
Рада Сеньорів Широківської об’єднаної територіальної громади 

  

Положення 

 

1. Місія і завдання 

 

Рада Сеньорів – дорадчий орган при Широківській Сільській Раді; 

зібрання досвідчених і авторитетних представників територіальної 

громади.  

Рада Сеньорів виконує свою місію публічно у взаємодії з органами 

місцевої влади та самоврядування шляхом організації широкої суспільної 

підтримки своїх ініціатив і несе відповідальність за виконання наступних 

завдань: 

-   розробка довгострокових стратегічних планів розвитку 

Широківської громади і контроль за їх виконанням; 

-  вирішення поточних проблем людей поважного віку; 

-  формування регіональних моральних норм і контроль за 

відповідністю життєдіяльності Широківської громади цим нормам, 

виконання функцій морального арбітра, виховання підростаючого покоління 

і передавання дітям життєвого досвіду. 
 

2.   Членство 

2.1. Вимоги до членів Ради Сеньорів. 

Членом Ради Сеньорів може бути громадянин України, який проживає на 

території Широківської громади, досяг 60-ти літнього віку, є сімейною 

людиною, має дітей та онуків, користується повагою серед населення 

територіальної громади і здатний бути відповідальним за реалізацію завдань 

Ради Сеньорів. 

2.2.Порядок обрання складу Ради Сеньорів. 

2.2.1. Сеньори обираються з числа кандидатів на невизначений термін у 

кількості, що не може перебільшувати 28 осіб. 

2.2.2. Кандидати в Сеньори висуваються на зборах територіальних громад, 

трудових колективів, громадських об’єднань, профспілок, релігійних 

організацій. Кандидат повинен мати підтримку не менше 50 мешканців села, 

що підтверджується письмово. 

2.3.Порядок припинення членства у Ради Сеньорів. 

Припинення членства у Ради Сеньорів настає внаслідок: 

·     відкликання сеньора суб’єктом, що висував його кандидатуру, з 

письмовим підтвердженням відклику не менше від 50 мешканців області, 

після затвердження Радою Сеньорів; 

·     недостойного вчинку, який обговорюється на зборах Ради Сеньорів з 

прийняттям відповідного рішення; 

·     поважних обставин – від’їзд на інше місце проживання, хвороба тощо. 

  



3.   Організація роботи 

3.1.   Рада Сеньорів працює гласно. 

3.2.   Основною формою роботи Ради Сеньорів є збори Ради Сеньорів, які 

скликаються по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. 

3.3.  Для організації роботи на зборах Ради Сеньорів обираються голова, 

заступники голови і секретар Ради Сеньорів терміном на 1 рік. 

3.4.   Рішення зборів Ради Сеньорів приймаються не менж ніж двома 

третинами голосів. Якщо запропоноване рішення не приймається, його 

проект відкладається для більш глибокого вивчення і доопрацювання з 

подальшим внесенням на повторне голосування. 

3.5.  Офіційна інформація від імені Ради Сеньорів доводиться головою Ради 

Сеньорів або заступником голови за дорученням голови чи Ради Сеньорів. 

3.6.  Рада Сеньорів організує свою роботу по напрямках, відповідно до 

завдань, передбачених цим положенням, в найбільш проблемних сферах 

суспільного життя, які визначаються Радою Сеньорів. Рада Сеньорів має 

право запрошувати до співпраці будь яких третіх осіб, які будуть діяти в 

інтересах мешканців Широківської громади. 

3.7.  У зборах Ради Сеньорів і за згодою Ради Сеньорів мають право 

приймати участь будь які громадяни територіальної громади, які повинні 

повідомити секретаря Ради Сеньорів про свою участь у зборах Ради Сеньорів 

не пізніше ніж за добу до початку зборів Ради Старійшин. Учасники зборів 

Ради Сеньорів мають право задавати запитання щодо питань порядку 

денного. 

3.8.  Діяльність Ради Сеньорів забезпечується за рахунок бюджету громади та 

інших надходжень. 

  

4.   Прикінцеві положення 

4.1.   Положення про Раду Старійшин та зміни до нього приймаються 

рішенням виборців Широківської сільської ради. 
____________________________________________________ 
  
  

Пояснювальна записка 

  

Необхідність введення соціального інституту Ради Сеньорів обумовлена тим, 

що зараз: 

- Люди поважного віку недостатньо приймають участь в житті громади. 

Данна практика покликана активізацію участі людей поважного віку у 

суспільному житті. 

·     Внаслідок відсутності відповідального органу не створена системна 

практика проведення загальних зборів територіальних громад, референдумів 

тощо. Це є порушенням діючої Конституції України згідно до якої народ і 

територіальні громади здійснюють свою владу насамперед безпосередньо. 

·     Кожні 5 років здійснюється зміна влади, відсутній орган відповідальний 

за стратегічний розвиток територіальних громад. 



·     Немає ні в державі, ні на місцях органу, який керує духовну, моральну 

сферу та виховання підростаючого покоління. В державі немає єдиного 

морального кодексу, як результат розквітає аморальність. 
  


