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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ (далі – Спілка) є 

національною всеукраїнською творчою спілкою, суб’єктом творчої діяльності, 

яка створена та діє на основі єдності інтересів працівників театрів, трудових 

колективів підприємств, установ і організацій, які активною творчою та 

виробничою діяльністю сприяють розвиткові театрального мистецтва. 

1.2. У своїй діяльності Спілка керується Конституцією України, чинним 

законодавством України та цим Статутом. 

1.3. Спілка діє на засадах добровільності, самоврядування, законності та гласності. 

1.4. Спілка набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації у 

встановленому чинним законодавством порядку, має відокремлене майно, 

самостійний баланс, власні кошти, рахунки (у тому числі валютний) у 

банківських установах, печатки, штампи, бланки, символіку та інші реквізити, 

зразки яких затверджуються Радою Спілки. Спілка є неприбутковою 

організацією. 

1.5. Спілка може від свого імені укладати договори та інші правочини, не заборонені 

законодавством, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести 

обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах. 

1.6. Найменування Спілки: 

1.6.1. повне найменування українською мовою – НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА 

ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ; 

повне найменування англійською мово – NATIONAL UNION OF THEATRICAL 

FIGURES OF UKRAINE; 

1.6.2. скорочене найменування українською мовою – НСТДУ або НСТД УКРАЇНИ; 

скорочене найменування англійською мовою – NUTFU; 

1.6.3. Місцезнаходження Спілки: м. Київ. 

 

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ 

 

2.1. Основною метою діяльності Спілки є сприяння всебічному розвитку 

національного театрального мистецтва, підвищення його культурного та 

соціального статусу, розвитку мистецтва театру як засобу виразу духовного 

багатства нації, зростанню взаєморозуміння між народами, захисту творчих,  

професійних та соціальних інтересів членів Спілки. 

2.2. Головними завданнями Спілки у встановленому чинним законодавством порядку 

є: 

2.2.1. творча діяльність у галузі культури і мистецтва;  

2.2.2. сприяння розвитку театрального мистецтва; 

2.2.3. вивчення і аналіз стану театральної справи в Україні; 

2.2.4. захист законних інтересів членів Спілки та гідних умов їх життя; 

2.2.5. турбота про правовий, соціальний та професійний захист членів творчої спілки; 

2.2.6. сприяння зростанню професійної майстерності і розвитку творчої самобутності 

членів Спілки, поліпшення умов їх творчої праці, матеріального забезпечення та 

відпочинку; 

2.2.7. сприяння забезпеченню свободи творчості і мистецького пошуку, розвитку 

різноманітності жанрів і мистецьких напрямків; 

2.2.8. сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між діячами культури 

і мистецтва різних країн, національними і міжнародними організаціями культури 

та мистецтва; 

2.2.9. сприяння відродженню, розвиткові та популяризації народної творчості, творчому 

використанню народних традицій у розвитку культури та мистецтва, збереженню 
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та збагаченню історико-культурної спадщини та довкілля, проведенню масових 

культурно-просвітницьких заходів, а також утвердженню демократичних, 

загальнолюдських цінностей; 

2.2.10. сприяння науково-дослідній роботі в галузі історії та теорії театрального 

мистецтва і культури; 

2.2.11. сприяння удосконаленню театральних структур, організації театральної 

діяльності; 

2.2.12. створення інституту театру України;  

2.2.13. сприяння розвитку галузі культури на міжнародному рівні;  

2.2.14. заснування друкованих засобів масової інформації з метою популяризації мети та 

основних завдань Спілки;  

2.2.15. організація та проведення загальнонаціональних театральних фестивалів; 

2.2.16. аналіз громадської думки з питань театрального життя України; 

2.2.17. розвиток національної культури та  мистецтва, розроблення і втілення в життя 

культурно-мистецьких заходів, організація творчих конкурсів, виставок, 

авторських вечорів, прем'єр, фестивалів тощо;  

2.2.18. створення умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та  

загальнокультурного рівня членів творчої спілки, виховання творчої молоді, 

оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури; 

2.2.19. сприяння захисту авторських і суміжних прав творців вистави, представлення та 

захист інтересів діячів театру, чия творча праця використовується іншими видами 

мистецтв, засобами масової інформації та тиражування; 

2.2.20. пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку; 

2.2.21. видання газет,  журналів, книг та іншої друкованої продукції, створення кіно- та 

відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою популяризації досягнень  

української  та  світової   культури   і мистецтва, творчого доробку членів спілок; 

2.2.22. постійна співпраця з педагогічними та науково-педагогічними колективами 

навчальних закладів;  

