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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Всеукраїнська громадська організація «Гільдія проектувальників у будівництві» 

(далі – Гільдія), на основі спільності інтересів об’єднує суб’єктів професійної діяльності – 
головних інженерів (фахівців) проекту та інших проектувальників та фахівців у будівництві 
для реалізації мети та цілей визначених цим Статутом. 

1.2. Повне найменування Гільдії: Всеукраїнська громадська організація «Гільдія 
проектувальників у будівництві». 

1.3. Скорочене найменування Гільдії: ВУГіП. 
1.4. Гільдія здійснює свою діяльність на принципах самоврядування (саморегулювання), 

добровільності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів Гільдії, 
законності, прозорості, відкритості, публічності (гласності), рівноправності її членів, вільного 
вибору території, мети (цілей) і напрямів своєї діяльності.  

1.5. У своїй діяльності Гільдія керується Конституцією України, Цивільним кодексом 
України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими 
актами, нормативними документами та цим Статутом, іншими внутрішніми документами та 
Правилами (стандартами) Гільдії. 

1.6. Гільдія є юридичною особою, може мати рахунки в банківських установах, печатки 
з власним найменуванням, ідентифікаційним кодом та у разі необхідності з символікою 
Гільдії, кутові штампи, бланки та інші реквізити, затверджені Правлінням Гільдії. 

1.7. Символіка Гільдії підлягає державній реєстрації у порядку визначеному 
законодавством. 

1.8. Місцезнаходження Гільдії: 03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 2а. 
1.9. Діяльність Гільдії є неприбутковою і поширюється на територію всієї України. 

Гільдія має статус всеукраїнського об’єднання громадян. 
1.10. Якщо інше не передбачено законом або оформленою письмово домовленістю між 

Гільдією та її членом (членами) Гільдія не відповідає за зобов’язаннями свого (своїх) члена 
(членів), так само і її член (члени) не відповідають за зобов’язаннями Гільдії. 

1.11. Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність Гільдії, так 
само як і втручання Гільдії у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не 
допускається, крім випадків, передбачених законом. 

1.12. Рішення, дії, бездіяльність органів управління Гільдії можуть бути оскаржені її 
членами до Правління Гільдії та до суду. Розгляд Правлінням Гільдії таких скарг (заяв) 
здійснюється у строки визначені законодавством. 
 

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГІЛЬДІЇ 
(ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГІЛЬДІЇ) 

2.1. Гільдія заснована з метою захисту прав і свобод своїх членів – головних інженерів 
(фахівців) проекту та інших проектувальників (фахівців) у будівництві, задоволення 
соціальних, економічних, фахових, виробничих та інших законних інтересів вказаних 
фахівців, підвищення престижу професії та рівня кваліфікації головних інженерів проекту та 
інших проектувальників у будівництві, сприяння обміну досвідом між ними, впровадження у 
галузі принципів саморегулювання, розвитку та вдосконаленню нормативно-правових актів, 
нормативних документів та інших актів в сфері будівництва об’єктів архітектури. 

2.2. Цілями Гільдії, в межах її основної діяльності, є: 
2.2.1 розробка та впровадження заходів, спрямованих на підвищення престижу професії 

та рівня кваліфікації головних інженерів (фахівців) проекту, інших проектувальників та 
фахівців у будівництві; 

2.2.2 розробка, вдосконалення та сприяння впровадженню науково-теоретичних, 
нормативно-правових та практичних засад для здійснення будівництва об’єктів архітектури; 

2.2.3 розробка та реалізація, за участю членів Гільдії, заходів фізкультурно-оздоровчого, 
спортивного, морально-етичного, патріотичного та іншого пов’язаного із цим спрямування; 

2.2.4 сприяння розробці та реалізації заходів пов’язаних із впровадженням передового 
вітчизняного, іноземного та міжнародного досвіду, інформаційних та інноваційних технологій 
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у сфері будівництва об’єктів архітектури, систематизація, вивчення та аналіз вказаних досвіду 
і технологій; 

2.2.5 забезпечення професійної атестації інженерів-проектувальників та інших 
проектувальників у будівництві відповідно до чинного законодавства України; 

2.2.6 забезпечення вирішення спорів, стороною (сторонами) яких є член (члени) Гільдії, 
інші суб’єкти архітектурної діяльності, суб’єкти містобудування; 

2.2.7 сприяння виробленню та реалізації державної політики в сфері будівництва 
об’єктів архітектури, а також інші цілі відповідно до мети Гільдії. 

