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П О Р Я Д О К 

формування керівних органів 
Національної спілки архітекторів України 

XXскликання 
 
 Між з’їздами функції керівного органу виконує правління у складі 74 осіб. 
 Пленум правління скликається не рідше 2 разів на рік. 
 Робочим керівним органом НСАУ для вирішення поточних питань є президія 
правління у кількості 15 осіб (скликається в разі потреби). 
 Дорадча президентська рада НСАУ складається з президента, віце-президентів 
та членів НСАУ, залучених до роботи за пропозицією президента, і скликається 1-2 
рази на місяць для розгляду поточних питань. 
 

1. Склад правління: 

 1. Правління формується із президента, віце-президентів, голів місцевих 
організацій Спілки, а також архітекторів, членів Спілки, обраних місцевими 
організаціями за квотою: один член правління від кожних 50 членів місцевої 
організації. 
 Місцеві організації, від яких, крім голови, обрано за квотою ще кілька членів 
правління НСАУ, в разі відсутності когось із них, можуть рішенням свого правління 
надавати їхні повноваження голові організації або будь-кому з представників 
делегації, присутніх на засіданнях правління. 
 Голови місцевих організацій, в разі їхнього переобрання в період між з’їздами, 
автоматично виходять зі складу правління НСАУ, але можуть бути включені до 
складу правління рішенням місцевої організації за представницькою квотою. 
Новообрані голови автоматично входять до складу правління. 
 При зміні кількісного складу організації відповідний склад членів правління 
перезатверджується черговим пленумом НСАУ. 
 2. Рішення пленарних засідань правління приймаються простою більшістю 
голосів за присутності не менше 2/3 його членів. 
 3. Для участі в пленумах правління НСАУ витрати на відрядження членів 
правління, делегованих від місцевих організацій, фінансуються правлінням цих 
організацій. 
 

2. Президія правління 

 1. Президія правління формується з президента, віце-президентів та голів 
місцевих організацій НСАУ, в яких чисельний склад не менш ніж 70 членів 
організації. 
 2. Ввести додатково 4-5 місць у складі президії правління для ротації частини 
членів правління. 
 3. Рішення президії приймаються простою більшістю голосів за присутності не 
менше 50% членів президії. 
 4. Відрядження членів президії фінансується відповідною місцевою 
організацією або за власний кошт. 