2.2.23. подання допомоги в навчально-виховній роботі педагогічним колективам у   

патріотичному,  культурному  та  інтелектуальному розвитку дітей  та  молоді,  у  

морально-етичному  та  естетичному вихованні;  

2.2.24. сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між діячами  

культури і мистецтва різних країн, національними і міжнародними організаціями 

культури та мистецтв;  

2.2.25. обговорення важливих і актуальних питань галузі, а також спільний пошук 

шляхів вирішення важливих питань; 

2.2.26. сприяння реалізації спільних некомерційних проектів разом з юридичними 

особами приватного права, а також з українськими, іноземними та міжнародними 

організаціями та установами;  

2.2.27. інформаційно-методична підтримка діяльності членів Спілки; 

2.2.28. сприяння розвитку і реалізації перспективних програм за всіма напрямами 

діяльності; 

2.2.29. участь у реалізації масштабних ініціатив, спрямованих на досягнення 

проголошеної мети діяльності; 

2.2.30. громадська участь у роботі різноманітних колегій та комісій, що стосуються 

статутної мети та завдань Спілки; 

2.2.31. участь у здійсненні мобілізації фінансових ресурсів для реалізації статутних цілей 

та завдань Спілки; 

2.2.32. участь у залученні інвестицій для здійснення своїх цілей та завдань, а також для 

розвитку співробітництва з громадськими та іншими структурами; 

2.2.33. сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та 
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міжнародних програм, що спрямовані на досягнення статутної мети та завдань 

Спілки;  

2.2.34. сприяння формуванню та реалізації державної політики в сфері статутної 

діяльності, сприяння  розробленню відповідних цільових програм; 

2.2.35. представлення своїх інтересів в інших громадських об’єднаннях; 

2.2.36. сприяння створенню телевізійних та радіо програм, випуску відеофільмів; 

2.2.37. участь у здійснені громадського аналізу чинного законодавства та нормативних 

актів, що мають відношення до мети та основних завдань Спілки; 

2.2.38. зміцнення творчих контактів з театральними діячами всього світу; 

2.2.39. досягнення проголошених завдань Спілки у встановленому чинним 

законодавством порядку;  

2.2.40. представлення та захист своїх законних інтересів та законних інтересів своїх 

членів (учасників) у державних та громадських органах, а також в судових 

органах; 

2.2.41. організація лабораторій та семінарів з питань теорії та практики сценічного 

мистецтва; 

2.2.42. надання допомоги експериментальним театральним колективам; 

2.2.43. сприяння роботі театральних музеїв; 

2.2.44. внесення пропозицій до органів влади і управління про присудження діячам 

театру і театральним колективам державних та інших премій, відзначення 

державними нагородами, присвоєння почесних звань, надання театрам звання 

«академічний», «національний» та ін.; 

2.2.45. встановлення власних нагород для відзначення українських та зарубіжних діячів 

театру: почесні грамоти, премії, призи, дипломи тощо і здійснення їх 

нагородження; 

2.2.46. проведення заходів з надання фахової допомоги діячам театру і театральним 

колективам в галузі режисури, акторської майстерності, драматургії, сценографії і 

технології, театральної критики та організації театральної справи, менеджменту; 

2.2.47. постійна співпраця з театральними та науково-педагогічними колективами 

навчальних закладів; 

2.2.48. надання допомоги в навчально-виховній роботі педагогічним колективам у 

патріотичному, культурному та інтелектуальному розвитку дітей та молоді, у 

морально-етичному та естетичному вихованні; 

2.2.49. сприяння розвитку студійного руху, аматорських театрів і театрів, де грають діти; 

сприяння широкому розвитку різних форм театрального мистецтва; 

2.2.50. здійснення пошуку талантів серед молоді, сприяння їх творчому розвитку; 

2.2.51. пропагування театрального мистецтва серед широких верств населення країни і 

за її межами, організація лекцій, доповідей, семінарів, науково-теоретичних, 

науково-практичних конференцій та обговорення вистав; 

2.2.52. організація утримання пенсіонерів-членів Спілки у власному Будинку ветеранів 

сцени НСТД України; 

2.2.53. здійснення творчої та господарської діяльності у передбаченому законодавством 

порядку для виконання своїх статутних завдань;  

2.2.54. участь у розробленні нормативно-правових актів щодо діяльності творчих спілок, 

статусу творчих працівників та нормативно-правових актів в галузі культури;  

2.2.55. участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів  

творчих спілок, страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості,  правового  та   

соціально-економічного захисту творчих працівників;  

2.2.56. представлення професійних  творчих  працівників до відзначення державними 

нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами 

морального та матеріального заохочення;  
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2.2.57. здійснення заходів  з   соціально-економічної  підтримки  та благодійництва;  

2.2.58. створення в установленому порядку фондів творчих спілок  з правами  юридичної  

