
ПОЛОЖЕННЯ 

про підрозділи ГО «Академія будівництва України» 

1. Для досягнення цілей діяльності ГО «Академія будівництва України»(далі – Академія ), 

вирішення основних завдань організації та здійснення функцій Академії діють підрозділи 

Академії.  

1.1. Підрозділи  Академії в своїй діяльності керуються Статутом Академії і цим Положенням. 

1.2. Підрозділи Академії є творчими і організаційними центрами, які координують  діяльність 

членів  Академії  та спрямовують їх роботу на розв’язання науково-технічних проблем 

визначеного напряму, організовують виконання рішень Загальних зборів Академії, Президії 

та Координаційної ради  Академії. 

1.3. Підрозділи об'єднують за територіальним та галузевим принципом і відповідними 

напрямами будівельної галузі у своєму складі дійсних членів (академіків), членів-

кореспондентів Академії та іноземних членів.  

2. Територіальні відділення Академії  є основними структурними підрозділами Академії та 

її місцевими осередками.  

2.1. Територіальне відділення Академії об'єднує членів Академії, які працюють у відповідному 

регіоні і діє у взаємодії з іншими відділеннями Академії. 

2.2. Територіальні відділення об’єднують, крім членів Академії, і членів територіальних 

відділень. Членів Академії у складі відділення має бути не менше половини загальної кількості 

членів відділення. Член територіального відділення, який не є членом Академії, має право 

голосу з усіх питань, що розглядаються на загальних зборах відділення, крім виборів 

кандидатів у члени Академії. 

2.3. Кількісний склад дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів територіальних  

відділень визначає Вищий керівний орган відділення. 

2.4.Вищим керівним органом відділення є Загальні збори, що скликаються по мірі 

необхідності, але не менше одного разу на рік. Для керівництва поточною діяльністю 

відділення на Загальних зборах обирається правління, а також голова, його заступник, 

секретар, ревізійна комісія. 

2.5. Загальні збори територіальних відділень: 

- затверджують свої статути, положення, плани діяльності; 

- вносять пропозиції до центральних органів Академії щодо поліпшення діяльності організації; 

- висувають делегатів на Загальні збори Академії. 

 2.6.  Правління відділення здійснює керівництво між Загальними зборами та обирає голову 

відділення. 

 2.7.  Голова територіального відділення: 

- представляє відділення у відносинах з органами державної влади і управління; 

              - здійснює загальне керівництво відділенням, філіалом; 

              - приймає нових членів; 

              - підписує фінансові документи; 

              - звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.  

2.8. Ревізійна комісія відділення перевіряє його діяльність та звітує перед Загальними 

зборами. 

 

3.Відокремлені підрозділи Академії не мають статусу юридичної особи  і організовані за 

територіальним  принципом. 

3.1.Управління поточною діяльністю відокремленого підрозділу здійснюється керівником 

Відокремленого підрозділу.  

3.2. Кандидатура керівника відокремленого підрозділу затверджується Президією Академії 

за поданням протоколу зборів членів відокремленого підрозділу та діє за довіреністю, 

підписаною президентом Академії.  

3.4. Керівник відокремленого підрозділу: 

- представляє підрозділ у відносинах з органами державної влади і управління; 



              - здійснює загальне керівництво підрозділом; 

              - приймає нових членів; 

              - підписує фінансові документи; 

3.5. Кількісний склад дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів відокремлених 

підрозділів визначає керівник підрозділу. 

3.3. Керівник відокремленого підрозділу Академії самостійно,  в межах своєї компетенції 

видає накази, вирішує кадрові питання, підписує документи тощо. Кошторис витрат на 

утримання відокремленого підрозділу затверджується Президією Академії. 

3.4. Керівник відокремленого підрозділу у своїй діяльності підзвітний Президії та 

Загальним зборам членів Академії.  

