
 
Витяг з Рішення 

IV Пленуму правління 
Національної спілки архітекторів України 

 
9 грудня 2016р. 
м. Київ 

 
 Обговоривши винесені на розгляд питання порядку денного IV пленуму 
правління НСАУ XVIII скликання правління ухвалює: 
1. З питання першочергових завдань 

Спілки по виконанню Наказу Мінрегіону 
України від 18 жовтня 2016 року №280 
«Про делегування повноважень Мінрегіону 
щодо проведення професійної атестації 
архітекторів саморегулівної організації у 
сфері архітектурної діяльності – Національній 
спілці архітекторів України». 

1.1. Затвердити персональний склад Атестаційної архітектурно-будівельної 
комісії НСАУ, запропонований президією правління Спілки 14 жовтня 
2016р. (додаток 1 до Рішення пленуму). 

1.2. Головою Атестаційної архітектурно-будівельної комісії НСАУ призначити 
віце-президента Спілки Чижевського Олександра Павловича. 

1.3. Заступником голови атестаційної архітектурно-будівельної комісії НСАУ 
призначити президента Спілки Гусакова Володимира Миколайовича. 

1.4. Секретарем атестаційної архітектурно-будівельної комісії НСАУ призначити 
начальника відділу секретаріату Спілки Костенко Ірину Григорівну. 

1.5. Відповідно до Наказу Мінрегіону від 22.12.2011р. «Про затвердження форми 
та технічного опису бланку кваліфікаційного сертифіката відповідального 
виконавця робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури», терміново 
здійснити затвердження бланку сертифіката та його виготовлення. 

Відповідальні:  Чижевський О.П. 
    Костенко І.Г. 
Термін:   грудень 2016р. 

1.6. Розробити та подати на затвердження президії правління НСАУ Регламент 
роботи Атестаційної архітектурно-будівельної комісії Спілки, яким 
визначити функціональні обов’язки і права Комісії щодо підготовки і 
реалізації програм підвищення кваліфікації, встановлення порядку 
проведення іспитів, забезпечення діяльності Комісії в регіонах та інше. 

Відповідальні:  Чижевський О.П. 
голови правлінь 
місцевих організацій 
члени Атестаційної 
комісії 

     Термін:   грудень 2016р. 
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1.7. Підготувати пропозиції щодо змін до Стандарту професійної діяльності 1 

«Вимоги до членів Національної спілки архітекторів України та до якості 
виконуваних (надаваних) ними робіт (послуг)» стосовно: 
- розповсюдження обов’язковості вимог Стандарту на всіх сертифікованих 

архітекторів незалежно від членства в Спілці; 
- складу робіт, на які надається право сертифікатом (Стаття 2, п. 1.3.). 

Відповідальні:  Гусаков В.М. 
    Чижевський О.П. 
    члени Атестаційної 
    комісії 

     Термін:   березень 2017р. 
 
1.8. На виконання Стандарту професійної діяльності 3 «Відшкодування збитків, 

завданих споживачам внаслідок виконання (надання) членами НСАУ робіт 
(послуг) неналежної якості», підготувати Порядок цивільно-правової 
відповідальності архітектора перед споживачем. 

Відповідальні:  Гусаков В.М. 
    Чижевський О.П. 
    члени робочої групи 
    по створенню  
    Архітектурної Палати 
Термін:   II квартал 2017р. 

1.9. Розробити систему моніторингу (контролю) за виконанням сертифікованими 
архітекторами Стандартів професійної діяльності та Правил етики 
архітектора, маючи на увазі: 
- визначення ролі місцевих організацій НСАУ; 
- склад і порядок застосування санкцій (заходів впливу) в разі невиконання 

або неналежного виконання архітектором вимог Стандартів і Правил 
етики; 

- організаційну структуру і кадрове забезпечення. 
Відповідальні:  Гусаков В.М. 
    Чижевський О.П. 
    члени робочої групи 
    по створенню  
    Архітектурної Палати 
Термін:   I квартал 2017р. 

1.10. Провести організаційні заходи зі створення регіональних відділень 
Архітектурної Палати НСАУ. Керуватись Положенням «Про регіональні 
відділення Архітектурної Палати НСАУ» та «Рекомендаціями щодо 
створення регіональних відділень Архітектурної Палати НСАУ». 

Відповідальні:  Чижевський О.П. 
    голови правлінь 

місцевих організацій 
НСАУ 

Термін:   I квартал 2017р. 
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2. З питання про Систему підвищення  

кваліфікації сертифікованих  
архітекторів в п’ятирічному циклі 
відповідно діючого законодавства. 

2.1. Схвалити як основу для подальшої розробки Системи бальний принцип 
оцінки підвищення кваліфікації атестованих архітекторів в п’ятирічному 
циклі відповідно до чинного законодавства. 

2.2. Робочій групі у складі Богданова І.В., Вадімова В.М., Гоя Б.В.,      
Колеснікова К.Л., Олійник О.П., Хесіна В.О., Чижевського О.П. 
доопрацювати Концепцію системи підвищення кваліфікації, звернувши 
особливу увагу на склад заходів, за участь у яких можуть нараховуватись 
бали, та організаційне забезпечення цієї роботи. 

Відповідальні: Чижевський О.П. 
   члени робочої групи з 
   підготовки системи  
   підвищення кваліфікації 
Термін:  17 травня 2017р. 

2.3. Підготувати і внести на розгляд V Пленуму правління НСАУ XVIII 
скликання «Систему підвищення кваліфікації атестованих архітекторів в 
п’ятирічному циклі відповідно до чинного законодавства». 

Відповідальні: Чижевський О.П. 
   члени робочої групи з  
   підготовки системи  
   підвищення кваліфікації 
Термін: до дати проведення V Пленуму 

правління 
 

 
Президент 
Національної спілки 
архітекторів України       В.М. Гусаков 
 


