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РЕГЛАМЕНТ 

Атестаційної архітектурно-будівельної комісії НСАУ 
 

            1.    Загальні положення.  

 

1.1. Цей Регламент визначає порядок діяльності Атестаційної 

архітектурно-будівельної комісії утвореної НСАУ для проведення професійної 

атестації (далі – Комісії), робочих органів Комісії, а також порядок розгляду 

питань та прийняття рішень, віднесених до їх компетенції. 

1.2. У своїй діяльності Комісія, її органи та посадові особи діють на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та 

наказами Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон)  і 

керуються у своїй діяльності Конституцією, Законом України “Про архітектурну 

діяльність”, іншими законами, постановою Кабінету Міністрів України від 

23.05.2011 № 554 “Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців 

окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури”, (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 651)  

наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України:  від 01.09.2011року № 172 “Про 

затвердження Порядку внесення плати за проведення професійної атестації 

відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із 

створенням об’єктів архітектури, та її розмірів”; від 28.09.2009 року № 393 «Про 

затвердження Кваліфікаційних вимог до відповідальних виконавців окремих видів 

робіт, пов’язаних  із створенням об’єктів архітектури»;  від 21.03.2016 року № 67 

«Про реєстрацію Національної спілки архітекторів як саморегулівної організації у 

сфері архітектурної діяльності і внесення відомостей про неї до відповідного 

державного реєстру»; від 18.10.2016 року № 280 «Про делегування повноважень 

Мінрегіону щодо проведення професійної атестації архітекторів у сфері 

архітектурної діяльності – Національній спілці архітекторів України; іншими 

нормативно-правовими актами: Стандартами професійної діяльності, Правилами 

професійної етики архітектора, Положенням про Архітектурну Палату 

Національної спілки архітекторів України, Положенням про Регіональний 

осередок Архітектурної Палати Національної спілки архітекторів України, а в 

частині неврегульованій перерахованими нормативно-правовими актами, цим 

Регламентом та іншими рішеннями НСАУ. 

1.3. У цьому Регламенті терміни вживаються у такому значенні: 

відповідальна особа – особа, уповноважена Комісією на прийом та 

первинну перевірку заяв про професійну атестацію, надання консультацій з 
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питань професійної атестації; 

виконавець – виконавець окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі 

створенням об’єктів архітектури, - архітектор, який здобув вищу освіту за 

напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та має стаж 

роботи за фахом не менш як три роки та який пройшов професійну атестацію за 

відповідним напрямком професійної діяльності; 

кваліфікаційний сертифікат — документ, що підтверджує відповідність 

виконавця кваліфікаційним характеристикам професії або відповідним 

професійним стандартам та його спроможність виконувати окремі роботи 

(надавати послуги), пов’язані із створенням об’єктів архітектури, що зазначені в 

такому документі і належать до видів робіт (послуг), перелік яких затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 (Офіційний 

вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1668); 

професійна атестація — процедура, під час проведення якої 

підтверджується професійна спеціалізація, рівень кваліфікації і знань виконавця; 

особова справа виконавця – комплект документів, сформований під час 

проходження професійної атестації, до якого включаються: заява про проведення 

професійної атестації з доданими до неї документами, опис, особова картка про 

складання іспиту, копії документів про внесення платежів, копія акта про видачу 

сертифіката, зобов’язання виконавця щодо сумлінного дотримання ним вимог: 

чинного законодавства України; встановлених Стандартів професійної діяльності; 

Правил професійної етики архітектора, інші документи, які подаються виконавцем 

або складаються Комісією і безпосередньо стосуються атестації виконавця; 

регіональний координатор – керівник Місцевої організації НСАУ та 

Регіонального осередку Архітектурної Палати НСАУ; 

комісія з архітектурно-будівельного контролю (далі - робоча комісія) – 

визначений НСАУ за певним напрямком діяльності колектив осіб зі складу 

Комісії, або зі складу регіонального представництва з метою здійснення та 

встановлення фактів вчинення/невчинення виконавцем порушень вимог чинного 

законодавства України, Стандартів професійної діяльності та інше. 

регіональне представництво Комісії – Місцева організація НСАУ, 

Регіональний осередок Архітектурної Палати НСАУ. 

апеляційна комісія -  комісія утворена НСАУ (відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 651) у складі голови 

апеляційної комісії та її членів в кількості не менше п’яти осіб.  

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про 

архітектурну діяльність”, Порядку проведення професійної атестації 

відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із 

створенням об’єктів архітектури, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.05.2011 № 554, (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 червня 2021 р. № 651), Положенні про Атестаційну архітектурно-будівельну 

комісію, затвердженому рішенням президії правління НСАУ від ---.---.2021 № ----. 

           2.  Інформування про професійну атестацію.   

          2.1. Виконавець для проходження професійної атестації, отримання 
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дубліката кваліфікаційного сертифіката та з інших підстав, передбачених 

нормативно-правовими актами щодо професійної атестації звертається до Комісії 

через відповідальних осіб шляхом  подання письмових заяв. 

