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Розділ І. Загальні положення 

  

Арт. 1. Відповідно до припису канону 263 § 1 Кодексу канонів Східних Церков (далі 

ККСЦ) єпархіяльний єпископ повинен утворити раду з економічних справ (далі Рада) 

до якої в окреслених загальним правом діях, які стосуються економічних питаннях 

пов’язаних з архиєпархією, повинен звертатись за порадою, а натомість отримати її 

згоду коли це виразно визначено загальним правом. 

 

Арт. 2. Економічна рада є дорадчо-консультативним органом, покликаним допомагати 

Архиєпископу і Митрополиту Перемисько-Варшавському УГКЦ (далі - Правлячий 

Архиєрей) своїми порадами в економічній та майновій сферах діяльності архиєпархії. 

 

Арт. 3. Згідно з приписами церковного законодавства тільки Правлячий Архиєрей 

керує всією діяльністю архиєпархії, і тому у всіх економічних, майнових та 

господарських справах тільки він виступає від імені архиєпархії (пор. кан. 1022 § 1 

ККСЦ).  

 

Арт. 4. Економічна рада своєю діяльністю не заміняє Правлячого Архиєрея в 

управлінні майном архиєпархії. 

 

Арт. 5. У своїй діяльності Економічна рада керується Кодексом канонів Східних 

Церков, канонами Партикулярного права УГКЦ, приписами цивільного законодавства 

Польщі, адміністративними актами Правлячого Архиєрея та цим статутом. 

 

 

Розділ ІІ. Членство в Раді 

 

 

Арт. 6. Головою Економічної ради є Правлячий Архиєрей, який повинен у важливих 

питання економічного характеру, пов’язаних з діяльністю архиєпархії, вислухати думку 

Економічної ради (кан. 263 § 4 ККСЦ) 

 

Арт. 7. § 1. До складу Економічної ради можуть бути іменовані Правлячим Архиєреєм 

особи, які є вірними УГКЦ, закінчили 18 років життя, мають відповідні знання, 

провадять моральний та чесний спосіб життя, беруть активну участь у житті власних 

парафій, вирізняються даром мудрості, розважливості, вмінням співпрацювати з 

іншими людьми та готовністю присвятити свій час і таланти для добра Церкви.  

 

§ 2. Такі особи мають мати тимчасове або постійне місце проживання на території 

архиєпархії відповідно до приписів канону 912 ККСЦ. 

 

Арт. 8. § 1. Економічна рада складається з Правлячого Архиєрея (кан. 263 § 1 ККСЦ), 

єпархіяльного економа (кан. 263 § 2 ККСЦ) та інших 5 членів, яких Правлячий 

Архиєрей вільно іменує порадившись перед тим із колегією єпархіяльних радників 



(кан. 32 ПП, кан. 263 § 1 ККСЦ); 

§ 2. Троє членів Економічної ради можуть бути вірні миряни. 

 

§ 3. Членами Економічної ради не можуть бути однокровні або свояки Правлячого 

Архиєрея аж до четвертого ступеня включно (кан. 263 § 3 ККСЦ). 

 

§ 4. Кількість членів Економічної ради може складати від 5 осіб але не більше 8 і 

змінюватися в залежності від економічної діяльності архиєпархії.  

 

§ 5. Члени Економічної ради іменуються терміном на 5 років. Вони можуть іменуватись 

на наступні терміни, але є доцільним, щоб принаймні частково змінювався її склад. 

 

Арт. 9. Правлячий Архиєрей може скоротити термін іменування членів Ради, змінити її 

склад або цілком розв’язати.  

 

Арт. 10. § 1. Правлячий Архиєрей за порадою колегії єпархіяльних радників і ради з 

економічних справ іменує на п’ять років єпархіяльного економа, ним має бути вірний 

християнин, який справді розуміється на господарських справах і відзначається 

чесністю (кан. 262 ККСЦ). 

 

§ 2. Для іменування священнослужителя економом архиєпархії потрібно, щоб він 

відзначався наявністю вищої економічної освіти (ступінь магістра) та досвідом праці в 

економічній сфері. 

 

§ 3. Для іменування мирянина економом архиєпархії потрібно, щоб він мав вищу 

економічну освіту (ступінь магістра), стаж роботи у цій сфері принаймні п'ять років і 

відзначається чесністю. 

 

Арт. 11. Якщо є необхідно, для кращої організації праці Правлячий Архиєрей після 

заслухання думки колегії єпархіяльних радників та Економічної ради може іменувати 

віце економа з-поміж членів цієї ради або з-поміж інших вірних (священнослужителів 

чи мирян) архиєпархії.  

