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Положення про порядок прийому у члени Національної спілки архітекторів України та виключення з неї. ПРОЕКТ

I. Загальні положення
1.

Це Положення розроблене на виконання рішення VI-го Пленуму правління НСАУ ХХ
скликання від 24.09 2020 р. у відповідності до норм, викладених у ст. 19 глави 3
Статуту НСАУ, та встановлює порядок прийняття у члени Національної Спілки
архітекторів України та виключення з неї, регламентні вимоги до складу та змісту
документів і матеріалів, що додаються до заяви претендента на вступ до НСАУ (далі у
тексті, у відповідних відмінках – матеріали до вступу у НСАУ).

2.

Це Положення створено на виконання статутних норм НСАУ, з метою систематизації
роботи з особами, що мають намір вступити до лав НСАУ, для організації належного
документального та протокольного забезпечення процедури прийняття у члени НСАУ
та виключення з неї, та затверджено рішенням ___-го Пленуму правління НСАУ ХХІ
скликання від « »_____ 202__ р. №______.

3.

Встановлені цим Положенням процедури та вимоги є обов’язковими для всіх
місцевих організацій та центральних органів НСАУ, та повинні бути дотриманими
ними при прийнятті у члени Національної Спілки архітекторів України та
виключення з неї.

4.

Регламентні вимоги до порядку прийняття у члени Національної Спілки архітекторів
України та виключення з неї, що не врегульовані цим Положенням, визначаються у
відповідності до норм, встановлених Конституцією України, Законами України,
іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність
творчих спілок і самоврядних організацій, Статутом НСАУ, статутами місцевих
організацій НСАУ, іншими положеннями НСАУ, Стандартами професійної діяльності
архітектора, Правилами професійної етики архітектора, рішеннями правління НСАУ
та правлінь місцевих організацій НСАУ.

5.

У відповідності до ст. 19 гл. 3 Статуту НСАУ, в порядку встановленому цим
Положенням, прийняття в члени НСАУ здійснюється правлінням НСАУ за поданням
правлінь місцевих організацій НСАУ, на підставі проведеного ними попереднього
розгляду та затвердження на місцевому рівні поданих претендентами пропозицій.

6.

Для реалізації статутних завдань НСАУ щодо прийняття у члени Національної Спілки
архітекторів України та виключення з неї правлінням НСАУ та правліннями місцевих
організацій НСАУ можуть утворюватися спеціалізовані робочі органи НСАУ та/або
місцевих організацій НСАУ, як постійні, так і тимчасові, - відповідні комісії, ради,
експертні групи, тощо.

7.

До компетенції спеціалізованих робочих органів НСАУ та/або місцевих організацій
НСАУ, та/або осіб, уповноважених правлінням НСАУ та місцевих організацій НСАУ
на проведення процедури прийняття у члени НСАУ та виключення з неї (далі за
текстом, у відповідних відмінках – уповноважені робочі органи НСАУ), віднесено:
- розробляти, уточнювати та погоджувати із правлінням НСАУ та/або правліннями
місцевих організацій НСАУ регламентні та кваліфікаційні вимоги до претендентів
на прийняття у члени НСАУ;
- розробляти, уточнювати та погоджувати із правлінням НСАУ та/або правліннями
місцевих організацій НСАУ переліки документів, що подаються на попередній
розгляд уповноважених робочих органів НСАУ претендентами на прийняття у
члени НСАУ;
- здійснювати організаційно-методичну допомогу та протокольний супровід
підготовки претендентами на прийняття у члени НСАУ необхідних документів і
демонстраційних матеріалів згідно затвердженого цим Положенням переліку;
- здійснювати попередній розгляд документів та незалежне рецензування
демонстраційних матеріалів, поданих претендентами на прийняття у члени НСАУ;
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-

запрошувати на засідання та залучати до роботи уповноважених робочих органів
НСАУ будь кого з претендентів на прийняття у члени НСАУ, членів НСАУ,
працівників апарату НСАУ, посадових осіб інших організацій та підприємств,
присутність яких є необхідною для вирішення конкретних завдань статутної
діяльності НСАУ щодо прийняття у члени НСАУ та виключення з неї.
II. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на прийняття у члени НСАУ

8.

Претендувати на прийняття у члени Національної Спілки архітекторів України згідно
положень гл. 3 Статуту НСАУ можуть професійні творчі працівники – архітектори –
громадяни України, іноземці, особи без громадянства, - які мають вищу архітектурну
освіту та відповідний особистий творчий доробок в сфері архітектурної та
містобудівної діяльності.

9.

