
 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  
                                                                                       

11 вересня 2018 року                         м. Київ                                                  № 509 

 

 

 

Про затвердження Статуту Київського обласного Фонду 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 

 

 

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, Указу 

Президента України від 27 березня 1998 року № 222 „Про заходи щодо 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селіˮ, постанов Кабінету 

Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1211 „Про затвердження 

Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селіˮ, від 05 жовтня 1998 року 

№ 1597 „Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла на селіˮ, розпорядження голови Київської 

обласної державної адміністрації від 31 січня 2017 року № 24 „Про 

підпорядкування Київського обласного Фонду підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі департаменту регіонального розвитку та 

житлово-комунального господарства Київської обласної державної 

адміністраціїˮ, листа департаменту фінансів Київської обласної державної 

адміністрації від 27 серпня 2018 року № 10-05-19/2132: 

 

Затвердити Статут Київського обласного Фонду підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі, утвореного розпорядженням 

голови Київської облдержадміністрації від 22 лютого 1999 року № 91 „Про 

утворення Київського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селіˮ, у редакції, що додається. 

 

 

 
Голова адміністрації            (підпис)                            О. Горган 
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1. Загальні положення 
 
1.1. КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУАЛЬ-

НОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ (далі – Фонд)  заснований на 
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області і є 
комунальною спеціалізованою кредитно-фінансовою господарською 
організацією, створений Фонд розпорядженням голови Київської обласної 
державної адміністрації від 22 лютого 1999 року № 91 „Про утворення 
Київського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі” на виконання Указу Президента України від 27 березня 
1998 року № 222/98 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі”, Положення про порядок формування та використання 
коштів Фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року 
№ 1211. 

 
1.2. Фонд є обласною комунальною спеціалізованою кредитно-фінансовою 

господарською організацією. 
 
1.3. Фонд провадить свою діяльність на умовах повної господарської 

самостійності. 
 
1.4. Засновником Фонду є Київська обласна державна адміністрація  (далі – 

орган Управління). Фонд підпорядковується департаменту регіонального 
розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної 
адміністрації.  

 
1.5. Фонд створено з метою розширення на  території  Київської області  

інвестування в будівництво житла на селі, здешевлення його вартості, 
створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції житлових 
будинків з надвірними підсобними приміщеннями, завершення будівництва 
житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих 
комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового 
житла. 

 
1.6. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та 
розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, іншими 
нормативно-правовими актами та цим Статутом. 

 
1.7. Найменування Фонду: 
повне: „Київський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селіˮ; 
скорочене: „КОФ ПІЖБ на селі”. 
 
1.8. Місцезнаходження Фонду: 08132, Київська область, Києво-

Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8. 
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2. Правовий статус Фонду 

 
2.1. Фонд є юридичною особою публічного права. 
 
2.2. Фонд набуває прав та обов’язків юридичної особи з моменту його 

державної реєстрації у порядку, передбаченому для суб’єктів підприємницької 
діяльності. 

 
2.3. Фонд має самостійний баланс, рахунки зареєстровані в органах ДКСУ 

та установах банків, печатку зі своїм найменуванням, штамп, фірмовий бланк, 
інші реквізити, необхідні для здійснення своєї діяльності. 

 
2.4. Фонд взаємодіє з місцевими державними адміністраціями та органами 

місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, кредитними, 
фінансовими, страховими та іншими установами, юридичними та фізичними 
особами, у тому числі іноземними. 

 
2.5. Координацію діяльності Фонду здійснює спостережна рада, яка 

утворюється органом Управління.   
 
2.6. Фонд від свого імені укладає угоди, контракти, договори, набуває 

майнові та немайнові особисті права, має право бути позивачем і відповідачем в 
судах будь-якої інстанції у всіх категоріях справ. 

 
2.7. Фонд несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах 

належного йому майна, на яке згідно із законодавством може бути накладене 
стягнення. 

 
2.8. Діяльність Фонду контролюється державними органами в межах їх 

компетенції і в порядку, встановленому законодавством. 
 

3. Завдання та напрями діяльності Фонду 
 
3.1. Основними завданнями Фонду є: 
3.1.1.  формування коштів за рахунок джерел, визначених у розділі 4 цього 

Статуту; 
3.1.2. ефективне використання сформованих коштів для реалізації 

державної політики у сфері індивідуального житлового будівництва на селі. 
 
3.2. Основними напрямами діяльності Фонду є: 
3.2.1. надання фінансової підтримки індивідуальним забудовникам - 

довгострокових (до 20 років, а молодим та неповним сім'ям - до 30 років) 
кредитів у розмірах, що визначаються відповідно до Правил надання 
довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, 
затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року 
№ 1597; 
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3.2.2. 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 нагляд за будівництвом житла та 
інженерних мереж; 

3.2.3. укладення за участю індивідуальних забудовників договорів з 
підрядними організаціями на будівництво інженерних мереж у місцях 
компактної забудови; 

3.2.4. складання розрахунків потреб у коштах, що виділяються на 
фінансування індивідуального житлового будівництва, та подання їх для 
узагальнення до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлового-комунального господарства України; 

3.2.5. здійснення контролю за цільовим використанням коштів, що 
виділяються на фінансування будівництва житла та інженерних мереж; 

3.2.6. здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним 
законодавством. 

