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ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРСНУ КОМІСІЮ 
 НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ 

 (ДАЛІ – КОМІСІЯ НСАУ) 
 

Положення про  Конкурсну комісію НСАУ визначає основні завдання, функціональну спрямованість та 
порядок організації роботи Комісії. 

Комісія є консультативно-дорадчим органом при НСАУ. 
Комісія  у своїй діяльності керується українським законодавством та міжнародними положеннями в сфері 

архітектурних конкурсів.  
 

1.  МЕТА СТВОРЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ НСАУ  
 

● поширення та популяризація конкурсної практики в Україні; 
● підвищення рівня організації та проведення архітектурних конкурсів в Україні. 
 
2.  ЗАВДАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ НСАУ 
 
● консультування всіх учасників (замовників, організаторів, учасників, членів журі, експертів 

конкурсу, громадськість, територіальних осередків НСАУ) щодо конкурсних процедур; 
● арбітраж та медіація конкурсних процесів; 
● оцінка якості конкурсних програм; 
● просування (промоція) поширення практики проведення архітектурних конкурсів в Україні; 
● розробка і адвокація пропозицій з удосконалення українського законодавства і нормативно-

правових актів в сфері організації та проведення архітектурних конкурсів; 
● моніторинг та аналіз конкурсної практики в Україні; 
● дослідження і впровадження кращих світових практик в конкурсній галузі. 
 
3.  ПОВНОВАЖЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ НСАУ  
 
3.1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:   
● консультує територіальні  осередки НСАУ щодо відповідності законодавству Програм та умов 

конкурсів в процесі їхнього погодження; 
● консультує щодо структури складу журі та за запитом замовника або організатора рекомендує 

осіб-членів НСАУ до участі в якості члена журі конкурсів, що проводяться в Україні, за принципом відповідності та 
розмаїття; 

● проводить моніторинг, дослідження та аналіз стану конкурсної сфери в Україні; 
● формує звіти щодо стану розвитку конкурсної практики в Україні, ринку організаторів конкурсів, 

проблем і шляхів їх вирішення; 
● веде реєстр організаторів конкурсів; 
● веде реєстр конкурсів, що проводяться в Україні; 
● проводить рейтинг архітектурних конкурсів в Україні; 
● підвищує рівень обізнаності та фахової підготовки з організації та проведення конкурсів для всіх 

суб’єктів конкурсної процедури, проводить курси, семінари, вебінари тощо. Бере участь в курсах підвищення 
кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів 
архітектури; 

● допомагає вирішенню конфліктних ситуацій, за необхідності запрошує до співпраці спеціалістів-
медіаторів для досудового вирішення конфлікту; 
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● виступає експертами з розгляду питань, пов’язаних із конкурсною практикою в ЗМІ, органах 
місцевого самоврядування, органах державної влади тощо; 

● за запитом надає рекомендації замовникам та організаторам конкурсів щодо вдосконалення 
Програм та умов конкурсів; 

● надає пропозиції органам державної влади, органам місцевого  самоврядування щодо 
вдосконалення українського законодавства та рішень місцевої влади в сфері архітектурних конкурсів; 

● представляє Національну спілку архітекторів України та Архітектурну палату НСАУ (далі – АП 
НСАУ) на заходах (в тому числі – міжнародних), присвячених розвитку конкурсної практики; 

● формує звернення від НСАУ до міжнародних донорів, проектів технічної допомоги, благодійників 
та меценатів за підтримкою (в тому числі – фінансовою) розвитку конкурсної практики в Україні  

● видає рекомендації, методичні матеріали, підручники, керівництва з практики організації та 
проведення архітектурних конкурсів; 

● розглядає інші питання, що стосуються практики проведення архітектурних конкурсів; 
● щорічно звітує перед Радою  АП НСАУ, правлінням НСАУ (президією правління НСАУ)  щодо 

роботи комісії; 
 
3.2. Комісія має право: 
 
● розглядати проєкт оголошення конкурсу та програму і умови в процесі підготовки; 
● надавати рекомендації організаторам конкурсу щодо вдосконалення процедури; 
● запрошувати на засідання суб’єктів конкурсної процедури, що розглядається; 
● готувати для НСАУ листи, звернення, запити до органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, юридичних та фізичних осіб; 
● утворювати робочі групи для розгляду окремих питань, що належать до її компетенції; 
● для забезпечення якості підготовки та розгляду питань на засіданнях голова Комісії може давати 

доручення окремим членам Комісії створювати робочі групи та залучати до участі у своїй роботі консультантів, 
експертів, спеціалістів. 