особи  для виконання статутних завдань і цілей творчої спілки;  

2.2.59. створення і фінансування (повністю або частково) установ культури, соціального 

забезпечення, відпочинку і туризму, освітніх, лікувальних, санаторно-курортних 

та оздоровчих закладів (будинки Спілки, будинки актора, палаци працівників 

мистецтв, творчі клуби, сценічні майданчики, творчі центри, бібліотеки, 

фонотеки та відеотеки, музеї та ін., будинки ветеранів сцени, будинки-інтернати 

для громадян похилого віку та інвалідів, будинки творчості, будинки відпочинку, 

туристичні бази, санаторії-профілакторії, пансіонати та ін.); 

2.2.60. володіння, користування і розпорядження майном на  правах власника відповідно 

до законодавства України;  

2.2.61. проведення атестації творчих працівників відповідно до Статуту Спілки та 

проведення атестації театрів;   

2.2.62. здійснення управління майновими правами членів Спілки, які є суб'єктами 

авторського права і (або)  суміжних  прав  згідно із Законом України «Про 

авторське право і суміжні права»;  

2.2.63. розвиток і зміцнення своєї матеріально-технічної та фінансової бази, 

забезпечення, у тому числі: матеріально-технічної та методичної підготовки, а 

також участь Спілки в офіційних і неофіційних заходах; 

2.2.64. співпраця з іншими громадськими формуваннями, які за своєю діяльністю 

близькі до статутної діяльності Спілки; 

2.2.65. укладення договорів про співпрацю з іншими об’єднаннями громадян; 

2.2.66. розповсюдження інформації і пропагування своїх ідей та цілей; 

2.2.67. участь у розробленні законодавчих та інших нормативно-правових актів України; 

2.2.68. укладення відповідних договорів з міжнародними, зарубіжними громадськими і 

благодійними організаціями без мети отримання прибутку; 

2.2.69. внесення пропозицій до органів державної влади і управління; 

2.2.70. здійснення громадської експертизи актів законодавства; 

2.2.71. отримання від органів державної влади і управління та органів місцевого 

самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх цілей та завдань; 

2.2.72. прийняття добровільних внесків від фізичних та юридичних осіб; 

2.2.73. здійснення необхідної господарської діяльності шляхом створення 

госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, 

заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством України; 

2.2.74. заснування благодійних організацій у встановленому чинним законодавством 

порядку; 

2.2.75. заснування або вступ у встановленому порядку на добровільних засадах у спілки 

(асоціації, федерації, союзи тощо), укладення угод про співробітництво і 

взаємодопомогу. 

3. ЧЛЕНИ СПІЛКИ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

 

3.1. Члени Спілки мають рівні права та обов’язки. Членами Спілки можуть бути 

професійні творчі працівники, громадяни України, іноземці, що досягли 18 років, 

які своєю творчою працею сприяють розвиткові театрального мистецтва України, 

морально і фінансово підтримують Спілку, беруть безпосередню участь у 

діяльності її органів, визнають її Статут, регулярно сплачують внески. 

3.2. Для вступу до членів Спілки подається: заява на ім'я голови первинного осередку, 

рекомендація художньої ради театру, вченої ради інституту, організації 

(установи), де працює кандидат або з якою співпрацює, рекомендації одного 

члена Спілки зі стажем не менше 5 років, 4 фотокартки розміром 3x4, 
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репертуарний список ролей або список здійснених постановок, друкованих 

праць, перелік постановок творів драматургії, виступів у пресі. 

3.3. Первинний осередок Спілки в присутності кандидата розглядає його заяву і 

належні документи і голосуванням (відкритим чи таємним) дає рекомендацію для 

прийому до членів Спілки. 

3.4. Рішення первинного осередку про прийом до членів Спілки затверджується 

правлінням відділення і передається на розгляд Ради Спілки. 

3.5. Кандидат вважається членом Спілки з моменту прийняття постанови Ради 

Спілки. 

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

у Спілці шляхом подання заяви до первинного осередку Спілки, де він перебував 

на обліку.  Членство  у  Спілці зупиняється  чи  припиняється  з  дня  подання  

такої  заяви та не потребує додаткових  рішень. З цього самого дня  припиняється 

перебування  члена  Спілки на будь-яких виборних посадах у Спілці. 

