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Порівняльна таблиця 
Змін до Положення про Комісії НСАУ з авторського права та професійної етики архітектора 

 

№ Текст чинного Положення Нова редакція 

1 2 3 

1 1.4. Склад Комісії обирається та 
затверджується відповідно з’їздом  
Спілки та загальними  зборами  або 
конференціями  місцевих  
організацій Спілки  терміном на 3 
роки.   

1.4. Склад Комісії обирається та затверджується 
відповідно з’їздом  Спілки та загальними  зборами  або 
конференціями  місцевих  організацій Спілки  терміном 
на 3 роки.   

          Не менше 60 відсотків складу Комісії НСАУ 
обирається з'їздом персонально, до 40 відсотків - 
делегується самостійно організаціями, що 
визначаються з'їздом.   

         Членами Комісії НСАУ, що делегуються 
організаціями, є голови відповідних Комісій цих 
організацій та їх заступники з одним голосом. 

2 2.2  Рішення  Комісії  приймаються  
за  присутності  більше  половини  її  
членів і   голови Комісії   (за його 
відсутності – заступника голови) та 
уповноваженого представника  
місцевої  організації Спілки, в якій 
виникла спірна (конфліктна) 
ситуація. 

 При  рівній  кількості  
голосів  «за»  і  
«проти»  
вирішальним  є  голос  
головуючого  на  
зборах.  В  протоколі  
фіксуються особисті  
думки  членів  
Комісії,  які  
утрималися  від  
голосування або 
наполягають на таких 
записах. 

2.2  Рішення  Комісії  приймаються  за  присутності  
більше  половини  її  членів і   голови Комісії   (за його 
відсутності – заступника голови) та уповноваженого 
представника  місцевої  організації Спілки, в якій 
виникла спірна (конфліктна) ситуація. 

 При  рівній  кількості  голосів  «за»  і  
«проти»  вирішальним  є  голос  
головуючого  на  зборах.  В  протоколі  
фіксуються особисті  думки  членів  
Комісії,  які  утрималися  від  голосування 
або наполягають на таких записах. 

       За відсутності члена комісії, він може передати 
право голосу будь якому іншому члену - виключно у 
письмової формі, в т.ч. - сканкопією оригіналу у 
форматі pdfз подальшим наданням оригіналу. 

       За відсутності кворуму засідання комісії 
вважається робочим, а висновок - консультативним, 
що не має сили обов'язкового рішення. 

3 2.4.  "Комісія збирається  у  разі  
потреби,  але  не  рідше  одного  разу  
на  два  місяці". 

2.4.  "Комісія збирається  у  разі  потреби,  але  не  рідше  
одного  разу  на  три  місяці". 

4 2.11. При розгляді порушень 
ступенів  С та D на засіданні Комісії 
Спілки та на пленумі правління 
Спілки обов’язкова присутність 
голови або  заступника голови 
Комісій місцевих організацій. 

2.11. При розгляді порушень ступенів  С та D на 
засіданні Комісії Спілки та на пленумі правління Спілки 
обов’язкова присутність голови або  заступника голови 
Комісії відповідної місцевої організації з правом 
вирішального голосу. 

 

 


