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Арт. 1. Колегія єпархіяльних радників Перемисько-Варшавської Архиєпархії 

УГКЦ (далі – Колегія радників) є консультативно-допоміжним органом при 

Архиєпископі і Митрополиті Перемисько-Варшавському УГКЦ (далі – Правлячий 

Архиєрей). 

  

Арт. 2. Колегія радників свої завдання і діяльність здійснює у відповідності до 

норм Кодексу Канонів Східних Церков, Канонів партикулярного права УГКЦ, 

партикулярного права Перемисько-Варшавської Архиєпархії та цього Статуту. 

  

Арт. 3. § 1. Колегія радників складається із семеро членів, яких вільно іменує 

Правлячий Архиєрей з-поміж тих, хто в час іменування є членом Пресвітерської ради 

(кан. 271 § 3-4 ККСЦ). 

  

§ 2. Якщо з якоїсь причини зменшиться кількість членів Колегії радників, 

Правлячий Архиєреєй має доповнити її новими членами на період на який є утворена 

Колегія радників. 

  

§ 3. Колегія радників не може правосильно діяти, коли буде налічувати менше 

шести членів (кан. 271 § 3 ККСЦ). 

   

Арт. 4. Колегія радників встановляється на п’ять років, після чого продовжує 

виконувати свої завдання, поки не буде утворена нова Колегія (кан. 271 § 2 ККСЦ). 

  

Арт. 5. Кожний член Колегії радників повинен старанно дбати про загальне добро 

Перемисько-Варшавської Архиєпархії УГКЦ у повній співпраці з Правлячим Архиєреєм 

та іншими її членами. 

  



Арт. 6. На чолі Колегії радників стоїть Правлячий Архиєрей; якщо ж 

єпархіяльний престол стає вакантним, або зазнає перешкод у своїй діяльності, то Колегію 

радників очолює той, хто тимчасово заступає єпархіяльного єпископа, або до його 

поставлення – найстарший свяченням священик з цієї Колегії (кан. 271 § 5 ККСЦ). 

  

Арт. 7. § 1 Правлячий Архиєрей з-поміж членів Колегії радників іменує секретаря 

Ради. 

  

§ 2. До секретаря Колегії радників належить: 

  

1) відповідати за організаційну роботу засідань Ради; 

2) приготовляти матеріали для порядку денного засідань Ради; 

3) зазначати присутніх і відсутніх, кількість голосів, обговорювані питання та 

прийняті рішення; 

4) редагування протоколу робочих засідань Ради; 

5) підписувати протокол кожного робочого засідання Ради; 

6) відповідати за належне зберігання документації щодо засідань Ради. 

  

Арт. 8. § 1. Правлячий Архиєрей може скликати збори Колегії радників за кожним 

разом, коли вважає це за необхідне, також кожного разу, коли він відповідно до норм 

церковного права, повинен вислухати її думку або отримати її згоду. 

  

§ 2. Правлячий Архиєрей може запросити на збори Колегії радників гостей без 

права голосування, участь яких буде вважати корисною або необхідною на час 

проведення робочих засідань.  

  

Арт. 9. § 1. Коли вимагається правом від Правлячого Архиєрея вислухати думку 

членів Колегії радників вона вважається правосильною коли є присутня більшість 

Радників і коли є позитивне голосування по питаннях від абсолютної більшості 

присутніх. 

  

§ 2. Коли Радники мають виразити власну думку через голосування, тоді це 

відбувається через підняття руки або через виразне власне голосове повідомлення. 

  

§ 3. На прохання Головуючого або принаймні п’яти членів Колегії радників, 

голосування має відбутись таємно. 

  

§ 4. Кожний член Колегії радників має право вимагати, щоб у протоколі робочих 

засідань була представлена його обґрунтована думка або виражена заувага до 

конкретного питання. 

   

Арт. 10. Порада Колегії радників вимагається у таких випадках: 

  

1) для іменування Правлячим Архиєреєм економа архиєпархії (кан. 262§ 1 

ККСЦ) або його усунення (кан. 262 § 2 ККСЦ); 

  

2) для скасування Правлячим Архиєреєм юридичних осіб ним заснованих 

(кан. 928 п. 2 ККСЦ). 

  

Арт. 11. Згода Колегії радників вимагається у таких випадках: 



  

1) усунення канцлера та інших нотарів єпархіяльної курії Адміністратором 

архиєпархії (кан. 255 § 1 ККСЦ); 

  

2) іменування на уряд пароха на визначений час (кан. 284 § 3 п. 3 ККСЦ); 

  

3) приписання пресвітера чи диякона до архиєпархії або з неї їх відпущення 

до іншої ієрархічної церковної структури Адміністратором архиєпархії (кан. 750 § 1 п. 2 

ККСЦ); 

  

4) проведення відчуження церковного майна (кан. 1036 § 1 пп. 2-3 ККСЦ). 

  

Арт. 12. Колегія радників виконує завдання визначені їй правом, в тому числі, між 

іншими: 

  

1) бере участь у працях єпархіяльного Собору (кан. 238 § 1 ККСЦ); 

  

2) бере участь під час представлення грамоти про канонічне іменування на 

єпископа-коад’ютора (кан. 214 § 2 ККСЦ); 

  

3) у випадку перешкоди, ув’язнення, вигнання або нездатності в управлінні 

архиєпархією Правлячим Архиєреєм, і коли немає єпископа-коад’ютора чи єпископа-

помічника, Колегія радників має обрати пресвітера для управління архиєпархією (кан. 

233 § 2 ККСЦ). 

  

Арт. 13. Коли єпархіяльний престол стає вакантним до Колегії радників належить: 

  

1) повідомити через Апостольського Нунція у Польщі Апостольський Престол 

та Главу УГКЦ (кан. 221 п. 1 ККСЦ); 

  

2) управління архиєпархією до обрання Адміністратора архиєпархії (кан. 221 

п. 2 ККСЦ); 

  

3) обрати протягом восьми днів Адміністратора архиєпархії (кан. 221 п. 3 

ККСЦ); 

  

4) прийняти зречення з уряду Адміністратора архиєпархії (кан. 231 § 1 ККСЦ); 

  

5) вразі припинення права архиєпархіяльного економа обрати нового економа 

(кан. 232 § 3 ККСЦ); 

  

6) виконувати функції Пресвітерської ради (кан. 270 § 2 ККСЦ); 

  

7) надавати згоду у приписанні пресвітера чи диякона до архиєпархії (кан. 363 

п. 2 ККСЦ). 

  

Арт. 14. Члени Колегії радників зобов’язані зберігати таємницю у межах 

визначених Правлячим Архиєреєм, якщо цього бажає (кан. 934 § 4 ККСЦ). 

  

Арт. 15. Статут набирає чинності з 17 березня 2016 р. і діє аж до відкликання. 



  
 