3.7. Члени Спілки мають право: 

3.7.1. обирати і бути обраними до керівних органів та контролюючих органів Спілки; 

3.7.2. вносити до відповідних органів Спілки пропозиції щодо поліпшення роботи 

Спілки; 

3.7.3. користуватися всіма видами творчої, правової, консультативної та іншої 

допомоги, всіма видами пільг, що їх надає Спілка; 

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

прав та творчої діяльності; 

3.7.5. одержувати будь-яку інформацію про діяльність Спілки; 

3.7.6. брати участь у всіх заходах, що проводяться Спілкою, у формах, передбачених 

цим Статутом; 

3.8. Члени Спілки зобов'язані: 

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

3.8.2. дотримуватися вимог цього Статуту, рішень керівних органів Спілки; 

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

діяльність Спілки; 

3.8.4. надавати Спілці інформацію, необхідну для її діяльності; 

3.8.5. сплачувати членські внески. 

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

вчинок, що ганьбить ім’я члена НСТД України або за систематичну несплату 

членських внесків. 

3.10. Остаточне рішення Ради Спілки про позбавлення членства у Спілці оскарженню 

не піддягає, крім випадків, визначених законодавством. 

 

4. КЕРІВНІ ТА СТАТУТНІ ОРГАНИ СПІЛКИ 

 

4.1. Статутними органами Спілки є: 

4.1.1. Зʼїзд Спілки – вищий керівний орган. 

4.1.2. Рада Спілки – постійно діючий керівний орган. 

4.1.3. Виконавчий комітет Спілки – виконавчий орган; 

4.1.4. Голова Спілки – керівник Спілки. 

4.1.5. Центральна ревізійна комісія – контролюючий орган Спілки, який обирається в 

разі необхідності. 

4.2. За рішенням Зʼїзду в Спілці можуть створюватися інші органи для здійснення 

статутної діяльності. 

4.3. Рішення Ради Спілки, прийняте з порушенням вимог цього Статуту або яке 

суперечить чинному законодавству України, може бути оскаржене до Зʼїзду 

Спілки. Рішення Зʼїзду Спілки може бути оскаржене в судовому порядку 

відповідно до вимог чинного законодавства. 
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5. З’ЇЗД СПІЛКИ 

 

5.1. З’їзд Спілки (далі – З’їзд) є її вищим керівним органом, що скликається при 

необхідності, але не рідше одного разу на 5 років за рішенням Голови або Ради 

Спілки. Позачерговий З’їзд скликається за рішенням Голови, Ради Спілки або на 

вимогу не менше ніж 1/3 від загальної кількості членів Спілки. Про дату, час, 

місце і порядок денний З’їзду повідомляється (тим же, ким і скликається) не 

пізніше, ніж за місяць до засідання. 

5.2. Норма представництва делегатів від первинних осередків Спілки встановлюється 

тим же, ким і скликається. Делегати обираються відкритим або таємним 

голосуванням у первинних осередках Спілки. 

5.3. З’їзд вважається правомочним, коли в його роботі беруть участь не менше 50 

відсотків від загальної кількості обраних делегатів від первинних осередків 

Спілки. Рішення приймаються шляхом відкритого голосування простою 

більшістю голосів присутніх делегатів, крім випадків, передбачених Статутом 

або визначених безпосередньо під час проведення З’їзду. Голосування на З’їзді 

також може відбуватись з використанням засобів електронного зв’язку. 

5.4. Зʼїзд Спілки: 

5.4.1. затверджує Статут Спілки, а також вносить зміни і доповнення до нього; 

5.4.2. визначає основні   напрями  діяльності  творчої  спілки  на черговий  період,  

розглядає  і  затверджує  цільові  програми творчої діяльності; 

5.4.3. приймає рішення про припинення діяльності Спілки, призначає ліквідаційну 

комісію; 

5.4.4. обирає і відкликає Голову Спілки та членів Ради, заслуховує і затверджує річні 

звіти перед членами Спілки Голови Спілки та Ради Спілки; 

5.4.5. у разі необхідності обирає і звільняє з посади Голову та членів Центральної 

ревізійної комісії Спілки, заслуховує і затверджує звіти Центральної ревізійної 

комісії Спілки перед членами Спілки про її діяльність; 

5.4.6. реалізує право власності на майно і кошти Спілки, що складає 50 і більше 

відсотків від загальної кількості майна і коштів Спілки; 

5.4.7. приймає до розгляду і вирішує будь-які інші питання діяльності Спілки. 

 

6. РАДА СПІЛКИ 

 

6.1. Рада Спілки (далі – Рада) є керівним органом Спілки в період між Зʼїздами, 

складається з Голови Спілки, трьох заступників Голови Спілки та членів Ради 

Спілки, обраних безпосередньо Зʼїздом Спілки. До складу Ради також за посадою 

входять керівники територіальних осередків Спілки (місцевих творчих відділень 

Спілки). Рада обирається З’їздом з терміном повноважень на 5 років. Членом 

Ради може бути тільки член Спілки, прийнятий відповідно до вимог цього 

Статуту.  

