
Затверджено: 

загальними зборами громадської організації «Наша  

Родина», протокол № 2, від 2 травня 2013 року                                                                                                          

___________ (Дячук В.В., головуючий зборів) 

 

Положення  

про Раду Старійшин  

 

 Дане Положення розроблено у відповідності до Статуту громадської організації «Наша 

Родина» та має на меті – доповнити, конкретизувати чи врегулювати поточну діяльність 

громадської організації «Наша Родина», в тому числі й у відношенні до тих членів Роду, які не є 

(не бажають, не можуть тощо) членами громадської організації «Наша Родина». Завдання 

Положення - координувати взаємини між членами ГО «Наша Родина», членами Роду, Родинами-

сім’ями, окремими Родами, рідними, близькими та знайомими, а також у відношеннях з: 

підприємствами, установами, організаціями, з прихильниками та спонсорами нашого Роду.  

 

I. Мета та завдання Ради Старійшин Роду 

1.1. Рада Старійшин Роду (в подальшому «Рада Старійшин») - є почесно-представницьким та 

морально-духовним органом Роду та його ГО, який має представницькі, окремі розпорядчі та 

контрольні функції, а відповідно до рішення членів Роду, при трансформуванні в юридичну особу 

- може мати право користуватись печаткою, штампом, відкривати розрахункові рахунки в 

банківських установах, виступати позивачем та відповідачем у судах. 

1.2. Рада Старійшин має право розглядати і вирішувати, майже всі питання загальної та виключної 

компетенції по діяльності Роду та ГО «Наша Родина», зокрема: 

1.2.1. Визначати і затверджувати основні завдання та напрями діяльності Роду та його ГО. 

1.2.2. Питання максимальної реалізації потенціалу Роду та його ГО для консолідації її членів, 

підвищення ролі кожного з них у суспільстві та духовного виховання дітей і онуків – членів Роду. 

1.2.3. Створення умов для отримання молодими членами Роду та його ГО - високоякісної освіти та 

високодуховного виховання на базі історико-культурної спадщини предків Роду. 

1.2.4. Впровадження в середовищі Роду та його ГО засад фізичного, культурного, морального і 

духовного розвитку особистості. 

1.2.5. Зміцнення авторитету культурних традицій Роду та його ГО, як норми життя та гідного 

зразка для наслідування, розвитку та вдосконалення членами Роду. 

1.3. За участі Рада Старійшин, відбувається підбір та призначення: 

1.3.1. Виконавчої Ради Роду і його ГО та погоджує Положення про його діяльність. 

1.3.2. Секретаріату Роду і його ГО та погоджує Положення про його діяльність. 

1.3.3. Опікунську Раду Фонду Роду і його ГО та погоджує Положення про її діяльність. 

1.4. Рада Старійшин затверджує інформації та звіти: 

1.4.1. Виконавчої Ради Роду та його ГО. 

1.4.2. Секретаріату Роду та його ГО. 

1.4.3. Опікунської Ради Фонду Роду та його ГО.  

1.5. Рада Старійшин, за поданням Виконавчої Ради Роду та за згодою Опікунської Ради Фонду 

Роду, формує та погоджує - щорічний Кошторис витрат Секретаріату (на утримання його 

діяльності).  

1.6. Рада Старійшин, за поданням Виконавчої Ради та/або Секретаріату Роду формує та 

затверджує Програми та Порядок денний Зустрічей та інших заходів членів Роду. 

1.7. Рада Старійшин, за поданням Опікунської Ради Фонду Роду, визначає об’єм та порядок 

надання фінансової допомоги члену/членам Роду.  

1.8. Рада Старійшин за поданням інших органів Роду та його ГО, погоджує атрибути та символи 

Роду: Прапор, Герб, Гімн, Геральдичні Грамоти, Грамоти члена Роду тощо. 

 

II. Членство та Почесні члени Ради Старійшин Роду 

2.1. Членом Ради Старійшин ГО – Роду може бути любий член Роду, незалежно від громадянства, 

статі, національності, віросповідання тощо.  

2.2. Членом Ради Старійшин, автоматично стає кожен член Роду, якому виповнилось 80 років. 



2.3. Членом Ради Старійшин може бути тільки прямий потомок Роду. 

2.4. Усі члени Ради Старійшин є рівними у своїх правах, повноваженнях та обов’язках, а при 

прийнятті рішення володіють тільки одним голосом. 