 
4.  ФОРМУВАННЯ  КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ НСАУ 
4.1. Склад комісії 
● Конкурсна Комісія складається з 7 членів НСАУ, які обираються шляхом голосування на 

об'єднаному засіданні президії правління НСАУ та Ради АП. Для участі у відборі на посаду члена конкурсної 
Комісії особа-претендент подає заяву на президента НСАУ і мотиваційний лист. Секретаріат НСАУ розсилає 
документи, подані претендентами, всім членам для ознайомлення не пізніше ніж за тиждень дня відбору членів 
Комісії. Рішення приймається шляхом таємного рейтингового голосування. 

● Голова Комісії обирається членами комісії шляхом таємного голосування з числа сертифікованих 
архітекторів - членів Комісії.  

● Заступник голови Комісії обирається членами Комісії шляхом таємного голосування. 
● Секретар Комісії обирається членами комісії шляхом таємного голосування. 
● Вибори до Комісії проводяться  один раз на три  роки. 
 
4.2. Голова Комісії: 
● формує стратегію роботи Комісії на виборчу каденцію, подає на розгляд та затвердження Комісії; 
● здійснює керівництво Комісією, визначає порядок її роботи; 
● головує на її засіданнях; 
● дає доручення членам Комісії; 
● представляє Комісію у відносинах з керівними органами НСАУ, АП  НСАУ; 
● контролює стан виконання рішень Комісії з питань, що розглядалися; 
● запрошує для участі у роботі Комісії зацікавлених  осіб. 
 
4.3. Заступник голови Комісії: 
● бере участь у підготовці питань для розгляду на засіданнях Комісії; 
● бере участь у здійсненні контролю за виконанням рішень Комісії; 
● виконує повноваження Голови у випадку відсутності останнього. 
 
4.4. Секретар Комісії: 
● здійснює організаційне та документальне забезпечення роботи Комісії; 
● погоджує з головою та заступником Комісії дату і місце проведення засідання Комісії; 
● інформує членів Комісії про час і місце проведення засідань; 
● узагальнює матеріали з питань, які передбачається винести на розгляд Комісії; 
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● формує проект порядку денного засідання Комісії та погоджує його з головою та заступником 
голови Комісії; 

● несе відповідальність за підготовку проведення засідань Комісії, надання матеріалів та 
відомостей, необхідних для проведення засідання Комісії; 

● оформляє протоколи засідань Комісії та у дводенний термін з дати проведення засідання Комісії 
подає їх на затвердження голові Комісії або головуючому на засіданні Комісії. 

 
4.5. Члени Комісії зобов'язані: 
● бути присутніми на засіданнях Комісії та брати участь в її роботі; 
● виконувати доручення, визначені рішеннями Комісії; 
● кожен член Комісії очолює відповідальний напрям діяльності Комісії; розподіл відповідальних 

напрямів між членами визначається  засіданням Комісії. 
 
5. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ 
● Комісія працює за принципами доброчесності, неупередженості і професійності. 
● Формою роботи Комісії є засідання. 
● Засідання скликається головою Комісії або на вимогу чотирьох членів Комісії. 
● Засідання Комісії можуть проводитися очно та онлайн. 
● Засідання Комісії проводиться не рідше ніж один раз на місяць або частіше по мірі необхідності.  
● Проект Порядку денного засідання Комісії надсилається членам Комісії за три дні до засідання. 
● Матеріали засідання Комісії оформлюються протоколом, який затверджується головою Комісії. 
● Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 від загального 

складу Комісії.  
● Рішення приймаються шляхом досягнення консенсусу. У випадку, якщо досягнення консенсусу є 

неможливим, рішення приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Комісії, 
присутніх на засіданні. 

● У випадку рівного розподілу голосів позиція Голови Комісії є вирішальною. 
● У випадку наявності конфлікту інтересів член Комісії має повідомити про це на початку засідання 

Комісії і не брати участь в прийнятті цього рішення. Конфлікт інтересів проявляється у випадках, коли член 
Комісії є суб’єктом конкурсної процедури, яка розглядається на Комісії. В такому випадку член Комісії, у якого є 
наявний конфлікт інтересів має право брати участь в обговоренні. 

● У випадку розгляду конфліктних ситуацій на засідання Комісії в обов’язковому порядку 
запрошуються учасники конфлікту. Якщо учасник конфлікту не є присутнім на засіданні з поважних причин 
(повідомлення про таку причину має бути озвучено на початку засідання) розгляд питання відкладається. Якщо 
учасник конфлікту завчасно не повідомив Комісію про неможливість взяти участь в засіданні, питання 
розглядається. 

● Комісія працює на безоплатній основі. 
● Рішення Комісії оприлюднюються на власній сторінці в соціальних мережах та в розділі на 

офіційному сайті НСАУ та АП  НСАУ. 
 