6.2. Рада: 

6.2.1. визначає відповідно до мети і завдань цього Статуту основні напрями діяльності 

Спілки; 

6.2.2. обговорює основні питання театрального життя України, діяльності Спілки, 

накреслення конкретних шляхів їх вирішення та контроль за їх виконанням; 

6.2.3. здійснює координацію первинних осередків Спілки та приймає рішення про 

необхідність їхньої  легалізації; 

6.2.4. формує персональний та кількісний склад Виконавчого комітету Спілки; 

6.2.5. здійснює оперативне управління майном і коштами Спілки, визначає напрями, 
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форми та обсяги фінансової діяльності в межах повноважень; 

6.2.6. визначає розміри вступних та членських внесків, а також порядок і терміни їх 

внесення та використання, затверджує довгострокові програми та проекти 

діяльності Спілки, ухвалює резолюції, звернення та інші документи; 

6.2.7. розглядає питання про присудження премій, присвоєння почесних звань, 

відзначення державними нагородами, надання театрам статусу «академічний», 

«національний», а також про увічнення пам'яті видатних діячів культури; 

6.2.8. затверджує річний бюджет Спілки і порядок його використання, визначає 

напрями, форми та обсяги некомерційної господарської та іншої фінансової 

діяльності, затверджує річний звіт про виконання бюджету; 

6.2.9. встановлює і присуджує премії Спілки за видатні досягнення в галузі 

театрального мистецтва, критики, театрознавства і соціології, економіки, 

управління театру і нагороджує ними; 

6.2.10. визначає і затверджує організаційну структуру Спілки; 

6.2.11. звітує перед членами Спілки, шляхом подання на затвердження Зʼїзду звіту про 

діяльність Ради Спілки; 

6.2.12. затверджує внутрішні документи Спілки, чисельність штатного апарату, визначає 

умови оплати праці штатних працівників апарату Спілки; 

6.2.13. за дії, що дискредитують Спілку, або за бездіяльність Рада має право приймати 

рішення про розпуск первинних осередків; 

6.2.14. вирішує інші питання діяльності Спілки в межах своєї компетенції. 

6.3. Рада, як правило, вирішує питання на своїх засіданнях, які скликаються в міру 

необхідності, але не рідше одного разу на півроку, а у випадку термінової 

необхідності можуть проводитися позачергові засідання. Чергові та позачергові 

засідання Ради скликаються за вимогою Голови Спілки. Про дату, час, місце і 

порядок денний члени Ради сповіщаються не пізніше, ніж за тиждень до 

засідання. 

6.4. Засідання Ради визнаються правомочними і їх рішення вважаються прийнятими, 

якщо в них беруть участь більше 50 відсотків від загальної кількості членів Ради. 

6.5. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням, в тому числі з 

використанням засобів електронного зв’язку, простою більшістю голосів, 

підписуються і затверджуються Головою Спілки. При голосуванні кожний член 

Ради має один голос. 

6.6. У випадку надзвичайних обставин, для забезпечення поточної діяльності Рада 

Спілки має право виключити зі свого складу та обрати нових членів Ради з числа 

членів Спілки, але не більше 30 відсотків від загальної кількості членів Ради. 

Таке рішення приймається не менше ніж ¾ голосів, присутніх на засіданні членів 

Ради, та за присутності членів Ради, щодо яких розглядається питання, або без 

них, в разі відсутності без попередження про неможливість присутності та 

поважних причин. Рішення про виключення членів Ради може бути оскаржено на 

найближчому черговому чи позачерговому Зʼїзді Спілки. У разі прийняття таких 

змін у складі Ради найближчий Зʼїзд зобов’язаний розглянути питання про 

обрання (затвердження) персонального складу Ради Спілки. 

 

7. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СПІЛКИ 

 

7.1. Виконавчий комітет Спілки (далі – Виконком) є виконавчим органом Спілки в 

період між засіданнями Ради, складається з Голови Спілки, трьох заступників 

Голови Спілки та членів Виконкому, призначених Радою Спілки. Виконком 

призначається Радою з терміном повноважень на 5 років.  
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7.2. Виконком: 

7.2.1. забезпечує виконання рішень Ради та Зʼїзду Спілки; 

7.2.2. сприяє взаємодії первинних осередків Спілки та забезпечує обмін інформацією 

між ними та Спілкою; 

7.2.3. надає Раді пропозиції щодо організаційної структури Спілки; 

7.2.4. готує матеріали для засідання Ради Спілки; 

7.2.5. звітує перед членами Спілки шляхом подання на затвердження Радою звіту про 

діяльність Виконкому Спілки; 

7.2.6. вирішує інші питання діяльності Спілки в межах своєї компетенції. 