2.5. Член Ради Старійшин не може бути обраним/призначеним до інших органів Роду.  

2.6. Почесні члени до Ради Старійшин можуть бути: 

2.6.1. Обрані на Загальних зустрічах Родини, 2/3 голосів, від присутніх членів Роду та за 

рекомендацією Ради Старійшин, або Виконавчого органу Роду або Секретаріату Роду, на термін – 

до відкликання (позбавлення функцій). 

2.6.2. Кооптовані до Ради Старійшин, 2/3 голосів, від присутніх членів Ради Старійшин, тобто - 

самою Радою Старійшин, на термін – до відкликання (позбавлення функцій). 

2.6.3. Кооптовані до Ради Старійшин, 2/3 голосів, від присутніх членів Виконавчого органу Роду 

та від Секретаріату Роду, на термін – до відкликання (позбавлення функцій). 

2.6.4. Делеговані – Родинами-сім’ями, Родами, підприємствами, установами та організаціями, а 

також - непрямими потомками Роду, в якості спеціалістів, на обмежений термін (позбавлення 

функцій), шляхом письмового клопотання за таких. 

2.7. Кількість Почесних членів Ради Старійшин не може перевищувати кількості дійсних 

(відповідно до п. 2.2. Положення) членів Ради Старійшин.  

2.8. Члени Ради Старійшин мають вирішальний голос. 

2.9. Почесні члени Ради Старійшин в ході роботи Ради Старійшин, мають дорадчий голос. 

2.10. Член Ради Старійшин не може бути відкликаний або позбавлений функцій в Раді Старійшин. 

2.11. Почесний член Ради Старійшин може бути відкликаний або позбавлений функцій в Раді 

Старійшин за рішенням 2/3 голосів того органу, який обрав/кооптував його. 

 

III. Порядок, організація та проведення засідань Ради Старійшин  

3.1. Порядок скликання, періодичність, місце та робота засідань Ради Старійшин є довільною та 

може визначатись/регламентуватись 1/2 зі загального складу Ради Старійшин. 

3.2. Питання порядку денного засідань Ради Старійшин формує сама Рада Старійшин та/або за 

поданням Виконавчої Ради Роду та/чи Секретаріату Роду, а також на вимогу ГО «Наша Родина». 

3.3. Рада Старійшин може залишити без розгляду та/або без рішення питання, які подані 

Виконавчою Радою Роду та Секретаріатом Роду. 

3.4. Засідання Ради Старійшин є правомочним, якщо в його роботі приймає участь не менше 1/2 

усіх членів Ради Старійшин. 

3.5. Рішення Ради Старійшин є правомочним, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 

присутніх на засіданні членів Ради Старійшин.  

3.6. В разі поділу голосів навпіл, при прийнятті Рішень Ради Старійшин, за окремим рішенням 

Ради Старійшин - можуть прийматись до уваги й голоси Почесних членів Ради Старійшин. 

3.7. Засідання Ради Старійшин проводяться гласно та відкрито для усіх членів Роду та його ГО 

«Наша Родина», а також її органів.   

3.8. Засідання Ради Старійшин може проводитись за участі членів Роду, його ГО «Наша Родина», а 

також її органів.  

3.9. Протоколи засідань Ради Старійшин веде член/члени Секретаріату Роду.  

3.10. Члени Ради Старійшин здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.  

 

Склад Ради Старійшин Роду (станом на 2.5.2013) 

Дійсні члени, з правом вирішального голосу: 

1. Туцканюк Микола Іванович, 1923 р.н., проживає: Закарпатська область, м. Тересва. 

2. Дячук Іван Васильович, 1924 р.н., проживає: Закарпатська область, смт. Ясіня. 

3. Ключівська (Дячук) Олена Василівна, 1929 р.н., проживає: Закарпатська область, смт. Ясіня. 

4. Ключевська (Ключівська) Анна Андріївна, 1931 р.н., проживає: м. Прага, Чеська Республіка. 

5. Тулайдан (Дячук) Василина Василівна, 1932 р.н., проживає: Закарпатська область, смт. Ясіня.  

6. Стеблюк (Туцканюк) Олена Іванівна, 1933 р.н., проживає: Естонська Республіка, м. Тарту  

 

Почесний член, з правом дорадчого голосу: 

7. Дячук Василь Васильович, 1938 р.н., проживає: Закарпатська область, м. Мукачево. 
 

Підготував Ю. Ключівський 