3.3. Фонд вносить пропозиції місцевим органам виконавчої влади щодо 
використання частини державних централізованих капітальних вкладень, що 
виділяються на розвиток соціальної сфери села, безпосередньо для 
спорудження комунальних мереж та систем інженерного забезпечення 
індивідуальних житлових будинків, насамперед у місцях компактної забудови. 

 
3.4. Фонд надає індивідуальним забудовникам довгострокові кредити 

згідно із затвердженою Київською обласною програмою індивідуального 
житлового будівництва на селі „Власний дімˮ. 

 
3.5. Кредити надаються на зворотній основі з дотриманням основних 

принципів кредитування (платності, строковості та цільового використання їх 
забудовниками). 

 
3.6. Списки індивідуальних забудовників, які потребують кредитування за 

рахунок коштів Фонду, складаються Фондом згідно з потребою органів 
місцевого самоврядування.  

 
3.7. Надання та повернення довгострокових кредитів індивідуальними 

забудовниками здійснюється згідно з правилами, що затверджуються 
Кабінетом Міністрів України. 

 
4. Порядок формування і використання коштів Фонду 

 
4.1. Кошти Фонду формуються за рахунок:     
4.4.1.  коштів державного бюджету, виділених для надання пільгових 

довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам; 
 

 

 



5 

 

4.4.2. коштів обласного бюджету, районних бюджетів та бюджетів 

об’єднаних територіальних громад, бюджетів міст, селищ і сіл, виділених у 

відповідності до чинного законодавства для надання пільгових довгострокових 

кредитів індивідуальним забудовникам;  

4.4.3. частини державних капітальних вкладень, що виділяються на 

розвиток соціальної сфери села; 

4.4.4. банківських кредитів;  

4.4.5. інших надходжень, що не суперечать  законодавству. 

 

4.2. Кошти Фонду використовуються відповідно до його Статуту та за 

напрямами, передбаченими у розділі 3 цього Статуту. Фонд щокварталу до 5 

числа наступного місяця подає до Мінрегіону інформацію про використання 

бюджетних коштів для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським 

забудовникам. 

 

4.3. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються 

відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за 

витратами, а також  Порядку казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів, затвердженого в установленому законодавством порядку. 

 

4.4. Кошти, що отримує Фонд від проведення фінансової діяльності у 

вигляді відсотків за користування кредитом, нарахованої пені та штрафних 

санкцій за порушення позичальниками умов кредитного договору та інші 

надходження, що не суперечать чинному законодавству, використовуються на 

утримання Фонду.    

 

5. Майно та кошти обласного Фонду 

 

5.1. Майно Фонду складають оборотні та необоротні кошти, а також інші 

цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі. 

 

5.2. Майно, закріплене за Фондом Засновником, належить йому на праві 

оперативного управління, є спільною власністю територіальних громад сіл, 

селищ, міст Київської області, підлягає обліку згідно з чинним законодавством. 

Здійснюючи право оперативного управління, Фонд володіє та користується 

зазначеним майном. Фонд має право розпоряджатись закріпленим майном лише 

з дозволу Засновника. 

  

5.3. Відчуження, списання, передача, здавання в оренду майна  

здійснюється у порядку, встановленому Засновником, згідно з законодавством. 

 

5.4. Статутний фонд обласного Фонду становить 36,54 тис. грн і 

складається з основних засобів. 
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6. Права і обов'язки Фонду 
 

6.1. Фонд для виконання своїх завдань має право: 
6.1.1. мати на території області відділення Фонду  – представника Фонду 

або його структурний підрозділ, якому Фонд делегує частину своїх 
повноважень і прав у відносинах з юридичними та фізичними особами у 
процесі формування та використання кредитних ресурсів Фонду;    

6.1.2. застосовувати прогресивні форми організації та оплати праці, які 
сприяють росту продуктивності праці і підвищенню якості послуг; 

6.1.3. рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової 
інформації та іншими способами; 

6.1.4. користуватися іншими правами, передбаченими чинним 
законодавством України. 

 
6.2. Фонд зобов’язаний: 
6.2.1.  при визначенні стратегії діяльності враховувати державні програми 

та інші договірні зобов’язання; 
6.2.2.  здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно 

з чинним законодавством; 
6.2.3. забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, 

дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, 
техніки безпеки, соціального страхування тощо; 

6.2.4 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; 

6.2.5. забезпечувати економне і раціональне використання фонду 
споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Фонду; 

6.2.6. виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання і відтворення природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; 

6.2.7. визначати облікову політику Фонду; 
6.2.8. здійснювати бухгалтерський, податковий облік, надавати фінансову 

та статистичну звітність згідно з чинним законодавством. 
 

6.3. Голова Фонду та головний бухгалтер Фонду несуть персональну 
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність 
бухгалтерського обліку та статистичної звітності. 