2.3. До основної діяльності Гільдії, спрямованої на досягнення її мети (цілей) визначених 
цим Статутом, належать: 

2.3.1 співпраця з органами державної влади, іншими державними органами, органами 
місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, установами та організаціями з 
питань будівництва об’єктів архітектури; 

2.3.2 проведення без отримання прибутку семінарів, лекцій, симпозіумів, нарад, інших 
заходів спрямованих на підвищення рівня кваліфікації головних інженерів (фахівців) проекту 
та інших проектувальників та фахівців у будівництві, активізацію обміну досвідом між 
зазначеними фахівцями; 

2.3.3 популяризація інформації про діяльність Гільдії, у тому числі шляхом 
провадження, за участю членів Гільдії, всеукраїнських, регіональних, міжнародних чи інших 
заходів фізкультурно-оздоровчого, спортивного, морально-етичного, патріотичного та іншого 
пов’язаного із цим спрямування; 

2.3.4 надання інформаційної, організаційної, методичної та іншої підтримки діяльності 
членів Гільдії, залучення їх до мети та цілей Гільдії; 

2.3.5 заснування засобів масової інформації, створення юридичних осіб, зокрема і таких, 
що діють на засадах саморегулювання, професійного самоврядування; 

2.3.6 видавнича справа; 
2.3.7 ініціювання, взяття участі у розробці та реалізації місцевих, регіональних, 

всеукраїнських, міжнародних, комерційних та державних, галузевих, інших програм 
пов’язаних з вдосконаленням та розвитком будівництва об’єктів архітектури; 

2.3.8 визначення та/або взяття участі у визначенні правил і стандартів підприємницької 
та професійної діяльності, обов’язкових для виконання всіма членами Гільдії; 

2.3.9 розробка та впровадження фінансових механізмів відповідальності своїх членів 
перед третіми особами за результати своєї діяльності, у тому числі шляхом встановлення для 
своїх членів обов’язкового страхування ними або Гільдією цивільно-правової 
відповідальності членів Гільдії перед третіми особами; 

2.3.10 сприяння проведенню або, на підставі делегованих повноважень, проведення 
професійної атестації інженерів-проектувальників та інших проектувальників у будівництві, 
залучення до ліцензування господарської діяльності своїх членів; 

2.3.11 участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері містобудування; 
2.3.12 виконання державного замовлення у сфері містобудування відповідно до закону; 
2.3.13 утворення та діяльність постійно діючих третейських судів; 
2.3.14 виконання функцій робочого органу Атестаційної архітектурно-будівельної 

комісії відповідно до законодавства України. 
2.4. Правилами (стандартами) підприємницької та професійної діяльності є розроблені 

Гільдією документи (кодекси поведінки, регламенти, правила, стандарти тощо), які містять 
обов’язкові для виконання всіма членами Гільдії вимоги щодо певних аспектів професійної 
діяльності членів Гільдії. 

2.5. Внутрішніми документами Гільдії є затверджені органами управління Гільдії 
положення, що деталізують норми цього Статуту щодо компетенції, порядку формування та 
діяльності органів Гільдії, а також визначають умови членства в Гільдії, механізм 
відшкодування збитків, завданих споживачам (замовникам) унаслідок постачання членами 
Гільдії товарів, виконання робіт (надання послуг) неналежної якості, порядок забезпечення 
майнової відповідальності членів Гільдії, порядок створення компенсаційного фонду, питання 
страхування членів Гільдії та їх цивільно-правової відповідальності, механізм контролю за 
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дотриманням членами Гільдії Правил і стандартів підприємницької та професійної діяльності, 
процедуру професійної атестації членів Гільдії тощо. 
 

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ГІЛЬДІЇ 
3.1. Членство в Гільдії є фіксованим (якщо інше не встановлено рішенням Правління 

Гільдії), ґрунтується на засадах добровільності, рівноправності членів одного виду членства та 
вільного обрання виду і форми членства. 

3.2. Формами членства в Гільдії є: 
3.2.1 індивідуальне членство; 
3.2.2 колективне членство. 
3.3. Видами членства в Гільдії є: 
3.3.1 почесне членство; 
3.3.2 загальне членство; 
3.3.3 асоційоване членство. 
3.4. Індивідуальними членами Гільдії є головні інженери (фахівці) проекту та інші 

проектувальники у будівництві, інші громадяни, які підтримують мету (цілі) і напрями 
діяльності Гільдії, положення цього Статуту, подали заяву про вступ до Гільдії, прийняті в її 
члени та сплачують членські внески. 

3.5. Колективними членами Гільдії є колективи підприємств, установ, організацій, які 
підтримують мету (цілі) і напрями діяльності Гільдії, положення цього Статуту, подали заяву 
про вступ до Гільдії, прийняті в її члени та сплачують членські внески. 

