
 
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

22500, м. Липовець, вул. Героїв Майдану, 4  2-31-01, 2-17-83; факс 2-17-83 E-mail: l. rr@i. ua 

 

Р ІШЕННЯ  № 2 8 4  

22 грудня 2017 року 20 сесія 7 скликання 

 

Про створення комунальної установи "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району" 

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, статті 60 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи клопотання відділу 

освіти Липовецької районної державної адміністрації від 01 грудня 2017 року 

№ 1078 "Про створення комунальної установи "Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району", висновки постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, 

духовного відродження, охорони здоров'я, материнства і дитинства та з питань 

роботи з молоддю, фізкультури і спорту; з питань комунального господарства, 

благоустрою, комплексного розвитку населених пунктів та торгівлі, районна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити комунальну установу "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району".  

2. Затвердити Статут комунальної установи "Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району" (далі – Статут) згідно з додатком, додається.  

3. Рекомендувати відділу освіти райдержадміністрації (Косач І.Я.) 

здійснити всі організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації 

комунальної установи відповідно до вимог чинного законодавства України.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

районної ради з питань освіти, культури, духовного відродження, охорони 

здоров'я, материнства і дитинства та з питань роботи з молоддю, фізкультури і 

спорту (Прокопчук П. Д.); з питань комунального господарства, благоустрою, 

комплексного розвитку населених пунктів та торгівлі (Козачишин О.І.).  

 

 

Голова районної ради  Юрій НАУМЕНКО  

mailto:l.rr@i.ua


Затверджено  

рішення 20 сесії 7 скликання 

від 22 грудня 2017 року № 284 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 
комунальної установи 

"Центр фінансово – господарського 

обслуговування закладів та установ освіти 

Липовецького району" 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАТУТ 

комунальної установи "Центр фінансово –господарського обслуговування 

закладів та установ освіти Липовецького району" 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Цей Статут визначає правові і економічні основи організації та 

діяльності комунальної установи "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району".  

1.2. Комунальна установа "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району" є спільною 

власністю територіальних громад району, що створена відповідно до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні, Господарського та Цивільного 

кодексів України, інших законодавчих актів.  

1.3. Засновником комунальної установи "Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району" є Липовецька районна рада (далі-Засновник). Засновник або 

уповноважений ним орган здійснює фінансування комунальної установи, його 

матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і 

матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське 

обслуговування, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні".  

1.4. "Центр фінансово-господарського обслуговування закладів та 

установ освіти Липовецького району" має статус комунальної установи, 

утримується за рахунок коштів районного бюджету та інших не заборонених 

законодавством надходжень і є бюджетною неприбутковою установою.  

Комунальна установа "Центр фінансово-господарського обслуговування 

закладів та установ освіти Липовецького району" є юридичною особою та 

наділена усіма правами юридичної особи з дня її державної реєстрації, має 

самостійний баланс, реєстраційний та інші рахунки в органах Державного 

казначейства, гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи та 

ідентифікаційний номер.  

1.5. У своїй діяльності комунальна установа "Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району" має право ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської 

діяльності закладів та установ освіти району на договірних засадах, організації 

роботи закладів у сфері матеріально-технічного забезпечення.  

1.6. Комунальна установа "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району" користується 

правами та виконує обов’язки, передбачені Конституцією, Бюджетним 

кодексом України, Законом України від 16 липня 1999 року № 996- XIV "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", наказами начальника 

відділу освіти, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують 

бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ і 

цим Статутом.  



1.7. Комунальна установа "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району" має право 

укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав та нести 

обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та 

третейському судах відповідно до чинного законодавства України,  

1.8. Повна назва – Комунальна установа "Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району", скорочена назва – КУ "ЦФГОЗУО Липовецького району".  

 1.8.1. Юридична адреса: 22500Україна, Вінницька область, м. Липовець, 

вул. Героїв Майдану, буд. 4 (на умовах оренди).  

 

ІІ. Мета і завдання 

 

2.1. Головною метою створення комунальної установи "Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району" є забезпечення на договірних засадах організації бухгалтерського 

обліку та звітності щодо виконання кошторису видатків установ та закладів 

освіти Липовецького району, що утримуються за рахунок районного бюджету 

(далі – установи та заклади освіти району). 

2.2. Основними напрямками діяльності комунальної установи "Центр 

фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти 

Липовецького району" є забезпечення: 

2.2.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської 

діяльності бюджетних установ на договірних засадах.  

2.2.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі 

інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для 

оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями), 

фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами установ, які нею 

обслуговуються.  

