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Затверджено 
XX з’їздом НСАУ 
22 грудня 2017 р. 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ Додаток 1 до Рішення 

щодо змін та доповнень до Статуту Національної спілки архітекторів України  
затверджених ХХ з’їздом Спілки 22 грудня 2017 року 

 
Зміст положення (норми) чинного Статуту Зміст змін і доповнень до чинного Статуту 

 
Пункт 1. 
Національна спілка архітекторів України (надалі за текстом – Спілка) 
є національною творчою спілкою – суб’єктом творчої діяльності, що 
об’єднує на добровільних засадах професійних архітекторів України, 
науковців, інших фахівців, зайнятих в галузі архітектури та 
містобудування, архітектурної теорії і критики, фахової 
архітектурної освіти, має фіксоване членство і діє на підставі 
чинного Статуту. 

Пункт 1. 
Національна спілка архітекторів України (надалі за текстом – Спілка) 
має всеукраїнський статус, є суб’єктом творчої діяльності, об’єднує 
на добровільних засадах професійних архітекторів України, науковців, 
інших фахівців, зайнятих в сфері архітектури та містобудування, 
архітектурної теорії і критики, фахової архітектурної освіти, має 
фіксоване персональне членство і діє на підставі чинного Статуту. 

Діяльність Спілки поширюється на територію всієї України, Спілка має 
територіальні осередки (місцеві організації Спілки) у всіх областях 
України, Автономної республіки Крим, містах Києві, Севастополі, інших 
містах України. 

 
Пункт 4. 
Діяльність Спілки поширюється на всю територію України. 

виключити 

Пункт 22. 
Членство в Спілці припиняється за заявою члена Спілки до її 
статутних  органів  з  дня подання цієї заяви,  у  разі смерті  або за 
рішенням керівних органів Спілки. 
 
Підставою для виключення з членів Спілки за рішенням керівних 
органів Спілки є систематичне або грубе порушення Статуту Спілки, 
Правил професійної етики архітектора, Стандартів професійної 
діяльності архітектора, або несплата встановлених членських внесків 
без поважних причин на протязі одного року. 

Пункт 21.   
Член Спілки має право в будь-який час зупинити чи припинити 
своє членство в Спілці шляхом подання заяви до правління 
відповідної місцевої організації або до правління Спілки. Членство у 
Спілці зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та 
не потребує додаткових рішень. З цього самого дня припиняється 
перебування члена Спілки на будь-яких виборних посадах у Спілці. 

Дія частини другої цього пункту не поширюється на членів Спілки, 
обраних на посади президента Спілки та голів правлінь місцевих 
організацій. Членство в Спілці зазначених керівників припиняється 
з дня, наступного за днем обрання нового президента Спілки чи 
голів правлінь місцевих організацій. 



2 
 

Зміст положення (норми) чинного Статуту Зміст змін і доповнень до чинного Статуту 
 

Пункт 22. (продовження) 
Виключення із членів Спілки здійснюється за рішенням з’їзду; 
правління Спілки або правлінь, загальних зборів і конференцій 
місцевих організацій з наступним затвердженнямпрезидією  
правління Спілки. 
 
 
 

Пункт 21. (продовження) 
Членство в Спілці припиняється також у разі смерті або за 
рішенням керівних органів Спілки. 

Підставою для виключення із членів Спілки за рішенням керівних 
органів Спілки є систематичне або грубе порушення Статуту 
Спілки, Правил професійної етики архітектора, Стандартів 
професійної діяльності архітектора або несплата встановлених 
членських внесків без поважних причин на протязі одного року. 

Виключення із членів Спілки здійснюється за рішенням загальних 
зборів (конференцій) або правлінь місцевих організацій Спілки з 
наступним затвердженням правлінням або президією правління 
Спілки. 
 

Пункт 31. абз. 7. 
З’їзд архітекторів України: 
- затверджує Положення і обирає склад Ревізійної комісії, Комісії 

з професійної практики, Комісії з авторського права і 
професійної етики архітектора, Комісії з державних нагород 
терміном на три роки.  

Пункт 30. абз. 7. 
З’їзд архітекторів України: 
- обирає склад Ревізійної комісії, Комісії з професійної практики 

архітекторів, Комісії з авторського права і професійної етики 
архітектора, Комісії з питань відзначення державними 
нагородами України терміном на три роки. 
 

Пункт 32. абз. 4. 
Правління Спілки: 
- вирішує питання щодо юридичного статусу місцевих організацій 

Спілки. 

Пункт 31, абз. 4. 
Правління Спілки: 
- приймає рішення про утворення місцевих організацій Спілки. 