7.3. Виконком, як правило, вирішує питання на своїх засіданнях, які скликаються в 

міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці, а у випадку термінової 

необхідності можуть проводитися позачергові засідання. Чергові та позачергові 

засідання Виконкому скликаються за вимогою Голови Спілки. Про дату, час, 

місце і порядок денний члени Виконкому сповіщаються не пізніше, ніж за 

тиждень до засідання. 

7.4. Засідання Виконкому визнаються правомочними і їх рішення вважаються 

прийнятими, якщо в них беруть участь більше 50 відсотків від загальної кількості 

членів Виконкому. 

7.5. Рішення Виконкому приймаються відкритим голосуванням, в тому числі з 

використанням засобів електронного зв’язку, простою більшістю голосів, 

підписуються і затверджуються Головою Спілки. При голосуванні кожний член 

Виконкому має один голос. 

 

8. ГОЛОВА СПІЛКИ 

 

8.1. Спілку очолює Голова, який є вищою посадовою особою Спілки і підзвітний 

Зʼїзду Спілки. Голова обирається Зʼїздом Спілки з терміном повноважень на 5 

років з можливістю обрання на новий термін, але не більше двох разів поспіль. 

8.2. Голова Спілки: 

8.2.1. очолює Раду, визначає порядок і зміст її роботи, головує на засіданнях Ради, 

організує ведення протоколів на засіданні Ради, контролює виконання рішень 

керівних органів Спілки; 

8.2.2. очолює за посадою Виконком Спілки та керує його роботою; 

8.2.3. діє від імені Спілки, без довіреності, представляє її інтереси у відносинах з 

органами державної влади і громадськими організаціями, науковими, культурно-

просвітницькими установами, комерційними структурами, зарубіжними і 

міжнародними організаціями, окремими громадянами; 

8.2.4. має право підпису фінансових та інших документів, як перша особа, видає 

накази, довіреності, підписує рішення Ради, формує штатний розпис; 

8.2.5. у разі необхідності, окремим наказом призначає трьох свої заступників за 

напрямами діяльності з числа членів Спілки; 

8.2.6. затверджує зразки печаток, штампів, бланків Спілки тощо; 

8.2.7. затверджує рішення Зʼїзду та Ради, довгострокові програми та проекти діяльності 

Спілки, резолюції, звернення та інші документи; 

8.2.8. приймає рішення про напрями, форми та обсяги матеріальної і фінансової 

допомоги на підставі проектів та програм; 

8.2.9. здійснює оперативне управління майном та коштами Спілки в межах 

повноважень; 

8.2.10. погоджує прийняття та звільнення працівників, що працюють в Спілці за 

трудовими договорами, укладає трудові та цивільно-правові договори; 
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8.2.11. здійснює іншу діяльність у межах додатково наданих йому Зʼїздом, Радою та 

законодавством повноважень; 

8.3. Голова у разі своєї відсутності (відрядження, відпустки, перебування на 

лікарняному тощо) має право покласти виконання своїх повноважень на одного з 

своїх заступників або іншого члена Ради Спілки, про що видається окремий наказ 

та довіреність на здійснення таких повноважень. Голова Спілки також може 

часткового делегувати у будь-який час свої повноваження одному з своїх 

заступників або іншому члену Ради Спілки, про що видається довіреність на 

здійснення таких повноважень. Голова Спілки може у будь-який час відкликати 

видані ним довіреності.   

  

9. ЦЕНТРАЛЬНА РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ СПІЛКИ 

 

9.1. Центральна ревізійна комісія Спілки здійснює контроль за фінансово-

господарською діяльністю творчої спілки, правильним веденням справ,  

своєчасним розглядом  листів,  звернень,  заяв  і скарг. 

9.2. Центральна ревізійна комісія Спілки обирається Зʼїздом у складі Голови та членів 

терміном на 5 років. 

9.3. Центральна ревізійна комісія Спілки: 

9.3.1. проводить перевірку діяльності Спілки; 

9.3.2. звітує про свою діяльність перед членами Спілки шляхом подання на 

затвердження Зʼїзду річних звітів про свою діяльність; 

9.3.3. розглядає та надає відповіді на скарги, листи, звернення і пропозиції громадян та 

організацій, що надійшли на адресу Спілки; 

9.3.4. вирішує інші питання діяльності Спілки в межах додатково наданих їй 

повноважень. 

9.4. Центральна ревізійна комісія вирішує питання на своїх засіданнях, які 

скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на півроку, а у 

випадку термінової необхідності можуть проводитися позачергові засідання. 

Чергові та позачергові засідання Центральної ревізійної комісії скликаються на 

вимогу Голови Центральної ревізійної комісії Спілки. Про дату, час, місце і 

порядок денний членів Центральної ревізійної комісії сповіщають не пізніше, ніж 

за тиждень до засідання. 