2.2.3. Дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних 

зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення 

платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у 

повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності 

установ, які нею обслуговуються.  

2.2.4. Складання і подання у встановлені строки бухгалтерської звітності 

відповідним органам.  

2.2.5. Збереження бухгалтерських документів, реєстрів обліку та інших 

документів.  

2.3. Здійснення діяльності в межах даного Статуту на договірних засадах: 

2.3.1. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і 

подання до комунальної установи "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району" установами, 

які нею обслуговуються, первинних документів для їх відображення у 

бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням, 

відповідно до вимог чинного законодавства України.  



2.3.2. Одержувати від установ, які обслуговуються на договірних засадах, 

необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.  

2.3.3. Одержувати оперативні дані пов'язані з виконанням кошторисів 

витрат від установ та закладів освіти району, які обслуговуються.  

2.3.4. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх 

повноважень.  

2.3.5. Вимагати від установ та закладів освіти району своєчасного і 

якісного надання первинних документів відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

2.3.6. Брати участь у курсовій перепідготовці працівників бухгалтерій з 

питань, що стосуються компетенції комунальної установи "Центру з 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району" Липовецької 

районної ради Вінницької області.  

2.4. Відповідно до основних напрямків, передбачених пунктом 2.2.цього 

Статуту, комунальна установа "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району": 

- веде бухгалтерський облік окремих установ та закладів освіти району на 

договірних засадах відповідно до норм Закону України "Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативно-правових актів 

щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням 

уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності; 

- складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та 

бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в 

порядку, встановленому законодавством України; 

- здійснює фінансування закладів і установ освіти району, що 

фінансуються з районного бюджету, згідно із затвердженими кошторисами; 

- приймає від навчальних закладів та установ освіти району, що 

фінансуються з районного бюджету, документи щодо їх фінансово-

господарської діяльності з метою подальшого відображення в бухгалтерському 

обліку;  

- виконує інші функції, згідно з покладеними на неї завданнями.  

2.5. Комунальна установа "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району" повинна 

забезпечити: 

- повноту відображення обліку за звітний період (місяць, квартал, рік) 

усіх господарських операцій, проведених за цей період, підсумків 

інвентаризації майна та зобов'язань; 

- правильність віднесення доходів та видатків за відповідними звітними 

періодами; 

- тотожність даних аналітичного обліку оборотів і залишків синтетичного 

обліку на перше число кожного місяця; 

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та 

послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; 

- дотримання вимог законодавства щодо цільового використання 

бюджетних коштів та збереження майна.  



2.6. Комунальна установа "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району" несе 

відповідальність за забезпечення якісного виконання покладених на неї завдань 

і функцій, за правильний та чіткий порядок роботи, трудову і виконавську 

дисципліну, додержання вимог щодо забезпечення охорони життя і здоров’я 

працівників. 

 

Функціональна діяльність господарського обслуговування 

навчальних закладів та установ освіти 

 

2.7. Головною метою діяльності є реалізація державної політики України 

у сфері матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти.  

2.8. Основними завданнями діяльності є: 

2.9. Організація роботи закладів та установ освіти у сфері матеріально-

технічного забезпечення  

2.10. Виконання нормативних документів у сфері матеріально-технічної 

забезпечення, підготовки закладів та установ освіти до роботи у новому 

навчальному році та осінньо-зимовому періоді.  

2.10.1. Організація робіт, спрямованих на ліквідацію аварійності окремих 

об’єктів закладів та установ освіти.  

2.10.2. Бере участь у роботі комісій з визначення стану готовності 

закладів та установ освіти до роботи у новому навчальному році та осінньо-

зимовому періоді.  

2.10.3. Бере участь у роботі комісій з визначення технічного стану 

інженерних об'єктів закладів та установ освіти.  

2.10.4. Розробляє програми та готує пропозиції до програм щодо 

матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти.  

2.10.5. Розробляє заходи, спрямовані на підвищення енегроефективності 

закладів та установ освіти.  

2.10.6. Координує роботу у частині оснащення закладів та установ освіти 

приладами обліку тепла, води та газу.  

2.10.7. Проводить організаційну роботу щодо обрахування науково - 

обґрунтованих норм споживання енергоресурсів для закладів та установ освіти.  

2.10.8. Проводить аналіз споживання енергоносіїв та стану розрахунків за 

їх використання закладами та установами освіти.  

2.10.9. Бере участь у роботі по аналізу використання позабюджетних 

коштів закладами та установами освіти.  