           2.2. Регіональне представництво Комісії, до якого подавати заяву чи 

звернення, виконавець визначає на власний розсуд.  

 2.3. Прийняті відповідальними особами заяви та звернення реєструються в 

день прийняття, не пізніш наступного робочого дня скануються та надсилаються 

засобами електронного зв’язку, у форматі pdf чи jpg, секретарю Комісії до 

компетенції якого відносяться питання розгляду заяв чи звернень. 

  2.4. Документи передаються регіональними представництвами Комісії 

електронною поштою на адресу секретаря Комісії, а документи на паперових 

носіях (в тому числі заяви та звернення з додатками) кур’єром або поштою 

рекомендованим листом. 

  2.5. При передачі документів на паперових носіях особа, яка передає 

документацію, складає опис у довільній формі, у якому в обов’язковому порядку 

зазначається відправник, отримувач, дата передачі та кількість аркушів. 

Одержувач перевіряє комплектність отриманих документів, про що робить 

відмітку на описі та електронною поштою повідомляє відправника про 

отримання, наявність/відсутність зауважень. 

  2.6. Відповідальність за повноту та своєчасність доставки документів на 

паперових носіях несе відправник. 

  2.7. Будь-яка зацікавлена особа має право, звернувшись особисто, поштою, 

засобами електронного чи телефонного зв’язку до НСАУ, Комісії, її регіонального 

представництва, отримати роз’яснення стосовно процедури професійної атестації 

виконавців, розташування та контактних даних НСАУ, Комісії, її регіональних 

представництв,  вимог до освіти та досвіду роботи виконавця, порядку 

попереднього визначення наявності у виконавця достатньої освіти та досвіду 

роботи, порядку заповнення та подання заяви про допуск до проведення 

професійної атестації та додатків до неї, вартості процедури атестації та окремих 

її складових, порядку заміни кваліфікаційного сертифіката або отримання його 

дубліката. 

  2.8. Інформація про проведення професійної атестації оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті НСАУ, а також на порталі Єдиної державної електронної 

системи у сфері будівництва. 

  2.9. Професійна атестація проводиться незалежно від членства виконавця в 

саморегулівній організації. 

  2.10. Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви 

в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до 

законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується. Відомості 

про дотримання зазначених вимог вносяться до Реєстру атестованих осіб. 

   2.11. Встановлення наявності перерви у роботі за фахом строком понад три 

роки здійснюється на підставі інформації виконавця про його професійну 

діяльність, яка подається щороку НСАУ у довільній формі через електронний 
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кабінет користувача електронної системи та/або іншу державну інформаційну 

систему, інтегровану з електронною системою, протягом місяця, що настає за 

датою видачі кваліфікаційного сертифіката, починаючи з наступного року, та 

протягом п’яти робочих днів вноситься до Реєстру атестованих осіб. 

    2.12. У разі відсутності в Реєстрі НСАУ відомостей про дотримання 

виконавцем вимог, зазначених в абзаці першому цього пункту, програмними 

засобами електронної системи автоматично вноситься запис про порушення 

виконавцем таких вимог з одночасним відображенням на порталі електронної 

системи. 

    2.13. У разі перерви у роботі за фахом понад три роки виконавець повинен 

пройти професійну атестацію в установленому порядку. При цьому роботою за 

фахом вважається також викладацька та наукова діяльність, робота в державних 

органах або органах місцевого самоврядування за умови виконання функцій за 

напрямом професійної спеціалізації. 

     2.14. Після усунення виконавцем порушень, зазначених в п.2.11., та 

надходження відповідної інформації, що документально підтверджує факт їх 

усунення, дія кваліфікаційного сертифіката автоматично поновлюється. 

     2.15. Кваліфікаційний сертифікат діє на всій території України. 

     2.16. На території іноземних держав кваліфікаційний сертифікат діє 

відповідно до міжнародних договорів України. 

     2.17.  Виконавець має особисту печатку із зазначенням, зокрема, прізвища, 

власного імені, по батькові (за наявності) виконавця та номера кваліфікаційного 

сертифіката. 

      2.18. Збір та обробка НСАУ персональних даних здійснюється відповідно 

до Закону України “Про захист персональних даних”. 

 

 3.    Прийняття рішення про проходження професійної атестації. 

         3.1.    Професійну спеціалізацію атестації виконавець обирає самостійно.  

         3.2. Формування та подання виконавцем заяви про допуск разом із 

зазначеними документами здійснюється з урахуванням вимог, визначених статтею 

261 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”. 

         3.3. Форми заяви про допуск та стислого звіту про професійну діяльність 

та/або творчі досягнення виконавця встановлює НСАУ. 

         3.4.  Заява про допуск разом з доданими до неї документами у разі подання 

у паперовій формі приймається за описом, копія якого видається виконавцю з 

відміткою про дату прийняття документів. 

