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ПОЛОЖЕННЯ
Про прийом до Національної спілки письменників України
1.
До Національної спілки письменників України (надалі НСПУ) може бути
прийнятий громадянин України, іноземець або особа без громадянства віком від
вісімнадцяти років, який творить українською мовою, мовами національних
меншин, іншими мовами світу, досліджує та пропагує українську літературу та
культуру, перекладає з української мови на мови світу – автор написаних і
перекладених, надрукованих в Україні або за її межами чи поставлених на сцені
літературних творів, що мають самостійну художню цінність, а також
опублікованих літературно-критичних статей, праць і досліджень, що
відзначаються ґрунтовністю мистецького аналізу й глибиною естетичної думки
(надалі - Кандидат).
2.
Критерії за якими Кандидат, який виявив бажання стати членом НСПУ, має
підстави для вступу в НСПУ:
2.1. для прозаїків і поетів – наявність не менше двох виданих книжок (видання
без знаку ISBN не враховуються). Питання про прийом у члени НСПУ з однією
книжкою розглядається тільки у виняткових випадках, коли йдеться про
незаперечний професійний рівень творчості і за наявності відповідного рішення
Секретаріату. Журнальні публікації повістей і романів, великих поем і циклів
новел, оповідань можуть бути прирівняні до окремого видання, за наявності вже
однієї книжки;
2.2. для драматургів – наявність не менше двох драматичних творів, що мають
самостійне літературне значення, опублікованих окремою книгою і поставлених у
професійному театрі, позитивно оцінених критикою;
2.3. для публіцистів, есеїстів – наявність не менше двох книжок художньої
публіцистики, есеїстики;
2.4. для авторів історичних і бібліографічних жанрів – наявність не менше двох
книг, у яких розповідь про історичні події чи бібліографічні факти не
обмежуються простим чи белетризованим викладом, а підпорядкована
самостійній науково-художній концепції;
2.5. для письменників, що пишуть для дітей та юнацтва – наявність не менше
двох книжок, що мають самостійну художню цінність і виховне значення.
2.6. для перекладачів – наявність не менше двох книжок, опублікованих,
перекладених з української на іноземну мову або з іноземної мови на українську
мову, у яких досягнуто високого мистецького рівня;

2.7. для критиків і літературознавців – наявність не менше двох книг, що
засвідчують самостійність літературно-критичної позиції автора і серйозний
дослідницький внесок у висвітлення й розробку проблем сучасного літературного
процесу.
2.8. Перед подачею документів на вступ до НСПУ схвалюється організація
творчих вечорів кандидатів, публічних обговорень поданих книг.
2.9. не можуть претендувати на прийом до НСПУ упорядники антологій,
альманахів, колективних збірників, автори творів краєзнавчого та науковопізнавального характеру, у яких увагу зосереджено на чисто пізнавальних
завданнях, навіть тоді, коли вони виконані у белетризованій формі;
3.
Літератор, чиї твори відповідають критеріям, визначеним у ч.2 цього
Положення, подає до обласної (територіальної) організації НСПУ за місцем своєї
реєстрації такі документи:
3.1. адресовану голові НСПУ заяву, в якій, окрім прохання прийняти в члени
НСПУ, визнає її Статут і зобов’язується його виконувати;
3.2. заповнений листок обліку кадрів;
3.3. видані книжки у 3-х примірниках;
3.4. список опублікованих творів;
3.5. автобіографію;
3.6. рекомендації трьох членів НСПУ з не менше як трирічним стажем;
3.7. рекомендацію творчих об’єднань для КО НСПУ. За наявності в обласних
(територіальних) організаціях відповідних творчих об’єднань до документів
додаються рекомендації цього творчого об’єднання.
3.8. фото: - 3х4 см – 2 шт.;
- 4х6 см – 2 шт.;
3.9. рецензії та відгуки на твори в пресі (якщо вони є)
3.10. бажано мати пропоновані твори в електронному варіанті у форматі doc.
та/або макет книги у форматі .pdf (надсилаються на електронну адресу НСПУ).
Твори в електронному варіанті не можуть вважатися заміною виданих друком
книг.
4. Ухвалювати рішення щодо рекомендації кандидата на розгляд Приймальної
комісії НСПУ є уповноваженими тільки загальні збори обласних (територіальних)
організацій НСПУ, Правління КО НСПУ.
5. Рекомендацію Кандидатові не можуть давати члени Секретаріату НСПУ, а
також члени Всеукраїнської приймальної комісії НСПУ.
6. Загальні збори обласної (територіальної) організації НСПУ (Правління КО
НСПУ) після детального обговорення творів кандидата індивідуально таємним
голосуванням присутніх на зборах членів організації ухвалюють рішення щодо
надання йому рекомендації або відмовляють у цьому.
7. Рішення про надання рекомендації приймаються 2/3 голосів учасників
загальних зборів обласної (територіальної) організації НСПУ (Правління КО
НСПУ).

