністрацією (надалі - Орган управління майном) та підпорядкована обласній державній 
адміністрації.

1. Найменування та місцезнаходження Фонду

1.1. Найменування Фонду:
повне - державне підприємство - Хмельницький обласний фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі; 
скорочене - ДП-ХОФПІЖБС.
1.2. Місцезнаходження Фонду: 29009, Україна, м. Хмельницький, вул. Грушевського. 

87.

2. Мета і предмет діяльності

2.1. Фонд створено з метою:
2.1.1. Забезпечення реалізації державної та регіональної політики в галузі 

індивідуального житлового будівництва на селі.
2.1.2. Поліпшення житлово-побутових умов сільських жителів шляхом надання їм 

кредитів для будівництва, придбання, інженерного облаштування житла, розвитку інженерної 
інфраструктури сіл, у тому числі будівництва газорозподільних пунктів, водонапірних башт, 
насосних станцій, вуличних газопроводів і водогонів, мереж електроосвітлення, доріг, 
тротуарів, телефонізації тощо.

2.1.3. Сприяння забудовникам у підвищенні рівня їх доходів для своєчасного повернення 
державних кредитних коштів; збільшення самозайнятості сільського населення та випуску 
сільгосппродукції через кредитування спорудження господарських і надвірних підсобних 
приміщень, придбання обладнання і сільгосптехніки для введення в дію пунктів переробки 
продукції рослинництва, тваринництва. її транспортування, збору і реалізації, а також 
придбання домашньої худоби і коней для розвитку особистих підсобних господарств.

2.1.4. Поліпшення соціагьно-демографічної ситуації, стимулювання закріплення і 
зростання чисельності молоді на селі через надання преференцій в отриманні державних 
пільгових кредитів молодим сім'ям і молодим спеціалістам.

2.1.5. Збільшення кола позичальників кредитів, включаючи населення, що проживає в 
невеликих містах районного підпорядкування і сільських районних центрах, основним 
заняттям якого с вирощування сільгосппродукції в особистих господарствах, робота в 
агропромисловому комплексі і соціальній сфері сіл та селиш.

2.2. Предметом діяльності Фонду є:
2.2.1. Надання фінансової підтримки індивідуальним забудовникам - довгострокових 

(терміном до 20 років), а молодим сім'ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не 
перевищує 35 років) або неповним сім"ям (мати (батько) віком до 35 років) - до ЗО років 
кредитів у розмірах, що визначаються із розрахунку кошторисної вартості будинку, для 
спорудження індивідуальних житлових будинків та надвірних підсобних приміщень, 
інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, придбання незавершеного 
будівництвом та готового житла за експертною оцінкою з проведенням його добудови та



реконструкції, а також придбання обладнання і сільськогосподарської техніки та домашньої 
худоби.

2.2.2. Надання разом з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого 
самоврядування практичної допомоги індивідуальним забудовникам у вирішенні питань 
вибору та оформлення земельних ділянок, проектів будівель, забезпечення будівельними 
матеріалами та супутніми товарами, укладення договорів з підрядними організаціями та 
контролю за виконанням ними обумовлених термінів завершення робіт згідно з етапами 
будівництва та умов інженерного забезпечення, а також технічний нагляд за 
будівництвом житла та інженерних мереж.

2.2.3. Укладення за участю індивідуальних забудовників договорів з підрядними 
організаціями на будівництво інженерних мереж у місцях компактної забудови.

2.2.4. Складання розрахунків потреб у коштах, які виділяються на фінансування 
індивідуального житлового будівництва, та подання їх для узагальнення до 
облдержадміністрації та Мінагрополітики.

2.2.5. Здійснення контролю за цільовим використанням коштів, які виділяються на 
фінансування спорудження індивідуальних житлових будинків та надвірних підсобних 
приміщень, інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, придбання 
незавершеного будівництвом та готового житла за експертною оцінкою з проведенням його 
добудови та реконструкції, а також придбання обладнання і сільськогосподарської техніки 
та домашньої худоби.

2.2.6. Інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

3. Юридичний статус Фонду

3.1. Фонд є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Фонд набуває з дня 
його державної реєстрації.

3.2. Фонд здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства 
України та цього Статуту, який затверджується Органом управління майном.

3.3. Участь Фонду в асоціаціях, корпораціях, концернах, холдингових компаніях та інших 
об’єднаннях підприємств здійснюється на добровільних засадах відповідно до чинного 
законодавства за погодженням з Органом управління майном.

Створення будь-яких спільних підприємств за участю Фонду здійснюється Фондом 
державного майна за згодою Органу управління майном.

3.4. Фонд має самостійний баланс, поточні рахунки в національній валюті і поточний 
рахунок в іноземній валюті в установах банків, печатки, штампи, бланки зі своїм 
найменуванням та зображенням Державного герба України, інші реквізити.

3.5. Фонд несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах 
належного йому майна відповідно до чинного законодавства України.

Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та Органу управління майном, 
а Орган управління майном не відповідає за зобов'язаннями Фонду.

3.6. Фонд має право у порядку, встановленому законодавством та Органом 
управління майном, укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести 
обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, адміністративному 
суді та третейському суді.