2.10.10. Організовує роботу закладів та установ освіти щодо 

використання та списання основних фондів.  

2.10.11. Координує роботу закладів та установ освіти щодо здійснення 

орендних відносин.  

2.10.12. Фахівці з господарського обслуговування несуть відповідальність 

за забезпечення якісного виконання покладених на них завдань і функцій, за 

правильний та чіткий порядок роботи, трудову і виконавську дисципліну, 

додержання вимог щодо забезпечення охорони життя і здоров’я.  



 

IІІ. Керівництво комунальною установою 

 

3.1. Директор комунальної установи "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району" 

призначається на посаду на конкурсній основі, відповідно до рішення10 сесії 7 

скликання від 23 грудня 2016 року №143 "Про порядок призначення і 

звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій, 

закладів, організацій-об'єктів спільної власності територіальних громад 

Липовецького району".  

 3.2. Керівництво комунальною установою "Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району" здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав 

Засновника та уповноваженого ним органу.  

3.3. Засновник: 

- затверджує Статут комунальної установи "Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району", зміни та доповнення до нього, за погодженням з профільним 

заступником голови райдержадміністрації та начальником відділу освіти; 

- здійснює контроль за ефективним використанням майна; 

- здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.  

3.4. Відділ освіти – головний розпорядник коштів: 

- затверджує кошторис та штатний розпис комунальної установи "Центр 

фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти 

Липовецького району" ; 

- затверджує плани роботи комунальної установи "Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району". 

3.5. Безпосереднє керівництво роботою комунальної установи "Центр 

фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти 

Липовецького району" здійснює її директор.  

Директор: 

- самостійно, в межах чинного законодавства, вирішує питання 

діяльності комунальної установи "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району", готує план 

роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку; 

- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників комунальної 

установи "Центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ 

освіти Липовецького району", забезпечує раціональний підбір та розстановку 

кадрів; 

- затверджує посадові інструкції та функціональні обов'язки його 

працівників і ступінь відповідальності за їх виконання; 

- організовує виконання кошторису доходів і видатків, в 

установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах 

Державного казначейства; 



- видає в межах компетенції накази і розпорядження, обов'язкові для 

виконання всіма працівниками та забезпечує контроль за їх виконанням; 

- заохочує працівників комунальної установи "Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району" і накладає на них дисциплінарні стягнення; 

- звітує перед Засновником про результати діяльності комунальної 

установи "Центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ 

освіти Липовецького району". 

3.6. Органом громадського самоврядування комунальної установи "Центр 

фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти 

Липовецького району" є загальні збори колективу, які скликаються 1 (один) раз 

на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від 

загальної кількості присутніх. Загальні збори колективу: 

- обговорюють і пропонують зміни до Статуту; 

- схвалюють правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- розглядають, обговорюють і приймають колективний договір, зміни 

та доповнення до нього; 

- здійснюють інші повноваження, визначені чинним законодавством; 

- розглядають питання, фінансово-господарської діяльності 

Установи; 

- вирішують інші питання згідно з чинним законодавством України.  

 

ІV. Повноваження трудового колективу 

 

4.1. Трудовий колектив комунальної установи "Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району" складають працівники комунальної установи.  

4.2. До компетенції зборів (конференції) трудового колективу 

відноситься: 

4.2.1. Укладання Колективного договору з адміністрацією комунальної 

установи "Центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ 

освіти Липовецького району".  

4.2.2. Погодження Правил внутрішнього трудового розпорядку.  

4.2.3. Розгляд результатів роботи трудового колективу за рік, обговорення 

інших важливих питань діяльності комунальної установи "Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району". 

4.2.4. Збори (конференція) трудового колективу проводяться в міру 

необхідності, але не рідше одного разу на рік.  

 

V. Майно 

 

5.1. Статутний фонд комунальної установи "Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 



району" становить 179697.95 грн. (Сто сімдесят дев'ять тисяч шістсот 

дев’яносто сім грн. 95 коп.).  

5.2. Майно комунальної установи "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району" становлять 

основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких 

відображається в окремому балансі, що належать йому на правах оперативного 

управління відповідно до чинного законодавства та Статуту.  

Здійснюючи право оперативного управління, комунальна установа 

"Центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти 

Липовецького району". володіє, користується зазначеним майном на свій 

розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному 

законодавству.  