8. Розгляд питання прийому Кандидата на загальних зборах обласних
(територіальних) організацій НСПУ (Правління КО НСПУ) відбувається без його
участі.
9. При відмові у наданні рекомендації загальними зборами обласної
(територіальної), організації НСПУ Правлінням КО НСПУ голова обласної
організації, голова КО НСПУ повертає кандидатові на його запит справу з витягом
протоколу закритого голосування та книжки.
10. У разі негативного результату розгляду справи на вступ Приймальна комісія не
зобов’язана пояснювати причини такого рішення.
Кандидат має право ще двічі подавати заяву на вступ (щоразу за наявності
нової опублікованої книги).
11. При одержанні необхідної кількості голосів за надання рекомендації обласна
(територіальна) організація НСПУ(Приймальна комісія КО НСПУ) у місячний
термін надсилають справу Кандидата до Приймальної комісії НСПУ разом з
витягом із відповідного протоколу.
12. Для залучення до НСПУ талановитої молоді (до 35 років) кращі учасники за
протокольно оформленою рекомендацією керівників об’єднань Всеукраїнських
нарад молодих літераторів та переможці Гранослова можуть бути прийняті у
члени НСПУ за спрощеною процедурою - при наявності однієї виданої книги.
13. Кандидат на прийом до НСПУ за спрощеною процедурою має подати до
Приймальної комісії НСПУ пакет документів:
13.1. адресовану голові НСПУ заяву, в якій, окрім прохання прийняти в члени
НСПУ, визнає її Статут і зобов’язується його виконувати;
13.2. заповнений листок обліку кадрів;
13.3. видані книжки у 3-х примірниках;
13.4. список опублікованих творів;
13.5. автобіографію;
13.6. бажано твори в електронному варіанті у форматі dok. та/або макет книги у
форматі .pdf (надсилаються на електронну адресу НСПУ nspu@ukr.net). Твори в
електронному варіанті не можуть вважатися заміною виданих друком книг.
13.7. фото: - 3х4 см – 2 шт.;
- 4х6 см – 2 шт.;
13.8. рецензії та відгуки на твори в пресі (якщо вони є).
Справу готують та подають на засідання Приймальної Комісії НСПУ
секретар по роботі з молодими авторами, керівник Всеукраїнської наради молодих
літераторів.
14. До НСПУ можуть бути прийняті почесними членами письменники, котрі
живуть за межами України і пишуть українською мовою або перекладають твори
українських письменників іншими мовами чи твори світової літератури
українською мовою.
Іноземець, який бажає стати членом НСПУ і чиї твори відповідають
критеріям, визначеним у п. 2 цього Положення, подає до Секретаріату НСПУ
документи, визначені п. 3 цього Положення, за винятком рекомендацій обласної
(територіальної) організації НСПУ. Секретаріат розглядає заяву зарубіжного

кандидата. У разі позитивного рішення справа передається до Приймальної комісії
НСПУ.
15. Справи зарубіжних Кандидатів готує і подає до Приймальної Комісії НСПУ
секретар Приймальної Комісії НСПУ.
Позитивне рішення про прийом ухвалюється таємним голосуванням не
менш 2/3 голосів присутніх на засіданні членів Приймальної комісії.
16. Розгляд справи зарубіжного Кандидата про вступ до НСПУ здійснюється на
загальних підставах. Вступні і щорічні внески сплачуються на р/р НСПУ.
17. Членство в НСПУ набуває чинності з дня прийняття відповідної ухвали
Правлінням НСПУ і сплати вступного та щорічного внеску, а також отримання
квитка.
18. Прийнятий у члени НСПУ сплачує в касу НСПУ вступний і щорічний членські
внески за рік вступу. Розмір вступного і щорічного членських внесків встановлює
Правління НСПУ.
19. У разі несплати вступного та щорічного внесків упродовж року з дня
затвердження рішення ПК на Правлінні, рішення про вступ до НСПУ може бути
скасовано на засіданні Правління за поданням Секретаріату без права подальшого
розгляду справи кандидата Приймальною Комісією НСПУ.
20. У разі втрати членського квитка новий видається після сплати штрафу у
розмірі щорічного внеску, окрім форс-мажорних випадків (пожежа, пограбування,
природні катаклізми, бойові дії тощо). Питання розглядається на засіданні
Секретаріату за поданням голови ПК.