  3.5. Про зміну відомостей, зазначених у поданих документах, виконавець 

зобов’язаний повідомити протягом п’яти робочих днів з дня настання таких змін 

письмово в паперовій формі або в електронній формі через електронний кабінет 

користувача електронної системи та/або іншу державну інформаційну систему, 

інтегровану з електронною системою. До такого повідомлення додаються копії 

документів, засвідчені виконавцем, що підтверджують відповідні зміни. 
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3.6. Копії документів, які додаються до заяви про допуск, засвідчуються 

виконавцем. 

          3.7.   Розгляд заяви про допуск/недопуск разом з поданими документами 

здійснюється Комісією протягом десяти робочих днів з дня їх отримання. 

  3.8.  У разі коли за результатами розгляду заяви про допуск разом з      

поданими документами виявлено невідповідність виконавця кваліфікаційним 

вимогам та/або недостовірну інформацію, Комісією приймається рішення про 

відмову виконавцю в допуску до проведення професійної атестації з 

обґрунтуванням причин відмови. 

  3.9.  За відсутності підстав для відмови в допуску до проведення 

професійної атестації і за наявності документа або інформації (реквізитів 

платежу) про внесення плати за її проведення Комісією приймається рішення про 

допуск до проведення професійної атестації та проведення іспиту. 

 

   4.   Заява про професійну атестацію. 

           4.1. Для проведення професійної атестації виконавець подає заяву до НСАУ 

про допуск до проведення професійної атестації (далі - заява про допуск) у 

паперовій або в електронній формі через електронний кабінет користувача Єдиної 

державної електронної системи у сфері будівництва (далі – електронна система) 

та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною 

системою, в якій зазначає свої прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), паспортні 

та контактні дані.   

До заяви про допуск додаються:  

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків 

(не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідному податковому органу і мають відмітку у паспорті); 

засвідчені в установленому порядку копії:  

документа (документів) про вищу освіту (про здобуття ступеня бакалавра 

або магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за напрямом 

професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог; 

документів про трудову діяльність та стаж роботи за фахом; 

документа про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за 

відповідними програмами за напрямом професійної атестації;  

стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця 

(фото, ксерокопії об’єктів та інше, на арк. формату А4–А5 ), засвідчений 

регіональним представництвом Комісії (місцевою організацією НСАУ). 

Виконавець також може подавати інші документи, що підтверджують 

професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань виконавця (зокрема 

державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів, 

документи про наукові досягнення, рекомендації двох атестованих виконавців або 

професійної організації за відповідним напрямом). 

              4.2. Заяви і додатки до них складаються державною мовою. За потреби, у 

регіональному представництві Комісії, безкоштовно надається допомога під час 

заповнення заяви та додатків до неї, копіюванню документів. Заяви і додатки до 
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них посвідчуються підписом заявника, крім документів (їх копій) посвідчених 

нотаріально чи органом, який їх видав. Оригінали документів, копії яких завірені 

заявником, пред’являються відповідальній особі для визначення тотожності копії  

оригіналу. Якщо інформація, яка має бути врахована під час розгляду заяви, 

викладена в доданих до заяви документах (копіях) не українською або російською 

а іншими мовами, до такого документа має бути доданий належним чином 

посвідчений переклад.  

             4.3. У разі наміру пройти професійну атестацію за різними напрямами 

професійної спеціалізації заяви на кожен напрям професійної атестації подаються 

окремо.   

             4.4. Заява подається особисто або поштою. У разі подання заяви поштою 

підпис виконавця на заяві та додатках, а також копії документів, що додаються, 

мають бути посвідчені у встановленому порядку (нотаріально, а копії документів 

нотаріально або органом, що їх видав). 

            4.5. Виконавець має право повторно подати заяву про допуск, але не раніше 

ніж через шість місяців після прийняття рішення про відмову у видачі 

кваліфікаційного сертифіката. 

             4.6. За зверненням виконавця кваліфікаційний сертифікат надається у 

паперовій формі. 

               4.7. Відповідальна особа, до якої звернувся із заявою виконавець, в його 

присутності, проводить первинну перевірку повноти заповнення заяви, додатків 

до неї, перевіряє тотожність доданих копій документів оригіналам (крім копій 

посвідчених нотаріально чи органом, який їх видав) і складає опис, оригінал якого 

додається до заяви, а копія видається заявнику. Заяви, які надійшли поштою 

перевіряються без присутності заявника, копія опису надсилається поштою. 

              4.8. У разі відсутності у заяві даних, передбачених п.4.1 Регламенту, 

та/або додатків, які є обов’язковими, відповідальна особа повинна запропонувати 

виконавцю  дооформити  чи додати необхідні документи. У разі якщо виконавець 

не виконує рекомендації відповідальної особи заява не приймається. 