3.6.Припинення діяльності відокремленого підрозділу здійснюється на основі прийнятого 

загальними зборами членів Академії рішення про розпуск чи реорганізацію або згідно з 

чинним законодавством України.  

 

4. Галузеві відділення об'єднують членів Академії однієї або декількох суміжних 

спеціальностей за відповідним напрямом діяльності з метою ефективної реалізації завдань 

Академії та організації її роботи. 

4.1. Кількість галузевих відділень Академії, сферу діяльності, найменування кожного з них 

визначає Президія Академії. 

4.2. Галузеві відділення мають у своєму складі тільки членів Академії. Співвідношення 

членів-кореспондентів і дійсних членів у пропорції 2/3 та 1/3. 

4.4. Керівний орган галузевого відділення - правління або бюро обирається, серед членів 

відділення, строком на 5 років.  

4.5. Кандидатура керівника галузевого відділення узгоджується з Президентом Академії та 

затверджується Президією. 

 

5. Відокремлені підрозділи, територіальні та галузеві відділення подають свої пропозиції 

з відповідними матеріалами на кандидатів до Конкурсної комісії Академії. 

 

6.   Керівники всіх підрозділів Академії забезпечують: 

- надання поточних і перспективних планів, програм та заходів свого відділення;  

- звітів про роботу відділення та іншу необхідну інформацію;  

- своєчасну оплату членами відділення обов’язкових вступних та щорічних членських 

внесків;  

- інформування членів відділення про заходи, що організовуються та проводяться 

Академією. 

 

7. Академія має в своєму складі такі підрозділи: 

Територіальні відділення: 

 

1. Вінницьке 

2. Дніпропетровське 

3. Запорізьке 

4. Київське міське  

5. Кіровоградське 

6. Львівське 

7. Одеське 

8. Північно-Західне 

9. Полтавське 

10. Сумське 

11. Тернопільське 

12. Харківське 



 

Відокремлені підрозділи: 

Відокремлені підрозділи Академії, створені після 2013 р.. згідно Закону України «Про 

громадські об’єднання»:  

1. Черкаський територіальний; 

2. Запорізький обласний територіальний. 

 

Галузеві відділення: 

1. Технологія і організація будівельного виробництва  

2. Економіка будівництва 

3. Інноваційна діяльність та інформатика в будівельному комплексі  

4. Будівельні машини і устаткування, механізація будівництва  

5. Підготовка інженерно - технічних і наукових кадрів будівельної галузі 

6. Будівельні матеріали та вироби  

7. Будівельні конструкції та споруди  

8. Механіка ґрунтів, основи та фундаменти, конструкції для складних умов 

9. Монтажні та спеціальні види  робіт в будівництві 

10. Транспортне будівництво  

11. Архітектура і житлово-цивільне будівництво 

12. Організація і методологія проектування, системи проектної документації в  

            будівництві  

13. Будівельна механіка і будівельна фізика  

14. Гідротехнічне будівництво та екологія  

15. Технологія, організація і механізація сільського будівництва  

16. Реставрація і відновлення пам’яток архітектури  

17. Машини, механізми і процеси будіндустрії та виробництва  

18. Машини і механізми для спеціальних процесів у будівництві. 

19. Розвиток будівельної науки і техніки та дослідження науково-технічного потенціалу  

            будівництва в Україні  

20. Будівництво нафто-газопроводів, баз та сховищ (терміналів)  

21. Енергоресурсозбереження в будівництві, будіндустрії і промисловості  

            будматеріалів  

22. Організація підготовки та перепідготовки фахівців будівельної галузі  

23. Технічного регулювання і інформаційного забезпечення в будівництві  

24. Атомно-енергетичне будівництво 

25. Міське будівництво  

26. З питань протипожежного захисту в будівництві  

27. Індустріальне будівництво  

28. Менеджмент та організація інновацій 

29.       Міжгалузевий науково-виробничий кластер інноваційного будівництва. 

 
 