3.7. Фонд при організації своєї діяльності взаємодіє з районними державними 
адміністраціями та органами місцевого самоврядування, фінансовими, кредитними і 
страховими установами, громадськими організаціями та інт ими юридичними і фізичними 
особами.
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4. Майно Фонду

4.1. Майно Фонду складається з необоротних та оборотних активів, а також інших 
цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі Фонду.

4.2. Майно Фонду є державною власністю і належить йому на правах господарського 
відання. Здійснюючи право господарського відання, Фонд володіє, користується та 
розпоряджається зазначеним майном самостійно за погодженням з Органом управління 
майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, крім обмежень, зазначених цим Статутом.

4.3. Джерелами формування майна Фонду є:
4.3.1. Майно, передане йому Органом управління.
4.3.2. Доходи, одержані від реалізації послуг, а також від інших видів діяльності.
4.3.3. Доходи від цінних паперів.
4.3.4. Кредити банків та інших кредиторів.
4.3.5. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів.
4.3.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і 

громадян.
4.3.7. Придбання майна іншого підприємства, організації, фізичних осіб.
4.3.8. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством України.
4.4. Відчуження засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за 

Фондом, здійснюється з дозволу Органу управління майном у порядку, що встановлений 
чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти 
спрямовуються виключно на інвестиції Фонду і є державною власністю.

4.5. Фонд має право відповідно до чинного законодавства здавати в оренду 
підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам нежилі приміщення, 
устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать.

4.6. Фонд має право списувати з балансу у порядку, встановленому Органом управління 
майном, нежилі приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні 
цінності, які йому належать.

4.7. Фонд здійснює володіння, користування землею й іншими природними ресурсами 
відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.

4.8. Збитки, завдані Фонду в результаті порушення його майнових прав громадянами, 
юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Фонду за рішенням суду, 
господарського або адміністративного.

5. П рава і обов'язки Фонду

5.1. Фонд для виконання своїх функцій має право:
5.1.1. Створювати на території області філії і представництва, передавати їм основні 

засоби і оборотні кошти, що належать Фонду, за погодженням з Органом управління майном.
5.1.2.3астосовувати прогресивні форми організації та оплати праці, які сприяють росту 

продуктивності праці і підвищенню якості робіт та послуг.
5.1.3.Одержувати кредити банківських установ.
5.1.4.0держувати безповоротну допомогу юридичних і фізичних осіб.
5.1.5. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими 

способами.
5.1.6. Самостійно планувати свою поточну діяльність, визначати стратегію та основні 

напрями розвитку з урахуванням належним чином доведених державних програм.
5.1.7. Надавати послуги за договірними цінами, а у випадках, передбачених чинним
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законодавством, згідно із затвердженим порядком ціноутворення.
5.1.8. Користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством.
5.2. Фонд зобов'язаний:
5.2.1. При визначенні стратегії діяльності враховувати державні програми та інші 

договірні зобов’язання.
5.2.2. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань

згідно з чинним законодавством.
5.2.3. Здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний

ремонт основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих 
потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання.

5.2.4. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному 
забезпеченню виробництва.

5.2.5. Придбати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ 
незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб.

5.2.6. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, 
дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони 
праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.

5.2.7. Вживати заходи для удосконалення механізмів оплати праці з 
метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах 
особистої праці, так і за загальними підсумками роботи Фонду.

5.2.8. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду 
споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Фонду.

5.2.9. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки.

5.2.10. Визначати облікову політику Фонду.
5.2.11. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, надавати фінансову та 

статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
5.3. Голова Фонду та головний бухгалтер Фонду несуть персональну 

відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та 
статистичної звітності.

6. У правління Фондом і самоврядування трудового колективу

6.1. Управління Фондом здійснюється відповідно до Статуту на основі 
поєднання прав Органу управління майном щодо господарського використання державного 
майна і участі трудового колективу.

6.2. Орган управління майном реалізує свої права щодо управління
Фондом через його керівника, який підконтрольний та підзвітний Органу 
управління майном, а також шляхом:

6.2.1. Створення спостережної ради, яка діє на підставі Положення про 
спостережну раду обласного фонду підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі.

6.2.2. Затвердження річних фінансових планів Фонду.
6.2.3. Забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок Фонду.
6.2.4. Ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Фонлу.
6.2.5. Здійснення інших функцій відповідно до чинного законодавства.
6.2.6. Орган управління майном не має права втручатися в оперативну
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і господарську діяльність Фонду крім випадків, передбачених законодавством України та 
цим Статутом.

6.3. Управління Фондом здійснюється головою Фонду, який призначається Органом 
управління майном, шляхом укладання договору (контракту), в якому визначається строк 
договору (контракту), права, обов'язки, відповідальність голови Фонду, умови його 
матеріального забезпечення, підстави та порядок звільнення.

6.4. Голова Фонду самостійно в межах своєї компетенції вирішує
питання діяльності Фонду за винятком тих, що віднесені Статутом до
компетенції Органу управління майном.