 
 

7. Управління Фондом і самоврядування трудового колективу 
 
7.1. Управління Фондом здійснюється відповідно до цього Статуту. 
 
7.2. Управління Фондом здійснюється головою Фонду, який призначається 

та звільняється органом Управління та є підконтрольним та підзвітним йому. 
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7.3. Голова Фонду самостійно, в межах своєї компетенції, вирішує питання 

діяльності Фонду за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції 
органу Управління, а саме: 

7.3.1. здійснює керівництво Фондом; 
7.3.2. несе повну відповідальність за стан та діяльність Фонду; 
7.3.3. укладає від імені Фонду договори, видає доручення, відкриває 

рахунки в установах банків; 
7.3.4. діє без доручення від імені Фонду, представляє його в усіх установах 

та організаціях; 
7.3.5. розпоряджається коштами та майном Фонду відповідно до чинного 

законодавства України; 
7.3.6. призначає на посади та звільняє з посад заступників голови Фонду та 

працівників Фонду; 
7.3.7. затверджує штатний розпис і структуру Фонду за погодженням з 

органом Управління; 
7.3.8. видає накази щодо діяльності Фонду, визначає режим його роботи та 

функціональні обов’язки працівників; 
7.3.9. укладає від імені Фонду колективний договір; 
7.3.10. затверджує положення про структурні підрозділи, відділення 

Фонду;  
7.3.11. несе персональну відповідальність за виконання фінансових планів 

Фонду; 
7.3.12. затверджує в установленому законодавством порядку фінансову та 

статистичну звітність Фонду; 
7.3.13. здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства 

України та цього Статуту. 
 
7.4.  Для  визначення  основних напрямів діяльності Фонду, контролю за 

правильністю та ефективністю використання коштів утворюється спостережна 
рада Фонду в кількості не менше десяти осіб, положення про яку та її склад 
затверджується органом Управління. Рішення спостережної ради обов'язкові 
для виконання Фондом. 

 
7.5  Спостережна рада Фонду формується з представників обласної ради, 

обласної державної адміністрації, Фонду. До складу спостережної ради можуть 
входити представники інших органів та організацій. Головою спостережної 
ради є заступник голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом 
обов’язків. 

 
7.6. Спостережна рада Фонду: 
7.6.1. визначає головні напрями інвестицій, що надходять до Фонду та 

затверджує перспективні плани їх використання; 
7.6.2. проводить постійну роботу щодо удосконалення механізмів 

залучення та ефективного використання коштів Фонду; 
7.6.3. заслуховує звіти голови Фонду про надходження коштів, їх цільове 

та ефективне використання. 
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8. Трудові відносини та оплата праці 
 

8.1.  Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Фонду на 
основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові 
відносини, становлять його трудовий колектив. 

 
8.2. Повноваження трудового колективу Фонду реалізується загальними 

зборами, що є органом самоуправління Фонду, які збираються не рідше одного 
разу на рік і які: 

8.2.1.   затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;  
8.2.2.  приймають колективний договір;  
Загальні збори приймають рішення, якщо на них присутні більше 

половини членів трудового колективу.  
   
8.3. Трудовий колектив Фонду формується на загальних засадах відповідно 

до вимог чинного законодавства України. 
 
8.4. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Фонду, 

їх соціальний захист визначається відповідно до вимог чинного законодавства 
України. 

 
9. Кредитно-фінансова діяльність та звітність Фонду 

 
9.1. Основним узагальнюючим показником кредитно-фінансової діяльності 

Фонду є формування та ефективне використання сформованих коштів для 
реалізації державної політики у сфері індивідуального житлового будівництва 
на селі. 

 
9.2. Формування та використання коштів Фонду здійснюється відповідно 

до затверджених Кабінетом Міністрів України Правил надання довгострокових 
кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, цього Статуту та 
відповідних положень, затверджених органом Управління. 

 
9.3. Відносини Фонду з юридичними особами, організаціями, установами, 

громадянами в усіх сферах діяльності здійснюється на підставі договорів. 
 
9.4. Фонд веде оперативний та бухгалтерський облік, складає і подає 

статистичну звітність у встановленому порядку. 
 
9.5. Аудит фінансової діяльності Фонду здійснюється згідно з чинним 

законодавством України. 
 

10. Ліквідація, реорганізація Фонду 
 

10.1. Ліквідація Фонду або його реорганізація може проводитися за 
рішенням органу Управління чи суду та в інших випадках, передбачених 
законодавством України. 
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10.2. У разі реорганізації Фонду (злиття, перетворення тощо) його права і 

обов'язки переходять до правонаступників. 

 

10.3. Ліквідація Фонду здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється органом Управління. Порядок і строки проведення ліквідації, а 

також строк для заяви претензій визначається чинним законодавством України. 

 

10.4. При реорганізації та ліквідації Фонду звільненим працівникам 

гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового 

законодавства України. 

 

10.5. Фонд вважається ліквідованим з дня внесення до єдиного державного 

реєстру запису про його припинення. 

 

 

Директор департаменту регіонального  

розвитку та житлово-комунального  

господарства адміністрації                             (підпис)                             С. Золін 

 

 

 

 

  

 