3.6. Почесними членами Гільдії є її індивідуальні члени, яким, за їх згодою, присвоєно 
статус почесного члена. 

3.7. Загальними членами Гільдії є індивідуальні (колективні) члени Гільдії, які 
систематично та безперервно беруть активну участь у виконанні Гільдією своїх завдань 
(цілей) та функцій, самостійно обрали загальне членство в Гільдії, прийняті в її загальні члени 
та сплачують членські внески, встановлені для загальних членів. 

3.8. Асоційованими членами Гільдії є індивідуальні (колективні) члени Гільдії, які 
самостійно обрали асоційоване членство в Гільдії, прийняті в її асоційовані члени та 
сплачують членські внески, встановлені для асоційованих членів. 

3.9. Членство в Гільдії регулюється положенням про нього, яке затверджується 
Правлінням Гільдії. 

3.10. Для вступу до Гільдії кандидат в індивідуальні члени подає заяву встановленого 
зразка про вступ до Гільдії підписану ним, а кандидат в колективні члени – заяву 
встановленого зразка та рішення Зборів колективу підприємства, установи, організації про 
вступ цього колективу до Гільдії. 

3.11. Засновники Гільдії вважаються членами Гільдії з моменту її заснування, а 
засновники місцевих осередків Гільдії – з моменту створення відповідного місцевого осередку 
Гільдії. Особи, які в порядку визначеному цим Статутом обрані до складу керівних органів, 
вважаються членами Гільдії з моменту їх обрання. Подання заяви про вступ до Гільдії та 
сплата вступного членського внеску від вказаних осіб не вимагається. 

3.12. Рішення про прийняття або про відмову у прийнятті в члени Гільдії приймає 
Правління Гільдії. 

3.13. Право прийняття (відмову у прийнятті) в члени Гільдії може бути делеговане 
Правлінням Гільдії: 

3.13.1 Президенту Гільдії; 
3.13.2 Виконавчому директору Гільдії. 
3.14. Членство в Гільдії припиняється у разі: 
3.14.1 подання індивідуальним членом до Правління Гільдії заяви про вихід із Гільдії; 
3.14.2 подання колективним членом до Правління Гільдії заяви та рішення Зборів 

колективу підприємства, установи, організації про вихід із Гільдії; 
3.14.3 припинення підприємства, установи, організації, колектив якої є членом Гільдії, 

якщо таке припинення не передбачає правонаступництва; 
3.14.4 смерті індивідуального члена Гільдії чи оголошення (визнання) такої особи 

померлою, безвісно відсутньою, недієздатною. 
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3.15. Членство в Гільдії може бути припинено у разі: 
3.15.1 виключення члена із Гільдії за несплату ним членських внесків протягом шести 

місяців; 
3.15.2 невиконання або неналежного виконання членом Гільдії вимог законодавства, 

нормативних документів, цього Статуту, рішень органів управління Гільдії; 
3.15.3 самоусунення без поважних причин члена Гільдії від виконання обов’язків 

(доручень) покладених на нього рішеннями органів управління Гільдії; 
3.15.4 вчинення членом Гільдії діянь, що завдали або можуть завдати шкоди правам, 

законним інтересам, репутації, престижу, авторитету Гільдії та/або правам, свободам, 
законним інтересам, репутації, престижу, авторитету інших членів Гільдії; 

3.15.5 порушення членом Гільдії Положення про внески, інших обов’язків. 
3.16. У разі припинення членства в Гільдії майно, у тому числі кошти (членські, інші 

внески тощо), та інші цінності передані членом у власність Гільдії не повертаються. 
3.17. Рішення про припинення членства в Гільдії приймає Правління Гільдії двома 

третинами голосів його членів присутніх на засіданні Правління Гільдії. Обов’язок прийняття 
рішень про припинення членства в Гільдії з підстав зазначених в підпунктах 3.14.1, 3.14.2 
пункту 3.14 цього Статуту може бути покладено на одного із членів Правління Гільдії. 

3.18. Рішення про припинення членства в Гільдії може бути оскаржено в установленому 
законом порядку. 
 