              4.9. Під час прийняття заяви відповідальна особа повідомляє виконавця 

про графік проведення іспитів, суму та порядок внесення плати за проведення 

іспиту, порядок і строки запрошення виконавця до складання іспиту. Виконавець, 

після ознайомлення з графіком складання іспитів, вправі обрати дату складання 

іспиту, заплановану графіком іспитів. 

               4.10. У разі неможливості додержання строків атестації під час складання 

іспиту відповідно до графіка, відповідальна особа ініціює перед керівництвом 

Комісії питання про внесення до графіка змін, про прийняте рішення повідомляє 

виконавця зручним для останнього способом. 

                4.11. Прийнята від виконавця заява з додатками до дати складання іспиту 

зберігається у відповідальної особи, крім випадків, коли секретар Комісії витребує 

їх на розгляд. 

                4.12. Рішення Комісії про допуск/відмову в допуску до проведення 

професійної атестації, видачу/відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката 

виготовляються з використанням Реєстру НСАУ та доводяться до відома 
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виконавців, які подали заяву про допуск, шляхом оприлюднення відповідного 

рішення на порталі електронної системи та через електронний кабінет 

користувача зазначеної системи (у разі його наявності) та/або іншу державну 

інформаційну систему, інтегровану з електронною системою. Рішення про 

допуск/відмову в допуску до проведення професійної атестації за зверненням 

виконавців, які подали заяву про допуск, надається у паперовій формі протягом 

двох робочих днів з дня прийняття такого рішення рекомендованим листом з 

повідомленням підстав для повернення. 

                4.13. Рішення про відмову в допуску до проведення професійної 

атестації та відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката може бути оскаржене 

до Апеляційної комісії НСАУ та/або в судовому порядку. 

                 4.14. У разі якщо заява з додатками відповідає вимогам п.4.1. цього 

Регламенту, а інформація, що в них міститься, свідчить про наявність у виконавця 

необхідного освітнього рівня та досвіду роботи, виконавцю пропонується пройти 

іспит. 

                 4.15. У разі, якщо заява з додатками не відповідають п.4.1.Регламенту 

або не містять інформації про наявність у виконавця необхідних освітнього рівня 

та досвіду роботи, виконавцю пропонується надати додаткові відомості, а рішення 

про проведення атестації приймається з урахуванням доданих відомостей. У разі 

відмови від надання додаткових відомостей, заява розглядається на підставі 

наявних. 

       4.16. Інформація про хід професійної атестації може бути надана лише 

заявнику, а іншим особам виключно у випадках та з підстав прямо передбачених 

законом.  

               5.   Складання іспиту. 

            5.1.  Виконавці, які мають достатній освітньо-кваліфікаційний рівень та 

досвід роботи, складають іспит у порядку, затвердженому Комісією. 

     5.2. Незалежно від інформування при прийнятті заяви відповідальна особа, 

яка прийняла від виконавця заяву, не пізніше ніж за п’ять  календарних днів до 

проведення іспиту інформує виконавця про час та місце проведення іспиту, розмір 

і порядок внесення плати за його складання засобами телефонного зв’язку, 

електронної пошти чи телеграмою. 

            5.3. У час, встановлений графіком складання іспиту, виконавець, який 

прибув для складання іспиту, має подати документ, який відповідно до 

законодавства підтверджує його особу (паспорт), та підтвердження внесення 

плати за складання іспиту (оригінал квитанції з відміткою банку). Відповідальна 

особа реєструє виконавців, які прибули для складання іспиту, під розпис 

знайомить з порядком складання іспиту та видає тестові завдання.  

             5.4. Виконавець, який не прибув на складання іспиту, вважається таким, 

що іспит не склав. 

             5.5. Не пізніше п’яти робочих днів з дати складання іспиту, незалежно від 

його результату (крім випадків, коли іспит складатиметься повторно), 

відповідальна особа формує особову справу, до якої включаються: 

оригінал заяви виконавця з доданими документами;  

оригінал опису; 
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квитанція про внесення плати за складання іспиту; 

особова картка про складання іспиту та аркуші з тестовими завданнями та 

відповідями на них. 

Особова справа, в день її формування, подається на розгляд Комісії. 

 5.6. Іспит проводиться з використанням паперових або електронних носіїв 

за допомогою програмних засобів та включає виконання тестових завдань, у тому 

числі не менше 25 завдань загального та 25 завдань спеціального характеру. Іспит 

додатково може включати виконання не більше трьох ситуаційних завдань. 

            5.7. Порядок проведення іспиту, зразки тестових та ситуаційних завдань, 

інформація про дату, час та місце проведення іспиту, відомості про виконавців, які 

успішно склали іспит, оприлюднюються на офіційному веб-сайті НСАУ, а також 

на порталі електронної системи. 

            5.8. Іспит вважається складеним за умови надання виконавцем не менш як 

по 70 відсотків правильних відповідей загальної кількості тестових та ситуаційних 

завдань загального та спеціального характеру. 

             5.9. Результати іспиту оформляються протоколом. 

