Шановні колеги, друзі!
Пропонуємо Вашій увазі звіт про стан справ Громадської Спілки Авторів і
Видавців Музики.
З моменту перших установчих зборів, проведених в березні 2015 року, і
протягом 2016 року було здійснено:
 завершена реєстрація Спілки згідно з чинним законодавством України;
 розроблені базові документи, необхідні для діяльності Спілки, а саме: типовий
договір про управління правами автора і видавців на колективній основі;
Регламент «Про укладення договорів про управління правами»;
 розроблений і наповнений базовими документами сайт ГС «АВМ» www.pumap.org, який містить в тому числі найпопулярніші питання Авторів в
сфері колективного управління і відповіді на них;
 отримано понад 40 заяв на вступ до Спілки, а членами стало 30 авторів і чотири
музичні компанії.
На початку 2016 роки з'явився законопроекту № 4461, нормативно-правові
норми якого в разі його прийняття критично змінюють систему колективного
управління в нашій країні, нівелюючи європейський принципи і процедури, і
позбавляє, на жаль, авторів і власників прав розпоряджатися на свій розсуд своїми
правами.
Поява цього проекту змусило нас призупинити розвиток нашої організації. Ми
припинили укладання договорів з авторами про членство, припинили розробку
проектів таких базових документів, як Тарифи, Правила Реєстрації (декларування)
творів, Правила Розподілу та ін. Всі ці документи ми з вами повинні були
обговорювати і затверджувати голосуванням на Загальних зборах, так само як це
відбувається в сучасних європейських авторських товариствах.
При цьому ми активно включилися в процеси офіційних громадських
обговорень згаданого законопроекту, на яких публічно відстоюємо європейські
принципи побудови сфери колективного управління в нашій країні і виступаємо
категорично проти розгляду і, тим більше, прийняття законопроекту № 4461.
Фінансова складова діяльності Спілки виглядає наступним чином:
Дохід.

Спілки було надано поворотну фінансову допомогу ії засновниками на загальну
суму – 76 000,00 грн.
Витрати.
 Утримання офісу склало 33 569,81 грн. З серпня 2016 року офіс закрито в
зв'язку з роботою по законопроекту № 4461 та з метою зменшення витрат.
 Витрати на бухгалтерські послуги склали 7 000,00 грн.
 Витрати на банківські послуги склали 2 986,00 грн.
 Витрати на юридичні послуги склали 9 800,00 грн.
 Витрати на створення і оформлення сайту www.pumap.org, включаючи
реєстрацію доменного імені та хостинг склали 21 390,00 грн.
Загальна сума витрат становить 74 746,31 грн.