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГІЛЬДІЇ 
4.1. Загальні члени Гільдії мають право, згідно з цим Статутом: 
4.1.1 голосувати на Конференції Гільдії з усіх питань винесених на її розгляд, якщо вони 

є делегатами; 
4.1.2 бути повідомленими про дату, час, місце проведення та порядок денний 

Конференції Гільдії; 
4.1.3 обирати та бути обраними делегатами від відокремлених підрозділів Гільдії, бути 

обраним до органів управління Гільдії, а також – обирати до цих органів, якщо вони є 
делегатами. Від імені колективного члена Гільдії обраним до органів управління Гільдії, 
делегатом може бути особа, уповноважена на це Зборами колективу відповідного 
підприємства, установи, організації; 

4.1.4 брати участь у визначенні основних напрямів діяльності Гільдії; 
4.1.5 заслуховувати звіти органів управління Гільдії згідно з цим Статутом. 
4.2. Члени Гільдії мають право: 
4.2.1 брати участь у заходах та програмах, ініціатором та/або учасником яких є Гільдія, 

реалізації проектів схвалених (затверджених) органами управління Гільдії; 
4.2.2 обговорювати будь-які питання пов’язані з діяльністю Гільдії та вносити 

пропозиції щодо вдосконалення роботи її органів управління; 
4.2.3 одержувати методичну, організаційну, консультаційну, фахову та іншу допомогу 

від Гільдії; 
4.2.4 добровільного виходу із членів Гільдії та у разі припинення членства в Гільдії 

повторного подання заяви про вступ до Гільдії; 
4.2.5 заявляти публічно про свій статус члена Гільдії, розповсюджувати інформацію про 

свою участь у програмах та заходах, ініціатором та/або учасником яких є Гільдія; 
4.2.6 брати участь у конференціях, семінарах, симпозіумах, нарадах тощо, які 

організовуються Гільдією та/або в яких вона бере участь; 
4.2.7 бути присутніми на засіданнях органів управління Гільдії при прийнятті рішень, 

що стосуються їх членства в Гільдії та інших рішень особистого характеру. 
4.3. Члени Гільдії зобов’язані: 
4.3.1 дотримуватись вимог цього Статуту та рішень органів управління Гільдії; 
4.3.2 сплачувати членські внески згідно з Положенням про внески; 
4.3.3 утримуватись від діянь, що завдали або можуть завдати шкоди правам, законним 

інтересам, репутації, престижу, авторитету Гільдії та/або правам, свободам, законним 
інтересам, репутації, престижу, авторитету інших членів Гільдії; 

4.3.4 сприяти своєю діяльністю досягненню Гільдією своїх мети (цілей). 
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4.4. Гільдія у порядку, що визначається окремим положенням, здійснює контроль за 
дотриманням членами Гільдії правил і стандартів підприємницької та професійної діяльності. 

4.5. Майнова відповідальність членів Гільдії, що виникла внаслідок завдання ними 
шкоди неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю правам фізичних або юридичних 
осіб забезпечується, зокрема, компенсаційним фондом Гільдії, страхуванням членів Гільдії та 
їх цівільно-правової відповідальності. Питання створення, встановлення розміру та 
використання компенсаційного фонду Гільдії, страхування її членів і їх цивільно-правової 
відповідальності регулюються окремими положеннями. 
 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ГІЛЬДІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ 
5.1. Органами управління Гільдії є: 
5.1.1 Конференція Гільдії (далі – Конференція); 
5.1.2 Правління Гільдії (далі – Правління); 
5.1.3 Президент Гільдії (далі – Президент); 
5.1.4 Ревізійна комісія Гільдії (далі – Ревізійна комісія) або Ревізор Гільдії (далі – 

Ревізор); 
5.1.5 Виконавчий директор Гільдії (далі – Виконавчий директор). 
5.2. Конференція є вищим органом управління Гільдії. Конференція діє на засадах 

колегіальності у прийнятті своїх рішень та рівності прав її відокремлених підрозділів. 
5.3. Конференція формується із делегатів від відокремлених підрозділів Гільдії та 

постійних делегатів (скорочено – делегати). Один делегат, що приймає участь у Конференції, 
має один голос під час голосування. 

5.4. Кількість делегатів від відокремленого підрозділу Гільдії на Конференції (норма 
представництва) затверджується Правлінням. Члени Правління, Ревізійної комісії (Ревізор) та 
керівники відокремлених підрозділів Гільдії є постійними делегатами. 

5.5. Порядок прийняття рішень та проведення Конференції регулюється Регламентом 
Конференції. 

5.6. Рішення Конференції приймаються шляхом відкритого голосування, простою, а у 
визначених цим Статутом випадках – кваліфікованою більшістю голосів делегатів (2/3), що 
беруть участь у Конференції та оформлюється протоколом. У разі необхідності рішення 
Конференції можуть прийматись шляхом опитування делегатів (у тому числі шляхом 
використання засобів зв’язку). Конференція вважається правомочною, якщо участь у ній взяли 
делегати від більшості її відокремлених підрозділів. 