Претенденти на прийняття у члени НСАУ, віднесені до цієї категорії, що отримали
базову вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», повинні мати
професійний стаж не менше, ніж 5 років з моменту отримання вищої освіти за
вказаним рівнем та реалізовані в натурі твори архітектури та містобудування,
науково-теоретичні, науково-практичні, науково-дослідницькі, дослідні розробки й
публікації у фаховій сфері, що створені ними як авторами одноосібно та/або за їхньої
авторської участі.

10.

Претенденти на прийняття у члени НСАУ, віднесені до цієї категорії, що отримали
повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр», повинні мати
професійний стаж не менше, ніж 3 роки з моменту отримання вищої освіти за
вказаним рівнем та реалізовані в натурі твори архітектури та містобудування,
науково-теоретичні, науково-практичні, науково-дослідницькі, дослідні розробки й
публікації у фаховій сфері, що створені ними як авторами одноосібно та/або за їхньої
авторської участі.

11.

Претендентами на прийняття у члени НСАУ можуть бути також особи, які мають
фахову середню спеціальну архітектурну освіту (освітньо-кваліфікаційним рівнем
«Молодший спеціаліст»), або мають базову або повну вищу освіту суміжного з
архітектурою та містобудуванням профілю, за умови, якщо вони здійснюють
архітектурну діяльність протягом не менше, ніж 10 років поспіль, тощо та мають у
своєму творчому доробку реалізовані в натурі твори архітектури та містобудування,
науково-теоретичні, науково-практичні, науково-дослідницькі, дослідні розробки й
публікації у фаховій сфері, що створені ними як авторами одноосібно та/або за їхньої
авторської участі.
ІІІ. Порядок процедури прийняття у члени НСАУ

12.

Прийняття у члени НСАУ здійснюється за територіальною ознакою – претенденти на
прийняття у члени Національної Спілки архітекторів України мають право на подання
своїх пропозицій щодо вступу у НСАУ виключно у місцеві організації НСАУ, що
діють за місцем їх проживання.

13.

В разі коли претендент проживає у сільському або міському населеному пункті
районного чи обласного рівня підпорядкування (рівня нижчого за обласний (?)), в
якому відсутня місцева організація НСАУ, він подає свої пропозиції щодо вступу у
НСАУ у відповідну місцеву організацію НСАУ обласного рівня.

14.

Подання претендентами своїх пропозицій щодо вступу у НСАУ, у дві та/або більше
місцеві організації НСАУ забороняється. В разі встановлення факту здійснення
подібних недобросовісних дій особами, що претендують на вступ у НСАУ, такі особи
лишаються права набуття членства у НСАУ назавжди.
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15.

Пропозиції щодо набуття членства у НСАУ подаються претендентами до відповідних
уповноважених робочих органів місцевих організацій НСАУ за місцем проживання
претендентів.

16.

Подані претендентами пропозиції розглядаються та аналізуються уповноваженими
робочими органами місцевих організацій НСАУ протягом одного місяця з моменту
отримання відповідного подання.

17.

За результатами розгляду поданих претендентами матеріалів та документів вказані
пропозиції в разі їхньої позитивної оцінки подаються уповноваженими робочими
органами місцевих організацій НСАУ на розгляд правлінь цих місцевих організацій
НСАУ.

18.

В разі негативної оцінки поданої пропозиції претенденту у 10-ти денний строк з
моменту прийняття рішення повертаються подані ним раніше документи та
матеріали, та видається мотивована відмова від прийняття її до розгляду, з
поясненням причин такої відмови та наданням зауважень і рекомендацій щодо їх
усунення. Претендент, пропозиція якого отримала негативну оцінку за результатами
попереднього розгляду, може знов подати доопрацьовану пропозицію щодо вступу у
НСАУ не раніше, ніж через три місяці (?) після дати прийняття такого рішення
правлінням місцевої організації НСАУ.

19.

Мотивована відмова від прийняття до розгляду поданої пропозиції щодо вступу у
НСАУ може бути видана претенденту в разі невідповідності за формою і складом
поданих ним матеріалів та документів вимогам, встановленим цим Положенням,
невідповідності оприлюднених претендентом особистих даних кваліфікаційним
вимогам, встановлених цим Положенням, в разі незгоди претендента на
оприлюднення та обробку поданих ним особистих даних, та/або за відсутності чи
суперечливості підтверджень авторства претендента на представлений ним на розгляд
твір архітектури або містобудування.

20.

