
 
 

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, 

БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
 

ДКУД ______ 

 

Н А К А З  

 
16.06.2015 Київ                               № 136 

 
Про делегування повноважень Мінрегіону 

щодо проведення професійної атестації 

інженерів технічного нагляду 

саморегулівній організації у сфері 

архітектурної діяльності – Всеукраїнській 

громадській організації «Гільдія інженерів 

технічного нагляду за будівництвом 

об’єктів архітектури»  

 

Відповідно до статей 16
1 

та 17 Закону України «Про архітектурну 

діяльність», Порядку проведення професійної атестації відповідальних 

виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів 

архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 23 травня 2011 року № 554, Порядку делегування повноважень 

саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженого 

наказом Мінрегіону від 13 жовтня 2014 року № 282, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1369/26146 (далі – 

Порядок делегування повноважень), наказу Мінрегіону від 25 листопада  

2014 року № 326 «Про обсяг повноважень, що делегуються саморегулівним 

організаціям у сфері архітектурної діяльності», а також враховуючи протокол 

засідання Комісії з розгляду документів щодо делегування повноважень 

саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності від 22 травня 

2015 року, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Делегувати строком на 1 (один) рік саморегулівній організації у 

сфері архітектурної діяльності – Всеукраїнській громадській організації 

«Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» 

(далі - ВГО «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів 

архітектури») повноваження Мінрегіону щодо професійної атестації 

інженерів технічного нагляду. 
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2. ВГО «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом 

об’єктів архітектури» забезпечити здійснення делегованих повноважень 

відповідно до вимог Порядку реалізації делегованого повноваження щодо 

проведення професійної атестації інженерів технічного нагляду, прийнятого 

Правлінням ВГО «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом 

об’єктів архітектури» (протокол 03 листопада 2014 року № 11/1/14) та 

погодженого Мінрегіоном (лист від 25 листопада 2014 року № 7/17-13991) 

(далі – Порядок реалізації делегованого повноваження) та Порядку 

делегування повноважень. 

 

3. Рішення про подовження строку виконання ВГО «Гільдія інженерів 

технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» делегованого 

повноваження приймається відповідно до Порядку реалізації делегованого 

повноваження.    

 

4. Департаменту державних програм та розвитку житлового 

будівництва (Козловська Н.В.) забезпечити:  
 

здійснення контролю за дотриманням ВГО «Гільдія інженерів 

технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» вимог Порядку 

реалізації делегованого повноваження та Порядку делегування повноважень; 
 

оприлюднення цього наказу в офіційному виданні Міністерства 

«Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України».  

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Абрамовського Р.Р.  

 

 

 

Віце-прем’єр-міністр України –  

Міністр регіонального розвитку,  

будівництва та житлово-комунального  

господарства України                                                                       Г.Г. ЗУБКО 

 

 

 

 

 

 

 

 