5.1. Порядок розгляду програм та умов конкурсів 
 
● Комісія розглядає оголошення (їхні проєкти), програми та умови конкурсів (їхні проєкти), 

замовниками яких виступають органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні 
особи. 

● Розгляд і надання рекомендацій програм та умов конкурсів (їхніх проєктів) може відбуватися за 
заявою замовників таких конкурсів, членів журі конкурсів, організаторів конкурсів, експертів, учасників конкурсів, 
громадськості, територіальних  осередків НСАУ та членів Комісії. 

● Заявник на розгляд Програми та умов конкурсу (його проєкту) має звернутися в письмовій формі 
до Комісії із пропозицією розглянути відповідний документ або електронною поштою на офіційний e-mail 

● Комісія приймає рішення щодо члена Комісії – експерта, відповідального за всебічне дослідження 
конкурсної документації (її проєкту). Відбір експерта відбувається за алфавітним принципом по черзі серед всіх 
членів Комісії. Експерт проводить всі необхідні консультації і досліджує документацію (проєкт конкурсної 
документації) на предмет відповідності українському законодавству, вихідним даним, містобудівної ситуації, 
наявності культурної спадщини на території проєктування і готує звіт про розгляд конкурсної документації та 
рекомендації (за необхідності). 

● Для уникнення упередженого ставлення експерт надає звіт іншому члену Комісії, обраного 
жеребкуванням для перевірки/рецензії викладених в звіті та рекомендаціях даних. 

● Після узгодження позицій експерт представляє звіт та рекомендації на засіданні Комісії. 
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● На засідання Комісії запрошується замовник конкурсу, організатор конкурсу, заявник, представник 
територіального  осередку НСАУ. 

● Після обговорення, надання зауважень і пропозицій (за необхідності) Комісія приймає рішення 
щодо затвердження звіту з рекомендаціями. 

● Рішення Комісії разом із звітом та рекомендаціями надсилаються заявникові. 
 
5.2. Про реєстр організаторів конкурсів 
 
● Реєстр організаторів конкурсів формується з метою моніторингу учасників ринку, промоції та 

комунікації. 
● Реєстр організаторів формує та підтримує Конкурсна комісія. 
● Форма реєстру організаторів розробляється та затверджується Комісією. 
● Реєстр публічний у відкритому доступі  на сайті НСАУ. 
● Внесення організатора в реєстр відбувається за заявою останнього згідно встановленої форми. 
 
5.3. Про реєстр конкурсів 
 
● Реєстр конкурсів формується з метою: 
● промоції та популяризації. 
● перелік розглянутих Комісією конкурсів. 
● Реєстр конкурсів формує та підтримує Конкурсна комісія. 
● Форма реєстру конкурсів розробляється та затверджується Комісією. 
● Реєстр публічний у відкритому доступі  на сайті НСАУ. 
● Заяву на внесення конкурсу в реєстр згідно затвердженою форми подає замовник, організатор 

конкурсу або делегований представник НСАУ. 
 
 
6. ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОСЕРЕДКАМИ НСАУ 
 
● В межах конкретного конкурсу - делегований (на конкретний конкурс) представник 

територіального осередку  НСАУ повідомляє Комісію щодо підготовки/оголошення конкурсу та надає конкурсну 
документацію для розгляду Комісією. 

 
Порядок рекомендування Комісією членів НСАУ до участі в конкурсах в якості членів журі розробляється 

Комісією та подається до затвердження президією правління НСАУ. 
 
Якщо конкурс проводиться за підтримки НСАУ, то програми та умови Комісія перевіряє обов'язково. 
 
7. СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ НА 2022-2025 РОКИ 
 
● Підготувати Порядок проведення в Україні конкурсів проєктних пропозицій з адаптацією 

керівництва Міжнародного Союза Архітекторів з організації конкурсів проєктних пропозицій архітектури та 
суміжних сфер, Стандарту ЮНЕСКО щодо регуляції міжнародних конкурсів з архітектури та міського планування, 
міжнародного досвіду організації і проведення конкурсів.   

● З метою практичного впровадження даного Порядку підготувати та внести у встановленому 
порядку відповідні зміни і доповнення до діючих законодавств України та рішень уряду України. 

● Розробити та оприлюднити вимоги та критерії щодо організації та проведення конкурсів проєктних 
пропозицій для організаторів і замовників конкурсів. 

● Розробити та затвердити форму і порядок ведення Реєстру організаторів конкурсів та Реєстру 
конкурсів. Ввести Реєстри в дію.  

 
 

 
 
 
Президент 
Національної спілки 
архітекторів України      Олександр ЧИЖЕВСЬКИЙ 

 
 