В разі своєї незгоди з сутністю або з мотивацією наданої уповноваженим робочим
органом місцевої організації НСАУ відмови такий претендент має право звернутися з
відповідною скаргою до правління місцевої організації НСАУ, яка розглядається ним
протягом одного місяця. За результатами розгляду претенденту, який скаржиться,
надається письмова відповідь з викладенням обґрунтованого остаточного рішення
правління цієї місцевої організації НСАУ. Якщо надана відповідь вважається
претендентом недостатньо обґрунтованою, він може оскаржити це рішення поданням
у Апеляційну комісію НСАУ.

21.

Матеріали пропозицій претендентів на вступ у НСАУ, що були позитивно оцінені
уповноваженим робочим органом місцевої організації НСАУ та подані ним
правлінню місцевої організації НСАУ, попередньо оцінюються таким правлінням та,
у разі схвалення, направляються на розгляд чергового засідання правління місцевої
організації НСАУ.

22.

За результатами розгляду й позитивної оцінки поданих претендентом матеріалів
правління місцевої організації НСАУ на своєму засіданні приймає рішення про
схвалення кандидатури претендента та підтримку його клопотання щодо прийняття у
члени НСАУ, після чого витяг з рішення правління місцевої організації НСАУ з
доданням до неї поданих претендентом матеріалів та документів в одному
примірнику надсилається на розгляд правління НСАУ.

23.

Рішення правління НСАУ про затвердження рішень правлінь місцевих організацій
НСАУ щодо прийняття у члени НСАУ приймається на черговому (позачерговому)
Пленумі правління НСАУ, на підставі поданих правліннями місцевих організацій
НСАУ клопотань, у складі матеріалів і документів, що вказані вище.
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24.

Після прийняття правлінням НСАУ рішення про затвердження рішень правлінь
місцевих організацій НСАУ щодо прийняття у члени НСАУ особисті дані
новообраних членів НСАУ вносяться до електронного реєстру, а вони отримують
членські квитки і нагрудні знаки встановленого зразка.

25.

Новообрані члени НСАУ відразу після обрання повинні сплатити вступний внесок та
членські внески за поточний рік, починаючи з моменту обрання, у повному обсязі, у
розмірі та у порядку, встановленому правлінням НСАУ.

26.

Атестовані особи, які здобули кваліфікаційні сертифікати відповідальних виконавців
окремих видів робіт, що пов’язані із створенням об’єктів архітектури, за напрямками
«Архітектурне об’ємне проектування» та «Розроблення містобудівної документації»,
та не є членами НСАУ, можуть бути прийнятими до НСАУ за спрощеною
процедурою, порядок якої встановлюється правлінням НСАУ.

27.

Порядок набуття статусу члена Молодіжної секції НСАУ визначається окремим
положенням, яке приймається та затверджується правлінням НСАУ.
IV. Склад та зміст документів та матеріалів, що включаються до пропозиції
претендента на вступ (набуття членства) до НСАУ

28.

29.

До складу та змісту документів та матеріалів, що включаються до пропозиції
претендента на вступ (набуття членства) до НСАУ віднесені наступні:
- заяву встановленого зразка про вступ у члени НСАУ (з письмовим зобов’язанням
про визнання Програми та Статуту Національної спілки архітекторів України,
Статуту відповідної місцевої організації Спілки, дотримання Правил професійної
етики архітектора та Стандартів професійної діяльності архітектора) (Додаток 1);
- особовий листок члена НСАУ встановленого зразка (Додаток 2) – 2 прим.;
- облікова картка члена НСАУ встановленого зразка (Додаток 3) – 2 прим.;
- нотаріально посвідчені копії диплома (дипломів) про освіту, інших документів та
посвідчень, що підтверджують кваліфікацію та фаховий рівень претендента,
зокрема, копії дипломів про присвоєння наукових ступенів, копії атестатів про
присвоєння наукових звань, про почесні звання, державні премії, копії
кваліфікаційних сертифікатів, копії документів, що посвідчують отримані
нагороди та відзнаки, у т. ч. фахові;
- нотаріально посвідчену копію трудової книжки та довідку, що посвідчує
обрахований фаховий стаж за професією;
- перелік творчих робіт, наукових робіт та публікацій встановленого зразка,
посвідчений
претендентом
та
уповноваженими
особами
організації
(підприємства), в якій працює претендент (Додаток 4);
- три особисті кольорові фото, розміром 3 × 4 см, без головного убору;
- демонстраційні матеріали, посвідчені належним чином, у вигляді одного-двох
планшетів формату А0, повнокольорового альбому творчих робіт, наукових робіт
та публікацій формату А4, що ілюструють особистий творчий доробок
претендента, його архітектурну, наукову, педагогічну та іншу творчу діяльність;
- дві рекомендації від членів НСАУ, що мають стаж членства у НСАУ не менше
п’яти років, в яких характеризується творча і громадська діяльність кандидата
(складаються у довільній формі, у 2-х примірниках кожна);
- електронна версія перелічених тут матеріалів у форматі *.PDF на магнітному
носієві.
Документи, що включаються до пропозиції претендента на вступ (набуття членства)
до НСАУ, претенденти на вступ до НСАУ оформлюють самостійно, за організаційно5
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методичної допомоги та із протокольним супроводом уповноваженого робочого
органу правління відповідної місцевої організації НСАУ.
V. Виключення з членів НСАУ
30.