 
 

 Пункт 31, абз. 10 (доповнити). 
Правління Спілки: 
- затверджує Положення про Ревізійну комісію, Комісію з 

професійної практики архітекторів, Комісію з авторського права 
і професійної етики архітектора, Комісії з питань відзначення 
державними нагородами України, Положення про інші 
виконавчі та робочі органи Спілки. 
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Зміст положення (норми) чинного Статуту 
 

Зміст змін і доповнень до чинного Статуту 
 

Пункт 34. 
Для колегіального вирішення важливих питань в період між 
пленумами правління створюється президія правління. 
Персональний склад президії правління затверджується правлінням 
за поданням президента. 

Президія правління правоздатна приймати рішення при наявності не 
менше ніж двох третин її членів. Голосування проводиться відкрито 
простою більшістю голосів членів президії правління. 

Президія правління Спілки: 
- затверджується правлінням за поданням президента і здійснює 

керівництво діяльністю Спілки в період між Пленумами 
правління від імені правління Спілки і приймає рішення з 
питань, делегованих їй правлінням Спілки відповідно до 
положення про неї, затвердженого правлінням Спілки; 

- формується загальною кількістю до 15 числа у складі: президент, 
віце-президенти та частина членів правління Спілки, які мають 
авторитет і вагомі заслуги перед Спілкою чи є керівниками 
найбільш чисельних або діяльних місцевих організацій; 

- засідання президії правління збираються президентом Спілки, 
або одним з віце-президентів за його дорученням, в разі 
необхідності, але не менше одного разу на два місяці; 

- президент Спілки має право запросити на засідання президії 
правління Спілки будь-кого з членів Спілки, працівників апарату 
Спілки або посадових осіб інших організацій та підприємств, які 
на його погляд необхідні для вирішення конкретних питань щодо 
діяльності Спілки; 

- рішення президії правління Спілки є обов’язковим для 
президента Спілки та Секретаріату Спілки; 

- президент Спілки має право оскаржити прийняте президією 
правління Спілки рішення до правління або з’їзду Спілки. 

 

Пункт 33. 
Для колегіального вирішення важливих питань в період між пленумами 
правління створюється президія правління Спілки. 
Президія правління Спілки: 

- затверджується правлінням Спілки строком на три роки і 
здійснює керівництво діяльністю Спілки в період між Пленумами 
правління від імені правління Спілки і приймає рішення з питань, 
делегованих їй правлінням Спілки відповідно до Положення, 
затвердженого правлінням Спілки; 

- формується загальною кількістю до 15 членів у складі: президента, 
віце-президентів Спілки, частини членів правління, які є 
керівниками правлінь найбільш чисельних місцевих 
організацій; додатково вводиться 4-5 місць для ротації 
керівників правлінь інших місцевих організацій; 

- засідання президії правління збираються президентом Спілки або 
одним з віце-президентів за його дорученням, в разі необхідності, 
але не менше одного разу на два місяці; 

- президент Спілки має право запросити на засідання президії 
правління Спілки будь-кого з членів Спілки, працівників апарату 
правління Спілки або посадових осіб інших організацій та 
підприємств, які необхідні для вирішення конкретних питань щодо 
діяльності Спілки; 

- президія правління правоздатна приймати рішення при наявності не 
менше двох третин її членів; голосування проводиться відкрито 
простою більшістю голосів членів президії правління; 

- рішення президії правління Спілки є обов’язковим для президента 
Спілки та апарату правління Спілки; 

- президент Спілки має право звернутись за оскарженням 
прийнятого президією правління  рішення до правління або до 
з’їзду Спілки. 
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Зміст положення (норми) чинного Статуту Зміст змін і доповнень до чинного Статуту 

 Пункт 38. 
Для здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності 
Спілки створюється апарат правління Спілки. 

Структура, штатний розклад, розподіл обов’язків та кошторис 
апарату затверджуються правлінням Спілки за поданням 
президента Спілки. 

Керівництво діяльністю апарату правління здійснює президент 
Спілки. 

Апарат правління Спілки забезпечує статутну діяльність Спілки: 
- виконує організаційну роботу з підготовки та проведення 

статутних заходів Спілки: засідань президії правління, пленумів 
правління, з’їздів Спілки тощо; 

- здійснює організаційну роботу з підготовки та проведення 
творчих заходів Спілки: оглядів-конкурсів, науково-практичних 
конференцій, архітектурних і містобудівних конкурсів, 
презентацій, тощо; 

- здійснює фінансову діяльність та бухгалтерський облік Спілки; 
- виконує організаційну, технічну та фінансово-договірну роботу з 

утримання нерухомості, що знаходиться у власності Спілки за 
умовами, протокольно затвердженими правлінням Спілки. 

 