5.7. У разі рівного розподілу голосів делегатів Президент набуває право вирішального 
голосу у прийнятті рішення Конференцією. В окремих випадках, за рішенням Конференції, 
може проводитись таємне голосування. 

5.8. Чергові засідання вищого органу управління Гільдії скликаються за рішенням 
Правління не рідше ніж один раз на один рік. 

5.9. Позачергові засідання вищого органу управління Гільдії скликаються у разі потреби 
в будь-який час: 

5.9.1 за рішенням Правління; 
5.9.2 на письмову вимогу не менше ніж однієї третини від загальної чисельності членів 

Гільдії. 
5.10. Про дату, час та місце проведення Конференції, її порядок денний, ініціатор 

(ініціатори) її скликання повідомляє керівників відокремлених підрозділів Гільдії не пізніше, 
як за два тижні до дати проведення Конференції, а у разі невідкладності її проведення – в 
строк достатній для повідомлення про це загальних членів Гільдії. 

5.11. Способи повідомлення загальних членів Гільдії визначаються Правлінням. 
5.12. Конференція: 
5.12.1 затверджує Регламент, порядки денні своїх засідань; 
5.12.2 схвалює прийняті уповноваженими органами управління Гільдії рішення про 

утворення громадських спілок, про вступ (вихід) із громадських спілок; 
5.12.3 визначає основні напрями діяльності Гільдії (довгострокові та короткострокові); 
5.12.4 вирішує будь-які інші питання відповідно до мети та цілей Гільдії; 
5.13. До виключної компетенції Конференції належить: 
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5.13.1 обрання (відкликання) Президента та інших членів Правління кваліфікованою 
більшістю голосів делегатів; 

5.13.2 визначення чисельного складу Правління згідно із цим Статутом; 
5.13.3 обрання (відкликання) членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
5.13.4 затвердження змін до цього Статуту; 
5.13.5 прийняття кваліфікованою більшістю голосів делегатів рішення про припинення 

Гільдії; 
5.13.6 розгляд та схвалення звітів Правління та Ревізійної комісії (Ревізора) про 

виконану роботу; 
5.13.7 затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора); 
5.13.8 схвалення річних кошторисів Гільдії після їх затвердження; 
5.13.9 делегування своїх повноважень іншим органам управління Гільдії, окрім 

повноважень, які належать до її виключної компетенції. 
5.14. Правління є постійно діючим колегіальним органом управління Гільдії, що 

складається з Президента та інших членів Правління. Обрання (відкликання) Президента та 
інших членів Правління здійснюється відповідно до цього Статуту. Строк повноважень 
Правління становить п’ять років. Чисельний склад Правління не може бути меншим п’яти 
осіб. 

5.15. Президент та інші члени Правління діють на громадських засадах, якщо інше не 
передбачено цим Статутом та/або Положенням про Правління. 

5.16. Рішення Правління приймається більшістю голосів його членів, що беруть у ньому 
участь. У разі необхідності рішення Правління можуть прийматись шляхом опитування його 
членів (у тому числі шляхом використання засобів зв’язку). При рівному розподілі голосів 
членів Правління голос Президента є вирішальним. Правління вважається правомочним, якщо 
участь у ньому взяли більше половини членів Правління. 

5.17. Чергові засідання Правління скликаються Президентом не рідше ніж один раз на 
півроку. Позачергові засідання Правління можуть скликатися Президентом (першим віце-
президентом, віце-президентом) або двома третинами його членів у разі потреби у будь-який 
час, а також в інших випадках і в порядку визначених Положенням про Правління. 

5.18. До компетенції Правління належить: 
5.18.1 затвердження: 
5.18.1.1 типового положення про відокремлені підрозділи Гільдії, положень про 

Правління і про символіку Гільдії, про внески до неї; 
5.18.1.2 положення про постійно діючий третейський суд, його регламенту та списку 

третейських суддів; 
5.18.2 скликання позачергових засідань вищого органу управління Гільдії, ініціювання 

внесення до порядку денного Конференції питань пов’язаних з діяльністю Гільдії; 
5.18.3 прийняття тимчасових та постійних актів (порядків, регламентів, кодексів, 

стандартів, положень тощо), у тому числі визначених пунктами 2.4, 2.5 цього Статуту; 
5.18.4 прийняття рішень про: 
5.18.4.1 прийняття в члени Гільдії або про відмову у прийнятті в члени Гільдії, про 

припинення членства в Гільдії; 
5.18.4.2 утворення (припинення/припинення діяльності) в установленому порядку 