             5.10. На вимогу виконавця він повинен бути ознайомлений з результатами 

наданих ним відповідей на тестові та ситуаційні завдання. 

             5.11. За результатами складення виконавцем іспиту Комісією приймається 

рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі. 

             5.12. Підставою для відмови у видачі кваліфікаційного сертифіката за 

результатами іспиту є непідтвердження професійної спеціалізації, рівня 

кваліфікації та знань виконавця. 

              5.13 Видача кваліфікаційного сертифіката здійснюється на підставі 

прийнятого рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката шляхом внесення 

запису до Реєстру атестованих осіб — складова  електронної системи. 

              5.14. Виконавці, які пройшли професійну атестацію, набувають права на 

виконання відповідних видів робіт (послуг) з дня внесення до Реєстру атестованих 

осіб запису про кваліфікаційний сертифікат. 

               5.15. Строк проведення іспиту та прийняття рішення про видачу 

кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі за результатами 

складення іспиту не може перевищувати одного місяця з дня отримання заяви про 

допуск та поданих документів. 

 

       6.    Позбавлення Виконавця кваліфікаційного сертифіката. 

          6.1. Рішення про позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката може 

бути прийнято НСАУ за наявності не менш як однієї з таких підстав: 

            1) заяви виконавця про позбавлення кваліфікаційного сертифіката, поданої 

особисто або через представника у паперовій формі або в електронній формі через 

електронний кабінет користувача електронної системи та/або іншу державну 

інформаційну систему, інтегровану з електронною системою; 
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             2) рішення суду, яке набрало законної сили, про обмеження дієздатності 

особи (виконавця), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою; 

            3) рішення суду, що набрало законної сили, за яким виконавця притягнуто 

до відповідальності внаслідок неналежного виконання ним робіт (послуг), право 

виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом та/або позбавлено права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; 

            4) встановлення за результатами заходів комісії архітектурно-будівельного 

контролю факту вчинення виконавцем двох і більше порушень вимог 

законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів та нормативних 

документів у сфері містобудування, обов’язковість застосування яких встановлено 

законодавством; 

            5) встановлення факту подання виконавцем для проведення професійної 

атестації недостовірних документів або інформації, що в них міститься. 

  6.2. Рішення про позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката 

приймається протягом 15 робочих днів з дня отримання відомостей про настання 

обставин, визначених пунктом 6.1. цього Регламенту. 

  6.3. НСАУ протягом трьох робочих днів з дня отримання відомостей, 

визначених підпунктами 1, 3—5 пункту 6.1. цього Регламенту, але не пізніше ніж 

за два робочих дні до дати розгляду питання про позбавлення виконавця 

кваліфікаційного сертифіката, інформує виконавця про дату розгляду такого 

питання, у тому числі шляхом розміщення оголошення на порталі електронної 

системи та через електронний кабінет користувача такої системи (у разі його 

наявності) та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з 

електронною системою. 

  6.4. Неявка виконавця, який належним чином повідомлений про дату, час і 

місце розгляду питання про позбавлення кваліфікаційного сертифіката, не є 

перешкодою для такого розгляду, проте НСАУ може визнати присутність 

виконавця обов’язковою. 

 

              6.5.  Після прийняття рішення Комісії про позбавлення кваліфікаційного 

сертифіката секретар Комісії вносить відповідні відомості до реєстру НСАУ і 

надсилає виконавцю вимогу повернути кваліфікаційний сертифікат. 

             6.6. У разі надходження до Комісії даних, які можуть бути підставою для 

позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката (неоформленого у вигляді 

відповідного акта), такі дані передаються на розгляд визначеній НСАУ робочій 

комісії для опрацювання цього питання та передачі його на розгляд Комісії. 

              6.7. У разі надходження акту від робочої комісії (за результатами 

здійснення архітектурно-будівельного контролю) або інших відповідних 

контрольно-наглядових органів про подання виконавцем для проведення 

професійної атестації недостовірних документів, порушення виконавцем вимог 

Стандартів професійної діяльності, нормативно-правових актів та нормативних 

документів у сфері містобудування, передачі кваліфікаційного сертифіката іншій 

особі для виконання окремих видів робіт Голова Комісії призначає засідання 



10 

 

Комісії, на яке запрошується представник робочої комісії, що склав акт, та 

виконавець, якого такий акт стосується. Секретар Комісії у термін не менш ніж за 

три робочих дні до дня засідання повідомляє членів Комісії та запрошених осіб 

про час і місце засідання та надсилає членам Комісії документи, які стосуються 

питань порядку денного такого засідання. У разі своєчасного повідомлення про 

розгляд питання про позбавлення кваліфікаційного сертифіката, відсутність 

запрошених осіб не перешкоджає розглядові справи та прийняття відповідного 

рішення.  

               6.8. У ході засідання виконавець, якого такий акт стосується, та ініціатор 

розгляду питання про позбавлення кваліфікаційного сертифіката мають право 

давати додаткові пояснення. На засіданні Комісії, з дозволу головуючого, можуть 

бути заслухані повідомлення інших осіб, оголошені документи і досліджені інші 

матеріали. 

