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ПОЛОЖЕННЯ 

про членство у Національній спілці театральних діячів України 

 

 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення про членство у Національній спілці театральних діячів 

України (далі – Спілка) (далі – Положення) визначає порядок набуття та 

припинення членства у Спілці, права та обов’язки членів Спілки, порядок їх 

обліку в Спілці.  

 

1.2. Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України та 

згідно зі Статутом Спілки.  

 

2. Членство у Спілці 

 

2.1. Членами Спілки можуть бути громадяни України, іноземці, що досягли 18 

років, які сприяють розвиткові театрального мистецтва України, морально і 

фінансово підтримують Спілку, визнають її Статут, регулярно сплачують 

внески.  

 

2.2. Члени Спілки мають рівні права та обов’язки.  

 

2.3. Членство у Спілці є добровільним та індивідуальним.  

 

2.4. Члени Спілки можуть бути членами інших громадських об’єднань.  

 

3. Права та обов’язки членів Спілки 

 

3.1. Члени Спілки мають право:  

 

3.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів та контролюючих органів 

Спілки;  

 

3.1.2. вносити до відповідних органів Спілки пропозиції щодо поліпшення 

роботи Спілки;  

 



3.1.3. отримувати творчу, правову, консультативну та іншу допомогу, а також  

пільги, що їх надає Спілка;  

 

3.1.4. отримувати допомогу Спілки у питаннях, пов'язаних із захистом 

професійних прав та творчої діяльності;  

 

3.1.5. одержувати будь-яку інформацію про діяльність Спілки;  

 

3.1.6. брати участь у всіх заходах, що проводяться Спілкою, у формах, 

передбачених цим Положенням;  

 

3.2. Члени Спілки зобов'язані: 

 

3.2.1. сприяти розвиткові Спілки, брати активну участь у її діяльності;  

 

3.2.2. дотримуватися вимог цього Положення, рішень керівних органів Спілки;  

 

3.2.3. сприяти розширенню зв’язків Спілки та розповсюдженню інформації про 

діяльність Спілки;  

 

3.2.4. надавати Спілці інформацію, необхідну для її діяльності;  

 

3.2.5. сплачувати членські внески.  

 

4. Порядок прийому до Спілки 

 

4.1. Для вступу до членів Спілки подається: заява відповідного зразка на ім`я 

Голови Спілки, анкета кандидата встановленого зразка та 3 фотокартки 

розміром 3 x 4, письмова згода кандидата на обробку його персональних даних 

у Спілці.  

 

4.2. Документи надсилаються до центрального апарату Спілки рекомендованим 

листом, а копії – електронною поштою на електронну адресу Спілки: 

іnfo@nstdu.com.ua.  

 

4.3. Виконавчий комітет Спілки розглядає подані кандидатом документи та 

передає на затвердження до Голови Спілки. 

 

4.4. Рішення про прийняття до членів Спілки оприлюднюється на офіційному 

сайті Спілки.  

 

4.5. Кандидат вважається членом Спілки з моменту оприлюднення інформації 

на офіційному сайті Спілки.  

 

4.6. Член Спілки, який у відповідності до цього Положення набув членство у 

будь-якому відділенні або центральному апараті, має право вибору 
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структурного осередку прикріплення для здійснення діяльності виходячи із 

особистих життєвих обставин щодо зміни місця мешкання, місця роботи тощо.   

 

5. Облік членів Спілки 

 

5.1. Облік членів Спілки здійснюється Виконавчим комітетом Спілки.  

 

5.2. Персональні дані кожного члена Спілки заноситься у єдиний реєстр членів 

Спілки.  

 

5.3. На кожного члена Спілки ведеться картка персонального обліку згідно з 

формою, затвердженою Виконавчим комітетом Спілки. Виконавчий комітет 

Спілки додатково веде електронний облік членів згідно з формою, 

затвердженою Виконавчим комітетом Спілки.  

 

5.4. Особисті дані, надані під час подання заяви про вступ до Спілки, 

зберігаються у відповідності до вимог чинного законодавства, внутрішніх 

документів Спілки, які регулюють обробку та захист персональних даних.  

 

6. Припинення членства у Спілці 

 

6.1. Член Спілки має право в будь-який час зупинити чи припинити своє 

членство у Спілці шляхом подання заяви до Спілки на ім’я Голови Спілки.  

 

6.2. Членство у Спілці зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви 

та не потребує додаткових рішень.  

 

6.3. З цього самого дня припиняється перебування члена Спілки на будь-яких 

виборних посадах у Спілці.  

 

6.4. Член Спілки може бути виключений із Спілки за рішенням Ради Спілки за 

порушення Статуту та цього Положення, або за систематичну несплату 

членських внесків.  

 

6.5. Рішення Ради Спілки про позбавлення членства у Спілці оскарженню не 

піддягає, крім випадків, визначених законодавством.  

 

7. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення 

 

7.1. Положення затверджується Радою Спілки.  

 

7.2. За рішенням Ради Спілки до цього Положення можуть бути внесені зміни 

та доповнення. 