постійно діючих третейських судів, товариств, підприємств, засобів масової інформації, 
громадських спілок, а також про вступ (вихід) до (із) них; 

5.18.5 виконання функцій засновника товариств, підприємств, засобів масової 
інформації, їх редакцій, заснованих Гільдією, передбачених їх установчими документами та 
законодавством; 

5.18.6 розподіл обов’язків між членами Правління в межах мети (цілей) та напрямів 
діяльності Гільдії; 

5.18.7 призначення (звільнення) із свого складу Виконавчого директора за поданням 
Президента; 

5.18.8 обрання (відкликання) із свого складу першого віце-президента Гільдії та її віце-
президента; 
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5.18.8 вирішення інших питань, що не належать до виключних повноважень інших 
органів управління Гільдії, відповідно до мети (цілей) та напрямів діяльності Гільдії, у тому 
числі визначених цим Статутом та Положенням про Правління. 

5.19. Президент є керівником Гільдії та членом Правління за посадою. Президент 
обирається (відкликається) відповідно до цього Статуту. Строк повноважень Президента 
становить п’ять років. 

5.20. До компетенції Президента належить: 
5.20.1 представництво без доручення (довіреності) інтересів Гільдії та членів Гільдії у 

відносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого 
самоврядування, їх службовими та посадовими особами, підприємствами, установами, 
організаціями, органами, у тому числі з вітчизняними, іноземними та міжнародними; 

5.20.2 ініціювання та скликання Конференції, внесення до порядку денного Конференції 
питань пов’язаних з діяльністю Гільдії; 

5.20.3 підписання договорів, угод, відповідно до мети (цілей) та напрямів діяльності 
Гільдії; 

5.20.4 головування на Конференції; 
5.20.5 загальне керівництво Правлінням, контроль за діяльністю членів Правління, 

ініціювання скликання Правління, подання на затвердження Правлінню порядку денного 
Правління, головування на Правлінні; 

5.20.6 скріплення своїм підписом протоколів Конференції, рішень та звітів Правління; 
5.20.7 вжиття заходів, спрямованих на залучення нових членів Гільдії; 
5.20.8 забезпечення виконання рішень Конференції та Правління прийнятих в межах їх 

компетенції; 
5.20.9 право вирішального голосу у прийнятті рішень Конференцією у разі рівного 

розподілу голосів делегатів; 
5.20.10 видання розпоряджень та інших розпорядчих документів Гільдії з питань, що не 

належать до виключної компетенції інших органів управління Гільдії; 
5.20.11 звільнення окремих членів (кандидатів у члени) Гільдії від сплати членських 

внесків або зменшення їх розміру; 
5.20.12 створення, у разі необхідності, Ради директорів Гільдії та затвердження 

Положення про неї; 
5.20.13 скасування наказів керівників відокремлених підрозділів Гільдії з підстав їх 

невідповідності рішенням органів управління Гільдії та/або законодавству; 
5.20.14 делегування своїх повноважень, зокрема щодо представництва інтересів Гільдії 

та її членів; 
5.20.15 вирішення інших питань відповідно до мети (цілей) та напрямів діяльності 

Гільдії, у тому числі визначених цим Статутом та Положенням про Правління. 
5.21. У разі відсутності Президента виконання його обов’язків здійснює перший віце-

президент, а при відсутності також останнього – віце-президент Гільдії. 
5.22. Особа, що була обрана віце-президентом Гільдії до набрання чинності цим 

Статутом, вважається першим віце-президентом Гільдії з моменту отримання Гільдією від неї 
письмової довільної форми декларації про визнання такої особи першим віце-президентом 
Гільдії (далі – Декларація). У цьому разі прийняття Правлінням рішення про обрання із свого 
складу першого віце-президента Гільдії не вимагається. 

З моменту отримання Гільдією Декларації вказана у цьому пункті особа користується 
усіма правами (виконує усі обов’язки) Президента визначеними (визначені) цим Статутом, 
протоколами Конференції, прийнятими до набрання чинності цим Статутом, та чинним 
законодавством України, що надані керівнику Гільдії. Позбавлення її таких прав (обов’язків) 
здійснюється виключно шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту. 

5.23. Виконавчий директор очолює та здійснює керівництво виконавчим апаратом 
Гільдії. За посадою Виконавчий директор є віце-президентом Гільдії. Виконавчий директор 
призначається (звільняється) Правлінням зі свого складу за поданням Президента. 
Виконавчий директор є підзвітним та підконтрольним Правлінню і Президенту. 
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5.24. Виконавчий апарат Гільдії складають Виконавчий директор, підпорядковані йому 
працівники Гільдії. До складу виконавчого апарату Гільдії можуть входити також керівники 
відокремлених підрозділів Гільдії та підпорядковані їм працівники. 