               6.9. За результатами розгляду Комісія приймає рішення про наявність або 

відсутність підстав для позбавлення кваліфікаційного сертифіката. 

Рішення Комісії про позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката 

подається на затвердження до Президії Правління НСАУ. 

       6.10. Рішення про відсутність підстав для позбавлення виконавця 

кваліфікаційного сертифіката приймається в разі відсутності безспірного 

підтвердження наявності підстав, визначених пунктом 6.1. цього Регламенту.  

       6.11. Рішення про позбавлення кваліфікаційного сертифіката із 

зазначенням підстав його прийняття виготовляється з використанням Реєстру 

НСАУ та доводиться до відома виконавця шляхом оприлюднення відповідного 

рішення на порталі електронної системи та протягом п’яти робочих днів з дня 

його прийняття надсилається виконавцю у паперовій формі. 

       6.12. Кваліфікаційний сертифікат втрачає чинність з дати внесення до 

Реєстру НСАУ запису про позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката. 

Для потреб завершення виконання робіт (надання послуг) за раніше укладеними 

договорами такий кваліфікаційний сертифікат може бути використаний до заміни 

відповідального виконавця, але не більш як протягом 30 календарних днів. 

       6.13. Рішення про позбавлення кваліфікаційного сертифіката може бути 

оскаржене до Апеляційної комісії НСАУ. 

        6.14. Виконавець, якого позбавили кваліфікаційного сертифіката, має 

право повторно подати заяву про допуск не раніше ніж через 12 місяців, якщо 

судовим рішенням не встановлено більшого строку позбавлення виконавця права 

обіймати певні посади або провадити певну діяльність. 

         6.15. Відомості про припинення дії кваліфікаційного сертифіката 

внаслідок смерті виконавця вносяться до Реєстру НСАУ протягом трьох робочих 

днів з дати отримання документально підтвердженої інформації про настання 

зазначеної обставини. 

      6.16. Виконавець має право: 

     1) ознайомлюватися з документами про позбавлення його 
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кваліфікаційного сертифіката; 

     2) подавати обґрунтовані заперечення до документів про позбавлення його 

кваліфікаційного сертифіката у строк не пізніше ніж за один робочий день до дати 

розгляду питання про позбавлення його кваліфікаційного сертифіката; 

      3) бути присутнім під час розгляду питання про позбавлення його 

кваліфікаційного сертифіката; 

      4) оскаржувати рішення за результатами розгляду питання про 

позбавлення його кваліфікаційного сертифіката до Апеляційної комісії протягом 

15 днів з дати його оприлюднення. 

Виконавець також має інші права, передбачені законодавством та цим 

Регламентом. 

 

                  7.  Порядок роботи Комісії. 

               7.1. Організаційними формами роботи Комісії є засідання, що 

проводяться у разі необхідності при надходженні документів, розгляд яких 

потребує прийняття рішення. Засідання Комісії може проводитися в онлайн 

форматі, або у формі опитування. 

    7.2. Рішення про проведення засідання Комісії, з визначенням проекту 

порядку денного, часу та місця проведення, приймає голова Комісії (за відсутності 

голови – його заступник). Секретар Комісії не пізніше наступного дня інформує 

всіх членів Комісії про проведення засідання, не пізніше ніж за один робочий день 

до дня проведення засідання розсилає засобами електронного зв’язку матеріали, 

які будуть винесені на розгляд, а також проекти рішень.  

   7.3. Засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менш 

як половина від затвердженого персонального складу членів Комісії. 

   7.4. Рішення приймаються шляхом відкритого голосування простою 

більшістю голосів та оформлюються протоколом, який підписують головуючий на 

засіданні та член Комісії, який вів протокол. За умови рівності голосів 

вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

   7.5. У разі проведення засідання в онлайн форматі, або шляхом опитування 

секретар Комісії надсилає всім членам Комісії заяви і звернення, які надійшли на 

розгляд, а також проекти рішень. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього 

віддали голоси не менш як половина від затвердженого персонального складу 

членів Комісії. Після отримання відповідей від членів Комісії, секретар Комісії 

готує протокольне рішення та організовує його підписання не менш як половиною 

від затвердженого персонального складу членів Комісії. 

    7.6. Рішення Комісії не пізніше з дня його оформлення подається 

секретарем Комісії на затвердження Голові Комісії. 

      8. Контроль за професійною діяльністю виконавця. 