5.3. Право розпорядження майном, закріпленим на праві оперативного 

управління, здійснюється з дозволу Засновника. На зазначене майно не може 

бути звернено стягнення на вимогу кредиторів комунальної установи "Центр 

фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти 

Липовецького району".  

5.4. Джерелом формування майна комунальної установи "Центр 

фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти 

Липовецького району" є: 

- майно, передане їй Засновником; 

- бюджетні асигнування; 

- благодійні асигнування; 

- гуманітарна допомога; 

- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.  

5.5. Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням 

переданого в оперативне управління майна.  

5.6. Збитки, завдані комунальною установою "Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району" внаслідок порушення його майнових прав юридичними та державними 

органами, відшкодовуються за рішенням суду або господарського суду.  

5.7. Перевірка наявності, порядку використання майна, фінансової 

діяльності 

Установи здійснюється в уставленому законодавством порядку.  

 

VІ. Фінансово-господарська діяльність комунальної установи 

 

6.1. Вся фінансово-господарська діяльність комунальної установи "Центр 

фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти 

Липовецького району" направлена на виконання поставлених завдань та 

здійснюється відповідно до чинного законодавства і цього Статуту.  

6.2. Комунальна установа "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району" утримується 

за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються 

з місцевих бюджетів. 



6.3. Джерелами фінансування Установи є кошти: 

- місцевого бюджету; 

- безповоротна фінансова допомога; 

- спонсорські кошти; 

- благодійні внески; 

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних  

осіб; 

 -  інші джерела, не заборонені чинним законодавством.  

6.4. Додатковим джерелом доходів є надходження коштів від надання 

комунальною установою "Центр фінансово-господарського обслуговування 

закладів та установ освіти Липовецького району" платних послуг відповідно до 

переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.  

6.5. Не використані в поточному році позабюджетні кошти комунальної 

установи "Центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ 

освіти Липовецького району" не можуть бути вилучені, крім випадків, 

передбачених законодавством України.  

6.6. Ведення бухгалтерського обліку та звітності комунальної установи 

"Центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти 

Липовецького району" визначається чинним законодавством, нормативно-

правовими актами Міністерства освіти і науки.  

6.7. Комунальна установа "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району" має право: 

- самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи 

розвитку; 

- брати участь у регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних 

конференціях, семінарах, з'їздах та ін. ; 

- користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством 

для закладів освіти; 

- надавати платні послуги, передбачені чинним законодавством 

України, відповідно до укладених угод, попередньо погодивши з 

розпорядником коштів; 

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; 

- організовувати матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності; 

- набувати (купувати в межах кошторису, приймати у спадщину, 

приймати в дар, в якості благодійного внеску) майно, кошти та інше; 

- укладати цивільно-правові угоди, контракти з будь-якими 

юридичними та фізичними особами; 

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або 

фізичних осіб; 

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та 

Статуту.  

6.8. Надходження, які не заборонені чинним законодавством, 

зараховуються до складу єдиного кошторису доходів і видатків комунальної 

установи "Центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ 



освіти Липовецького району" та використовуються для фінансування видатків, 

передбачених кошторисом та визначених чинним законодавством.  

 

VІІ. Контроль за діяльністю комунальної установи  

 

7.1. Контроль за діяльністю та фінансово-господарською діяльністю 

комунальної установи "Центр фінансово-господарського обслуговування 

закладів та установ освіти Липовецького району" здійснює Засновник, а в 

частині галузевої діяльності – відділ освіти Липовецької районної державної 

адміністрації.  

 

VІІІ. Припинення діяльності комунальної установи  

 

8.1. Припинення діяльності комунальної установи "Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району" здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством 

України, шляхом реорганізації або ліквідації.  

8.2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) 

комунальної установи "Центр фінансово-господарського обслуговування 

закладів та установ освіти Липовецького району" здійснюється за рішенням 

Засновника.  

8.3. При реорганізації Установи працівникам, які звільняються, 

гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового 

законодавства України.  

8.4. Ліквідація комунальної установи "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району" здійснюється 

за рішенням Засновника, суду або господарського суду згідно з чинним 

законодавством.  

8.5. Ліквідація комунальної установи "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району" проводиться 

призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації її за 

рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що 

призначається цими судами. Ліквідаційна комісія свої дії проводить відповідно 

до чинного законодавства.  

8.6. Ліквідація комунальної установи "Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району" вважається 

завершеною, а Установа такою, що припинила свою діяльність, з моменту 

виключення її з державного реєстру України.  

 

 

Керуючий справами виконавчого                      

апарату районної ради          Юрій ТІТЕНКО 