5.25. Виконавчий директор: 
5.25.1 скликає Правління Гільдії шляхом повідомлення членів Правління Гільдії про 

проект порядку денного, час і місце проведення засідання; 
5.25.2 забезпечує проведення засідань Правління Гільдії, оформлення протоколів та їхнє 

зберігання; 
5.25.3 діє без доручення (довіреності) від імені Гільдії, представляє її інтереси у 

відносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, органами, у тому числі з 
вітчизняними, іноземними та міжнародними; 

5.25.4 затверджує організаційну структуру та штатний розпис виконавчого апарату 
Гільдії, а також погоджує організаційну структуру і штатний розпис апарату відокремлених 
підрозділів Гільдії; 

5.25.5 затверджує Положення про структурні підрозділи виконавчого апарату Гільдії та 
посадові інструкції працівників виконавчого апарату Гільдії; 

5.25.6 призначає (звільняє) заступників Виконавчого директора та інших працівників 
виконавчого апарату Гільдії,  

5.25.7 організовує поточну діяльність виконавчого апарату Гільдії; 
5.25.8 забезпечує ведення реєстру членів Гільдії; 
5.25.9 підписує накази, від імені Гільдії видає довіреності, укладає договори, угоди, інші 

правочини в межах своїх повноважень; 
5.25.10 відкриває і закриває рахунки в установах банків, розпоряджається, в межах 

річного кошторису, коштами Гільдії, розпоряджається майном Гільдії відповідно до рішень 
органів управління Гільдії; 

5.25.11 забезпечує ведення бухгалтерського обліку і звітності та сплату встановлених 
законодавством податків (обов’язкових платежів); 

5.25.12 виконує інші обов’язки та користується повноваженнями визначеними 
Положенням про Правління, протоколами Конференції, розпорядженнями Президента та 
рішеннями Правління. 

5.26. Ревізійна комісія є колегіальним контрольним органом управління Гільдії. Члени 
Ревізійної комісії (Ревізор) обираються (відкликаються) відповідно до цього Статуту. Член 
Ревізійної комісії (Ревізор) не може бути одночасно членом Правління. Член Правління не 
може бути одночасно членом Ревізійної комісії (Ревізором). 

5.27. Ревізійна комісія (Ревізор) підконтрольна та підзвітна Конференції. Ревізійна 
комісія (Ревізор) діє на підставі Положення про неї, затвердженого Конференцією. Строк 
повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) становить сім років. 

5.28. Обрання Конференцією Ревізійної комісії здійснюється у разі, якщо загальна 
кількість членів Гільдії перевищує три тисячі осіб. Коли загальна кількість членів Гільдії 
дорівнює або є меншою трьох тисяч осіб, може обиратися Ревізор, якщо інше не встановлено 
Конференцією. 

5.29. Правління та Ревізійна комісія (Ревізор) звітують перед загальними членами Гільдії 
шляхом внесення на розгляд Конференції своїх звітів, періодичність подання яких 
встановлюється Конференцією. Невід’ємною частиною звіту Правління є звіт Виконавчого 
директора. 
 

6. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛИ ГІЛЬДІЇ 

6.1. Гільдія має право створювати свої відокремлені підрозділи (далі – відокремлені 
підрозділи). Рішення про їх створення приймає Правління. 

6.2. Відокремлений підрозділ очолює його керівник (або особа, що виконує його 
обов’язки), який обирається (відкликається) рішенням Правлінням. 

6.3. У складі відокремленого підрозділу може бути створена Рада відокремленого 
підрозділу, персональний склад та положення про яку затверджує його керівник. Головою 
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ради відокремленого підрозділу за посадою є керівник такого підрозділу. Рішення такої Ради 
вводяться у дію наказом керівника відокремленого підрозділу. 

6.4. Відокремлені підрозділи діють згідно з цим Статутом та положеннями про них, які 
затверджуються Правлінням на основі типового положення про відокремлені підрозділи. 

6.5. Припинення діяльності відокремленого підрозділу здійснюється на підставі рішення 
Правління про його закриття. 
 