 8.1. Контроль за діяльністю виконавця здійснюється на предмет дотримання 

ним вимог закону “Про архітектурну діяльність”, зокрема статті 17 цього Закону, 

Порядку проведення професійної атестації виконавців окремих видів 

робіт(послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженого 
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постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 651), стандарту 

професійної діяльності 2 “Контроль за дотриманням членами Архітектурної 

палати Національної спілки архітекторів України стандартів професійної 

діяльності” та стандарту професійної діяльності 3 “Відшкодування збитків, 

завданих споживачам у наслідок виконання (надання) членами Архітектурної 

палати Національної спілки архітекторів України робіт (послуг) неналежної 

якості”, затверджених рішенням Пленуму НСАУ від 26. 03. 2021 р. та рішенням 

президії правління НСАУ від 07. 10. 2021 р., а також іншого законодавства 

України у сфері містобудівної діяльності та державних будівельних норм, 

стандартів і правил.  

  8.2. Здійснення контролю за діяльністю виконавця складається з: 

- подання виконавцем, який отримав в установленому порядку кваліфікаційний 

сертифікат, шляхом верифікації повідомлення про здійснення ним професійної 

діяльності за кваліфікаційним сертифікатом за формою, затвердженою НСАУ, із 

зазначенням відомостей про те, що не має перерви в роботі за фахом понад три 

роки та підвищує кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз 

на п’ять років; 

- прийняття Комісією за результатами проведених заходів контролю рішення про 

подальше здійснення виконавцем професійної діяльності за отриманим ним 

кваліфікаційним сертифікатом; 

- внесення відповідних відомостей до реєстру атестованих осіб НСАУ.   

   9.   Процедура надання сертифіката. 

9.1. Після прийняття рішення Комісією про видачу, відмову у видачі чи 

позбавлення кваліфікаційного сертифіката виконавця-члена Комісії секретар 

Комісії не пізніше наступного дня інформує про рішення Президію Правління 

НСАУ.  

9.2.  Секретар Комісії не пізніше п’яти робочих днів: 

9.2.1. Стосовно осіб, яким відмовлено у видачі кваліфікаційного 

сертифіката, відправляє повідомлення про прийняте рішення з відповідним 

обґрунтуванням. 

9.2.2. Стосовно осіб, відносно яких прийнято рішення про видачу 

кваліфікаційного сертифікату, повідомляє Голову Комісії про номери, під якими 

виконавців буде внесено до реєстру для надання сертифікатів. 

9.2.3. Стосовно осіб, відносно яких прийнято рішення про позбавлення 

кваліфікаційного сертифіката, вносить до реєстру відомості про таких осіб та 

надсилає повідомлення із зазначенням підстав прийняття такого рішення та 

вимогу повернути кваліфікаційний сертифікат. 

9.2.4. Стосовно осіб, відносно яких прийнято рішення про заміну 

кваліфікаційного сертифіката чи видачу дубліката кваліфікаційного сертифіката, 

вносить відомості про таких осіб до реєстру та забезпечує надання сертифікатів 

(дублікатів). 

9.3.  Секретар Комісії організовує заповнення бланків кваліфікаційних 

сертифікатів, їх підписання та передачу під розпис через відповідальних осіб 
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виконавцям.  

9.4.  Кваліфікаційний сертифікат заповнюється українською мовою без 

скорочень. В графі “Роботи (послуги), пов’язані із створенням об’єктів 

архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним 

сертифікатом”, зазначаються роботи відповідно до переліку, наведеного в додатку 

1 до даного Регламенту. 

9.5.  Після видачі сертифікатів секретар Комісії складає інформаційне 

повідомлення про внесення до Реєстру відомостей про виконавця із зазначенням 

його реєстраційного номера у Реєстрі, прізвища, імені, по батькові, номера 

кваліфікаційного сертифіката, дати прийняття рішення про видачу (обмін, 

позбавлення, видачу дубліката) кваліфікаційного сертифіката та передає для 

розміщення в веб-сайті Національної Спілки Архітекторів України. 

9.6.  Оригінали сертифікатів передаються відповідальним особам, через 

яких виконавцем подано заяву (або за зверненням виконавця іншій відповідальній 

особі), для видачі виконавцям із складанням акта, в якому зазначається час та 

місце передачі, спосіб передачі, кількість сертифікатів. 

9.7.  Кваліфікаційний сертифікат видається виключно виконавцю або 

особі, уповноваженій виконавцем. Повноваження довіреної особи мають бути 

підтверджені довіреністю, власноруч виданою виконавцем. Видача 

кваліфікаційного сертифіката (дубліката) особам уповноваженим роботодавцем 

виконавця або будь-якими іншими  ніж виконавець особами не допускається.  

Відповідальна особа видає кваліфікаційний сертифікат після надання 

документа про сплату вартості кваліфікаційного сертифіката, а також зобов’язання 

виконавця щодо сумлінного дотримання ним вимог: чинного законодавства 

України; встановлених Стандартів професійної діяльності; Правил професійної 

етики архітектора. Про видачу сертифіката складається акт, в якому зазначається 

час та місце передачі сертифіката виконавцю. В правому верхньому куті акта та 

документа про сплату вартості кваліфікаційного сертифіката вказується номер, під 

яким інформацію про видачу кваліфікаційного сертифіката (дубліката) внесено до 

реєстру. Документ про сплату вартості кваліфікаційного сертифіката скріплюється 

з актом про його отримання і протягом тижня надсилається в Секретаріат Комісії 

для долучення до особової справи виконавця. 