9.5. Засідання Центральної ревізійної комісії визнаються правомочними і їх рішення 

вважаються прийнятими, якщо в них беруть участь більше 50 відсотків від 

загальної кількості членів Центральної ревізійної комісії. 

9.6. Рішення Центральної ревізійної комісії приймаються відкритим голосуванням, в 

тому числі з використанням засобів електронного зв’язку, простою більшістю 

голосів, підписуються і затверджуються Головою Центральної ревізійної комісії 

Спілки. При голосуванні кожний член Центральної ревізійної комісії має один 

голос. 

 

10. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТА ПЕРВИННІ ОСЕРЕДКИ СПІЛКИ 

 

10.1. На території України можуть бути створені територіальні осередки (далі –  

місцеві творчі відділення або відділення Спілки). 

10.2. Відділення Спілки утворюються на підставі рішення Ради Спідки в областях 

України та Автономній Республіці Крим. Їх мета – сприяння розвитку театральної 

справи у регіонах, керівництво роботою первинних осередків, що діють на 

території цих областей і міст. 

10.3. Вищим органом відділення Спілки є конференція, яка скликається один раз на               
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5 років. Делегати конференції обираються в первинних осередках відкритим або 

таємним голосуванням. Норми представництва на конференції встановлює 

правління відділення Спілки. 

10.4. Конференція відділення Спілки: 

10.4.1. обговорює творчі й організаційні проблеми розвитку театрального мистецтва; 

10.4.2. заслуховує звіти правління та ревізійної комісії відділення і дає оцінку їх роботі; 

10.4.3. затверджує кошторис відділень Спілки; 

10.4.4. обирає відкритим або таємним голосуванням правління, яке здійснює керівництво 

у період між конференціями, голову правління, відповідального секретаря та 

голову ревізійної комісії на альтернативній основі. Обраними вважаються 

кандидати, які одержали найбільшу кількість голосів делегатів, що брали участь у 

голосуванні. 

10.5. Правління відділення: 

10.5.1. організовує роботу первинних осередків та апарату відділення у період між 

конференціями; 

10.5.2. здійснює прийом до Спілки і виключення з неї; 

10.5.3. визначає шляхи вдосконалення творчого процесу в театральних колективах, дбає 

про професійне становлення молоді; 

10.5.4. затверджує і подає до Ради Спілки у встановленому порядку план роботи, 

кошториси та звіти про творчу і фінансову діяльність; 

10.5.5. подає до Ради Спілки пропозиції про відзначення членів Спілки почесними 

званнями та нагородами; 

10.5.6. розпоряджається коштами і майном відділення в межах повноважень. 

10.6. Ревізійна комісія відділення щороку проводить перевірки і ревізії фінансово-

господарської діяльності відділення, контролює витрати, збереження коштів і 

матеріальних цінностей, передає правлінню відділення і Центральній ревізійній 

комісії Спілки висновки перевірок та ревізій. 

10.7. Члени ревізійної комісії беруть участь у засіданнях правління відділення з правом 

дорадчого голосу. 

10.8. Первинні осередки Спілки – основа Спілки. Вони утворюються за місцем роботи 

та проживання членів Спілки при наявності п'яти і більше членів Спілки. Керують 

первинними осередками голови та їх заступники. При наявності 15 і більше 

членів Спілки обирається відкритим або таємним голосуванням бюро на чолі з 

головою і заступником. Кількість членів бюро встановлюється рішенням зборів. 

10.9. Первинні осередки: 

10.9.1. забезпечують виконання у театральних та інших колективах рішень Зʼїздів, 

конференцій та положень Статуту Спілки; 

10.9.2. рекомендують для вступу до Спілки найбільш гідних працівників мистецьких та 

творчо-виробничих колективів; 

10.9.3. обирають відкритим або таємним голосуванням делегатів на конференцію 

відділення та Зʼїзд Спілки за встановленими нормами. 

10.10. Відділення Автономної Республіки Крим, міжобласні, обласні, міські відділення в 

разі їх реєстрації можуть набувати статус юридичної особи та у разі набуття його 

мати самостійний баланс, рахунки в банках, печатки, штампи із своїм 

найменуванням, зразки яких затверджуються їх правліннями. Місцеві творчі 

відділення в своїй діяльності керуються статутами, які приймаються на їх 

конференціях та затверджуються Радою Спілки. Їх статути не повинні суперечити 

Статуту Спілки. 