Голова Фонду:
6.4.1. Здійснює керівництво Фондом.
6.4.2. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Фонду.
6.4.3. Укладає від імені Фонду договори, видає доручення, відкриває рахунки в 

установах банків.
6.4.4. Діє без доручення від імені Фонду, представляє його в усіх установах та 

організаціях.
6.4.5. Розпоряджається коштами та майном Фонду відповідно до

чинного законодавства У країни та цього Статуту.
6.4.6. Наймає на роботу, призначає на посади та звільняє з посад

працівників Фонду.
6.4.7. Затверджує штатний розпис і структуру Фонду за погодженням з

Органом управління майном.
6.4.8. Видає накази та розпорядження щодо діяльності Фонду, визначає режим його 

роботи та функціональні обов’язки працівників.
6.4.9. Укладає від імені власника колективний договір.
6.4.10. Затверджує положення про структурні підрозділи, філії та представництва.
6.4.11. Несе персональну відповідальність за виконання фінансових планів Фонду.
6.4.12. Затверджує в установленому законодавством порядку фінансову та статистичну 

звітність.
6.4.13. Здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
6.5. Заступники голови Фонду, головний бухгалтер, керівники та спеціалісти структурних

підрозділів Фонду призначаються на посади і звільняються з посад головою Фонду.

7. Т рудовий колектив Фонду

7.1. Трудовий колектив Фонду складають усі громадяни, які своєю працею беруть 
участь у його діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою).

7.2. Трудовий колектив Фонду формується на загальних засадах відповідно до вимог 
чинного законодавства.

7.3. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Фонду. їх 
соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства.

Відносини між адміністрацією Фонду та трудовим колективом регулюються колективним 
договором.

7.4. Загальні збори трудового колективу Фонду:
7.4.1. Розглядають і схвалюють проект колективного договору.
7.4.2. Заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору.
7.4.3. Беруть участь у визначенні критеріїв ' матеріального стимулювання прап: 

співробітників Фонду.
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7.4.4. Беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Фонду.
7.5. Трудовий колектив реалізує свої повноваження на підставі рішень загальних зборів, 

які проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення зборів приймаються простою 
більшістю присутніх шляхом відкритого голосування. Інформація про проведення зборів 
трудового колективу доводиться до відома всіх працюючих за місяць. Загальні збори 
визначають своїх повноважних представників для підписання колективного договор} і 
контролю за його виконанням.

8. Статутний та інші фонди Фонду

8.1. Для забезпечення діяльності Фонду за рахунок майна, переданого йому Органом 
управління майном, інших не заборонених законодавством джерел створюється 
статутний фонд Фонду, який становить 50,0 тис. гривень.

8.2. За рахунок коштів, одержаних Фондом від проведення кредитування індивідуальних 
сільських забудовників, включаючи кошти, що надходять від сплати відсотків за 
користування кредитами за рахунок державного та місцевих бюджетів, сплати відсотків за 
обслуговування кредитів, за рахунок інших джерел фінансування, крім асигнувань коштів 
по державному бюджету, утворюються цільові фонди, призначені для покриття витрат, 
пов'язаних з діяльністю Фонду відповідно до затверджених облдержадміністрацією 
кошторисів.

9. Кредитно-фінансова та соціальна діяльність Фонду

9.1. Основним узагальнюючим показником кредитно-фінансової діяльності Фонд} є 
формування та ефективне використання сформованих коштів для реалізації державної та 
обласної політики у сфері індивідуального житлового будівництва на селі.

9.2. Формування та використання коштів Фонду здійснюється відповідно до цього
Статуту та Положення про порядок формування і використання коштів обласного Фонд} 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого
розпорядженням голови облдержадміністрації від 21 травня 2001 рою V
179/2001-р зі змінами та доповненнями.

9.3. Відносини Фонду з юридичними особами, організаціями, установами, 
громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на підставі договорів.

9.4. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та 
здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективе та їх 
сімей, вирішуються трудовим колективом за участю голови Фонду.

9.5. Аудит фінансової діяльності Фонду здійснюється згідно з чинним 
законодавством.

10. Ліквідація, реорганізація Фонду

10.1. Припинення діяльності Фонду здійснюється шляхом його реорганізації і злитт я, 
приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Органу управління майно': ч 
суд\ та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

102. У разі припинення діяльності Фонду звільненим працівникам гаранту^:^- 
додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

103. Ліквідація Фонду здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Ор _ 
управління майном. До складу ліквідаційної комісії входять представники От
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управління майном та Фонду в особі його Органу управління. Порядок і строки проведення 
ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом.

10.4. При ліквідації Фонду його активи повинні бути передані іншій 
неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету (п. 7.11.11 
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств").

10.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з 
управління Фондом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Фонду, подає його 
до Органу управління майном. Кредиторів, які перебувають у договірних відносинах з 
Фондом, повідомляють про його ліквідацію в письмовій формі.

10.6. Фонд вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про 
припинення його діяльності.

10.7. Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації в установленому 
порядку. Зміни та доповнення до цього статуту може бути внесено тільки за рішенням 
Органу управління майном, у встановленому законом порядку.