Виключення із членів НСАУ здійснюється рішеннями загальних зборів (конференцій)
місцевих організацій НСАУ або рішеннями правлінь місцевих організацій НСАУ з
наступним затвердженням правлінням НСАУ або Президією правління НСАУ.

31.

Рішення загальних зборів (конференцій) місцевих організацій НСАУ або правлінь
місцевих організацій НСАУ про виключення з членів НСАУ подаються на
затвердження правління НСАУ або Президії правління НСАУ в порядку процедури,
що аналогічний тому, який встановлено цим Положенням для процедури прийняття у
члени НСАУ.

32.

Відповідно до ст. 21 Статуту НСАУ, член НСАУ має право в будь-який час зупинити
чи припинити своє членство в НСАУ шляхом подання заяви до правління відповідної
місцевої організації НСАУ або до правління НСАУ.
Після отримання такої заяви правління місцевої організації НСАУ у 10-ти денний
строк повідомляє про це Правління НСАУ для внесення відповідних змін до
електронного реєстру.
Членство у НСАУ зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не
потребує додаткових рішень.

33.

Членство в НСАУ припиняється також у разі смерті члена НСАУ або за рішенням
керівних органів НСАУ.

34.

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

35.

При виході або виключенні з числа членів НСАУ вступні і членські внески
поверненню не підлягають.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Національній Спілці Архітекторів
України
архітектора П. І. Б.,
_________ року народження,
освіта – ____, фах – ________
місце проживання:
Індекс, м. _______________
вул. __________ № __, кв. __.
Паспорт: серія_____ №______,
виданий ____________________
____________________________
____. ____. 202___ р.
ЗАЯВА

Я, __________П. І. Б.__________, прошу прийняти мене у члени Національної Спілки
архітекторів України. Із статутом Спілки ознайомлений та згодний, обіцяю дотримуватися у
власній архітектурній діяльності Правил професійної етики архітектора та Стандартів
професійної діяльності архітектора, визнання Програми та Статут Національної спілки
архітекторів України, Статуту ____________________ місцевої організації Спілки, обіцяю
всіма силами сприяти розвитку Спілки.

___.___.202__ р.

Архітектор

/Прізвище, ініціали/

«Власноручний підпис архітектора ________________ посвідчую».

Керівник відділу кадрів

Прізвище, ініціали/

м. п.
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Додаток 2
Особовий листок члена НСАУ встановленого зразка
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Додаток 3
Облікова картка члена НСАУ встановленого зразка
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Додаток 4
Перелік творчих робіт
архітектора П.І.Б. (повністю)
за період з _______ р. по ________ р.
№
п.п.
I

Найменування
роботи

Стадія
проектування

II

III

Ступінь
участі у
проекті
IV
Головний
архітектор
проекту

Рік
проектування

Відомості про
реалізацію

V

VI
В стадії
подальшого
проектування
В стадії
подальшого
проектування
В стадії
подальшого
проектування

1

Проект

2

Проектна
пропозиція

3

Ескізний проект

4

Робоча
документація

Співавтор

місяць, рік

Реалізован, рік

5

Робоча
документація

Головний
архітектор
проекту

місяць, рік

Реалізован, рік

6

Конкурсний
проект

7
8
9

Проект і робоча
документація
Робочий проект
Ескізний проект
Робочий проект

Автор

місяць, рік

місяць, рік

Автор в групі
місяць, рік
авторів

Автор
Провідний
автор
*
*

місяць, рік

місяць, рік

Перша премія.
Право
подальшого
проектування.
В стадії
будівництва

місяць, рік
місяць, рік

Реалізована 1ша черга, рік

Автор ___________________________________________________________(П. І. Б.)
«____»__________ 200__ р.
«Автентичність наведених даних підтверджую»
Керівник (головний архітектор) проектної організації ______________________ (П. І. Б.)
м. п. «____»__________ 200__ р.
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