      9.10. Рішення НСАУ про відмову в допуску до проведення професійної 

атестації або про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката можуть бути 

оскаржені до Апеляційної комісії НСАУ протягом 15 днів з дня набрання 

оскаржуваним рішенням законної сили. Для цього особа, права якої порушені, 

подає скаргу у паперовій або в електронній формі через електронний кабінет 

користувача електронної системи та/або іншу державну інформаційну систему, 

інтегровану з електронною системою.  

    Порядок подання скарги, а також її розгляд та прийняття рішення 

Апеляційною комісією НСАУ здійснюється у повній відповідності до пункту 26 

постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 651. та Положення 

про Апеляційну комісію Національної спілки архітекторів України затвердженого 

рішенням президії правління НСАУ від 07 жовтня 2021 року.   
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    10.  Ведення реєстру. 

   10.1. Реєстр атестованих осіб ведеться Секретаріатом Комісії на 

електронних та паперових носіях у вигляді окремих розділів за напрямами 

професійної атестації. 

   10.2. Реєстр на паперових носіях ведеться у вигляді книг, які мають бути 

пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою Національної Спілки 

Архітекторів України, а також підписом голови Комісії.  

  10.3. Записи до книг вносяться секретарем Комісії протягом п'яти робочих 

днів після прийняття рішення про видачу або позбавлення кваліфікаційного 

сертифіката. 

  10.4. До реєстру вносяться такі відомості: 

- реєстраційний номер; 

- прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання, телефон 

виконавця; 

- номер кваліфікаційного сертифіката; 

відомості щодо: 

- підвищення кваліфікації, в тому числі, проходження курсів підвищення 

кваліфікації; 

- результатів складання іспитів; 

номер і дата рішення про: 

- видачу кваліфікаційного сертифіката; 

- видачу дубліката кваліфікаційного сертифіката; 

- позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката; 

- обмін кваліфікаційного сертифіката. 

 10.5. Зміни відомостей, що містяться у Реєстрі, або виправлення 

помилкового запису здійснюються на підставі рішення Комісії. 

 10.6. При виправленні помилкового запису на паперових носіях такі  

записи викреслюються, здійснюються правильні записи із зазначенням 

відповідного рішення, які скріплюються підписами голови Комісії або його 

заступника.  

 10.7. Реєстр на електронних носіях ведеться секретарем Комісії в порядку, 

погодженому з Головою Комісії. При внесенні до реєстру нової інформації (зміни 

раніше внесеної) копія нової редакції реєстру на електронних носіях 

направляється на розгляд та схвалення Комісією.  

  10.8. Копія реєстру на електронних носіях направляється до Мінрегіону. 

   11.  Зберігання документів. 

   11.1. Заяви та звернення з додатками, інші документи, отримані Комісією 

або створені під час діяльності Комісії, зберігаються в порядку, встановленому 

законодавством. 

   11.2. Особові справи виконавців, протоколи засідань Комісії, інші 

документи, які створюються під час діяльності Комісії, зберігаються в окремій 

частині архіву НСАУ. Особою відповідальною за збереження є секретар Комісії. 

   11.3. Документи, складені Комісією, зберігаються у секретаря Комісії. 

   11.4. Заяви та звернення про заміну кваліфікаційного сертифіката, видачу 
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дубліката, про позбавлення кваліфікаційного сертифіката,  долучаються до 

особової справи виконавця, сформованої під час професійної атестації, і 

зберігаються разом.  

   11.5. Особові справи отримують номер, який відповідає номеру, під яким 

інформацію про виконавця вперше внесено до реєстру.  

   11.6. Особові справи зберігаються в порядку номерів, під якими 

інформація про виконавця вперше внесена до реєстру. 

   11.7. У разі наступного внесення інформації до реєстру (при видачі 

дубліката, заміні сертифіката, позбавленні кваліфікаційного сертифіката тощо) на 

обкладинці особової справи робиться відповідна відмітка. 

   11.8. У разі вилучення особової справи або відсутності особової справи 

через зберігання документів у раніш сформованій справі на місце відсутньої 

справи вставляється вкладиш, який містить інформацію про причини відсутності 

особової справи. 

    11.9. Будь-які документи, які надійшли на адресу Комісії чи її органів, або 

створені під час діяльності Комісії, можуть бути знищені, передані на зберігання 

іншим, не встановлених цим Регламентом особам, виключно за рішенням Президії 

Комісії. 

 

 

 

 

Додаток 1  до Регламенту 

 

Професія                    Професійна спеціалізація                          Види робіт 

Архітектор Архітектурне об’ємне проектування 

 

 

 Розроблення містобудівної документації 
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Президент  

Національної спілки 

архітекторів України      Олександр ЧИЖЕВСЬКИЙ 


