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Затверджено: 
XX з’їздом НСАУ 
22 грудня 2017 р. 
 

РЕГЛАМЕНТ 
XX-го з’їзду 

Національної спілки архітекторів України 
22 грудня 2017 року 

 
м. Київ 

 
9:00 – 10:00 Реєстрація делегатів і гостей з’їзду. Отримання делегатами 

з’їзду матеріалів з’їзду і мандатів для голосування. 

10:00 – 10:30 Відкриття з’їзду. 
 Вступне слово президента НСАУ Гусакова В.М. 
 Інформація про кворум. 
 Обрання головуючого і секретаря з’їзду. 
 Обрання робочої президії з’їзду. 
 Запрошення гостей з’їзду до почесної президії. 
 Привітання гостей. 

 Після привітань – початок роботи з’їзду.  

10:30 -10:50 Вирішення процедурних питань, пов’язаних з початком 
роботи з’їзду: 
- затвердження порядку денного і регламенту з’їзду; 
- обрання мандатної комісії; 
- обрання робочих комісій з’їзду: лічильної з підрахунку 

результатів відкритого голосування; лічильної для 
підрахунку результатів таємного голосування; редакційної 
по підготовці проекту рішення з’їзду. 

10:50 – 11:15 Звітна доповідь про роботу правління НСАУ за період 
грудень 2014р. – грудень 2017р. 

  Доповідь президента НСАУ Гусакова В.М. 

11:15 – 11:30 Звіт ревізійної комісії НСАУ про роботу за період грудень 
2014р. – грудень 2017р. 

  Доповідь голови ревізійної комісіїНСАУЗаліщука О.Ю. 

11:30 – 12:35 Обговорення звітів. 

12:35 – 12:50 Доповідь мандатної комісії. 
  Голова мандатної комісії. 

12:50 – 14:00 Перерва. 
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14:00 – 14:10 Затвердження змін і доповнень до Статуту Національної 
спілки архітекторів України. 

  Доповідь президента НСАУ Гусакова В.М. 

14:10 – 14:30 Обговорення. 

14:30 – 14:40 Про формування керівних органів НСАУ. 
  Доповідь віце-президента НСАУ Жежеріна В.Б. 

14:40 – 14:50 Обговорення. 

14:50–15:40 Вибори президента НСАУ. 

У межах цього часу: 

14:50 – 14:55 Інформація ревізійної комісії НСАУ щодо підсумків 
реєстрації висунутих кандидатур на посаду президента 
НСАУ. 

  Доповідь голови ревізійної комісії НСАУ Заліщука О.Ю. 

14:55 – 15:10 Виступи зареєстрованих кандидатів на посаду президента 
НСАУ з тезисними програмами напрямків діяльності Спілки 
на 2018-2020 р.р. 

15:10 – 15:40 Процедура обрання президента НСАУ таємним 
голосуванням: 
- отримання делегатами з’їзду бюлетенів для обрання 

президента НСАУ таємним голосуванням; 
- таємне голосування. 

Після перерви на голосування: 
робота лічильної комісії і продовження розгляду питань за 
порядком денним з’їзду. 

15:40 – 16:00 Вибори ревізійної комісії НСАУ, комісії НСАУ з професійної 
практики архітекторів, комісії НСАУ з авторського права та 
професійної етики, комісії НСАУ з питань відзначення 
державними нагородами України. 

16:00 – 16:10 Оголошення протоколів лічильної комісії по виборах 
президента НСАУ. 

  Доповідь голови лічильної комісії. 

16:10 – 16:20 Обговорення проекту Рішення XXз’їзду НСАУ та його 
прийняття. 

Доповідь голови редакційної комісії по підготовці проекту 
Рішення. 

16:20 – 16:30 Про звернення до Президента України від делегатів XX з’їзду 
Національної спілки архітекторів України щодо діяльності 
Державної архітектурно-будівельної інспекції. 
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Доповідь президента Київської міської організації НСАУ 
Жежеріна В.Б. 

16:30 – 16:40 Про звернення до Президента України, кабінету Міністрів і 
Верховної Ради України щодо ситуації, яка склалась в 
архітектурно-містобудівній сфері України. 

Доповідь президента Київської міської організації НСАУ 
Жежеріна В.Б. 

16:40 – 16:50 Затвердження прийняття до членів Національної спілки 
архітекторів України та виключення із членів НСАУ за 
поданням місцевих організацій Спілки. 

  Доповідь Гусакова В.М. 

16:50 – 16:55 Закриття з’їзду. 

17:00 – 17:30 I Пленум правління НСАУ XX скликання (організаційний). 


