Як припинити повноваження керівника творчої спілки?
Творча спілка діє на принципах добровільного об’єднання її членів, які
належать до одного фахового напряму культури та мистецтва, самоврядування,
взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного
вибору форм і методів творчої діяльності, визнання авторських прав. У
кожному фаховому напрямі може бути створено одне або більше добровільних
творчих об’єднань.
Член творчої спілки має право в будь-який час зупинити чи припинити
своє членство у творчій спілці шляхом подання заяви до статутних органів
творчої спілки. Членство у творчій спілці зупиняється чи припиняється з дня
подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього самого дня
припиняється перебування члена творчої спілки на будь-яких виборних посадах
у творчій спілці.
02.11.2016 набрав чинності Закон України від 06.10.2016 №1666-VIII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», яким
внесені зміни до низки нормативних актів, якими передбачається забезпечення
захисту прав власності, економічних інтересів громадян та інвесторів, а також
зменшення ризиків незаконного заволодіння майном.
Зокрема, статтю 3 Закону України «Про професійних творчих працівників
та творчі спілки» доповнено новою частиною, згідно якої, дія частини другої
цієї статті не поширюється на членів творчої спілки, обраних на посади
керівника та заступника керівника творчої спілки. Членство в творчій спілці
зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового
керівника чи його заступника.
Рішення про затвердження змін до статуту творчої спілки, її
територіального осередку, змін у складі виборних органів творчої спілки, її
територіального осередку приймається у порядку, визначеному статутом
творчої спілки або статутом, на підставі якого діє територіальний осередок
всеукраїнської творчої спілки.
Звертаємо увагу, що про прийняте рішення суб’єкт державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
повідомляється у 60-денний строк у порядку, визначеному Законом України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань».
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