 

11. МАЙНО, КОШТИ ТА НЕКОМЕРЦІЙНА ГОСПОДАРСЬКА  

ДІЯЛЬНІСТЬ СПІЛКИ 

 

11.1. Спілка може мати у власності кошти і майно, необхідні для здійснення її 

статутної діяльності. Спілка набуває право власності на кошти та інше майно, 
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передані їй засновниками, членами Спілки, а також установами, підприємствами, 

організаціями незалежно від їх форми власності, у власність у встановленому 

порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване юридичними і 

фізичними особами, а також на інше майно, придбане за рахунок власних коштів 

чи на інших законних підставах.  

11.2. Джерелами формування майна і коштів Спілки є: 

11.2.1. внески членів Спілки;  

11.2.2. винагороди   за   управління   майновими   правами  суб'єктів авторського  права  

і  (або)  суміжних  прав  відповідно до Закону України «Про авторське право і 

суміжні права»; 

11.2.3. фінансування з Державного бюджету України;  

11.2.4. доходи, отримані внаслідок підприємницької діяльності підприємств творчих  

спілок,  що  спрямовуються   на   виконання статутних цілей Спілки;  

11.2.5. спеціальні  відрахування до фондів Спілки, якщо такі відрахування встановлені   

Кабінетом Міністрів України, за використання на території України творів, які 

стали суспільним надбанням;  

11.2.6. добровільні грошові та матеріальні внески фізичних і юридичних осіб, у тому 

числі іноземних. 

11.3. З метою виконання статутних завдань і цілей Спілка може здійснювати необхідну 

діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із 

статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому 

законодавством. 

11.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Спілки або їх частини 

серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску та обов’язкових відрахувань із 

заробітної плати згідно з діючим законодавством), членів органів управління та 

інших пов’язаних з ними осіб. 

11.5. Доходи (прибутки) Спілки використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання Спілки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 

діяльності, визначених її установчими документами. 

11.6. Для забезпечення статутної діяльності Спілка може мати у своїй власності 

приміщення, будинки, споруди, інвентар, обладнання, майно культурно-

освітнього і оздоровчого призначення, житловий фонд, транспортні засоби, 

засоби зв'язку, інше майно, грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті),  а 

також інтелектуальну власність. 

11.7. Спілка має право використовувати для своїх потреб будівлі та майно, що 

надаються їй на договірних засадах фізичними та юридичними особами. 

11.8. Кошти Спілки використовуються для виконання статутних цілей і завдань, на 

придбання матеріально-технічних засобів, у тому числі на їх утримання і 

обслуговування та на утримання штатного персоналу Спілки. 

11.9. Право підпису фінансових документів має Голова Спілки. 

11.10. Спілка, створені нею установи і організації та засновані Спілкою підприємства 

ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, вносять до 

бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством. 

11.11. На працівників Спілки поширюється законодавство про працю, соціальне 

забезпечення і соціальне страхування. 

11.12. Спілка може замість утримання штатного апарату чи його частини залучати до 

виконання певної роботи на договірних засадах фізичних та юридичних осіб. 

11.13. Працівники, в тому числі Голова Спілки із числа членів Спілки мають право 

виконувати свої обов’язки на добровільних засадах, тобто без отримання 
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грошової чи іншої винагороди. 

11.14. Рада на чолі з Головою несе відповідальність за фінансове і матеріальне 

становище Спілки і збереження її майна. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СПІЛКИ 

 

12.1. Зміни і доповнення до Статуту Спілки приймаються Зʼїздом Спілки, якщо за це 

проголосувало більше ¾ делегатів, присутніх на Зʼїзді Спілки. 

12.2. Спілка повідомляє в установленому законодавством порядку уповноважений 

орган з питань реєстрації про зміни і доповнення, що внесені до Статуту Спілки. 

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ 

 

13.1. Діяльність Спілки може бути припинена шляхом її реорганізації (злиття, 

приєднання, розділу, виділення) або саморозпуску згідно з рішенням Зʼїзду, якщо 

за це проголосувало більше ¾ делегатів, присутніх на Зʼїзді, або за рішенням 

суду у випадках, передбачених чинним законодавством. 

13.2. При реорганізації Спілки вся сукупність її прав та обов’язків переходить до її 

правонаступника. Спілка не може бути реорганізована в юридичну особу, метою 

діяльності якої є отримання прибутку. 

13.3. Спілка припиняє діяльність: 

13.3.1. за рішенням Зʼїзду; 

13.3.2. на підставі рішення суду. 

13.4. Припинення діяльності Спілки проводить ліквідаційна комісія, яка призначається 

Зʼїздом або органом, що прийняв рішення про припинення діяльності Спілки. 

13.5. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління Спілкою. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і 

представляє його Зʼїзду на затвердження. 

13.6. У разі припинення діяльності Спілки її активи 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. 

 

 

 

 

Головуючий Зʼїзду                                    Ф.М. Стригун  

 

Секретар Зʼїзду                                    Г.Г. Шумейко 

  