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ                                    
МАЙНА (КОШТІВ) ГІЛЬДІЇ 

7.1. Майно (кошти) Гільдії належать їй на праві власності. 
7.2. Джерелами надходження майна (коштів) Гільдії є: 
7.2.1 майно (кошти) передане Гільдії засновниками Гільдії; 
7.2.2 майно (кошти) передане Гільдії членами Гільдії (зокрема членські внески); 
7.2.3 майно (кошти) одержане Гільдією в установленому порядку від держави Україна, 

територіальних громад, громадян, підприємств, установ та організацій, а також від іноземних 
держав та організацій, міжнародних організацій, осіб без громадянства, іноземців, якщо інше 
не встановлено законодавством; 

7.2.4 майно (кошти) одержане Гільдією як благодійні пожертви (благодійні гранти); 
7.2.5 майно (кошти) придбане Гільдією за рахунок власних коштів; 
7.2.6 майно (кошти) одержані від ведення Гільдією своєї основної діяльності, зокрема 

від виконання функцій робочого органу Атестаційної архітектурно-будівельної комісії 
відповідно до чинного законодавства України, від проведення професійної атестації 
інженерів-проектувальників та інших проектувальників у будівництві, від діяльності 
утворених Гільдією постійно діючих третейських судів (у вигляді третейського збору та на 
покриття інших витрат, пов’язаних з вирішенням спору третейським судом); 

7.2.7 майно (кошти) одержане Гільдією від безпосереднього здійснення нею 
господарської діяльності, у тому числі через створені нею підприємства, установи та 
організації; 

7.2.8 майно (кошти) набуте на інших підставах не заборонених законом. 
7.3. Кошти Гільдії використовуються в межах річного кошторису Гільдії (скорочено – 

річний кошторис). 
7.4. Функцію щодо затвердження річного кошторису покладено (делеговано) на 

Правління. Річний кошторис підписує Виконавчий директор та головний бухгалтер Гільдії 
(якщо такий є). Правління може вносити зміни та/або доповнення до річного кошторису. 

7.5. Якщо внаслідок внесення змін та/або доповнень до річного кошторису сума 
видаткової (витратної) частини цього кошторису збільшується більше ніж в два рази, 
порівняно з першою редакцією затвердженого річного кошторису, внесення таких змін та/або 
доповнень погоджується Президентом. 

7.6. Рішення пов’язані з реалізацією права власності щодо нерухомого та іншого майна 
Гільдії, права на яке підлягають державній реєстрації, приймаються Виконавчим директором 
виключно за попереднім погодженням з Правлінням та з наступним схваленням 
Конференцією, якщо ці рішення передбачають розпорядження (відчуження) вказаним майном 
або укладання договорів (угод) внаслідок укладення яких таке майно або права на нього 
можуть бути відчужені. 
 

8. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ГІЛЬДІЇ 
8.1. Державний нагляд та контроль за діяльністю Гільдії здійснюється уповноваженими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у порядку передбаченому 
законом. 

8.2. Гільдія зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну 
звітність, вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством. 

8.3. Члени Гільдії мають право через Ревізійну комісію (Ревізора) здійснювати контроль 
за діяльністю органів управління Гільдії. 
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9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ГІЛЬДІЇ 
9.1. Внесення (затвердження) змін до Статуту здійснюється за рішенням Конференції. 

Зміни до Статуту Гільдії підлягають реєстрації в обов’язковому порядку. 
9.2. Рішення про внесення (затвердження) змін до Статуту приймається двома 

третинами голосів делегатів, присутніх на Конференції. 
9.3. Зміни до Статуту вносяться шляхом затвердження його у новій редакції. 

 
10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ 

АБО САМОРОЗПУСК ГІЛЬДІЇ 
10.1. Припинення діяльності Гільдії може бути проведено за рішенням Конференції 

шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського 
об’єднання такого самого статусу. Припинення її діяльності може бути також здійснено за 
рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Гільдії. 

10.2. Рішенням про саморозпуск Гільдії має бути створена ліквідаційна комісія Гільдії 
або доручено керівному органу Гільдії виконання повноважень такої комісії. Рішення 
Конференції про саморозпуск не може бути скасовано Гільдією. 

10.3. Припинення діяльності Гільдіє має наслідком припинення її як юридичної особи 
згідно з чинним законодавством. 

10.4. Рішення про припинення діяльності (припинення) Гільдії приймається двома 
третинами голосів делегатів, що беруть участь у Конференції. 

10.5. Порядок припинення Гільдії визначається законодавством. 
10.6. У разі реорганізації Гільдії майно (кошти), права та обов’язки Гільдії переходять до 

правонаступника (правонаступників). 
10.7. У разі ліквідації Гільдії її активи не можуть перерозподілятись між членами Гільдії 

та повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду 
або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність 
відповідної неприбуткової організації. 
 
Президент Гільдії                                                                                                            А.А. Брусан 