 

Арт. 12. Під час першого засідання, члени Економічної ради обирають з-поміж 

власного числа, більшістю голосів секретаря та його заступника. 

 

Арт. 13. § 1. До секретаря належить: 

 

1. повідомляти про скликання засідання; 

2. приготовляти за згодою Правлячого Архиєрея порядок денний та заздалегідь 

надсилати  його членам; 

3. оформлювати документацію та вести архів; 

4. записувати перебіг засідання та виготовляти протоколи, які своїм підписом 

потверджує  Правлячий Архиєрей. 



 

§ 2. Секретаріат Ради знаходиться у приміщенні єпархіяльної курії Перемисько-

Варшавський архиєпархії. 

 

Арт. 14. Якщо секретар Ради не може виконувати своїх функцій, обов'язки про які є 

вказані в арт. 13, виконує його заступник. 

 

Арт. 15. § 1. Економічна рада законно починає свою діяльність тільки після 

прилюдного прийняття її членами обіцянки сумлінно виконувати свої обов’язки (текс 

обіцянки наприкінці цього статуту).  

 

§ 2. Текст обіцянки повинні підписати всі призначені члени. Даний документ 

зберігається в архіві архиєпархії. 

 

§ 3. Члени Економічної ради зобов’язані дотримуватися таємниці щодо обговорюваних 

питань. 

 

 

Розділ ІІІ. Завдання Ради 

 

 

Арт. 16. Завдання Економічної ради:  

 

1. допомагати Правлячому Архиєрею в управлінні рухомим та нерухомим 

майном архиєпархії;  

2. займатися пошуком додаткових коштів на потреби архиєпархії, крім 

звичайних пожертв вірних; 

3. дбати та допомагати за належне збирання внесків і пожертв. 

 

Арт. 17. До Економічної ради належить підготовляти щорічний план доходів і витрат, 

передбачених для діяльності архиєпархії на наступний рік (кан. 263 § 5 ККСЦ). 

 

Арт. 18. В кінці кожного календарного року підготовляти звіт з прибутків і видатків 

архиєпархії (кан. 263 § 5 ККСЦ). 

 

Арт. 19. До Економа під наглядом Правлячого Архиєрея належить та при дотриманні 

арт. 3: 

 

1. управляє дочасним майном архиєпархії; 

2. проводити загально-єпархіяльні інвестиції; 

3. турбуватись про здобуття коштів; 

4. піклуватись касою архиєпархії; 

5. інші завдання вказаних Правлячим Архиєреєм (кан. 262 § 3 ККСЦ). 

 



Арт. 20. Економ Архиєпархії повинен щорічно, а також за кожним разом як цього буде 

вимагати Правлячий Архиєрей, подавати звіт про управління майной та інших 

майнових цінностей архиєпархії. (кан. 262 § 4 ККСЦ). 

 

 

Розділ IV. Діяльність 

 

 

Арт. 21. Засідання Економічної ради, як також позачергові її засідання, скликає 

Правлячий Архиєрей з власної ініціативи. 

 

Арт. 22. § 1. Засідання Економічної ради проводиться один раз у році. 

 

§ 2. Відповідно до потреби Правлячий Архиєрей може скликати позачергові засідання. 

 

§ 3. Якщо дати засідання не є заздалегідь встановлені секретар повинен повідомити про 

дату проведення щонайменше тиждень на перед.  

 

§ 4. Кожний член має право бути повідомленим про дату, місце та про порядок денний 

засідання. 

 

Арт. 23. Засіданння Економічної ради проводить Правлячий Архиєрей або його 

Делегат. 

 

Арт. 24. Питання порядку денного на засіданнях Економічної ради пропонує 

Правлячий Архиєрей або її члени, заздалегідь повідомивши єпископа про зміст 

пропозицій. 

 

Арт. 25. На засідання Економічної ради Правлячий Архиєрей може запросити інших 

осіб без права голосу для надання консультативної і фахової допомоги, зокрема у 

випадку важливих економічних чи майнових рішень.  

 

Арт. 26. Інформацію, яка обговорювалася на засіданнях Економічної ради, за рішенням 

Правлячого Архиєрея, можна публікувати у «Відомості Перемисько-Варшавської 

архиєпархії», зі збереженням припису арт. 15. 

 

Арт. 27. Члени Економічної ради виконують своє служіння на благо Церкви і тому 

ніхто не може вимагати винагороди за виконання даного служіння. 

 

Арт. 28. Усі священнослужителі архиєпархії мають право цікавитись діяльністю 

Економічної ради та висловлювати свої пропозиції і зауваження стосовно питань, які 

слід розглянути або стосовно діяльності чи рішень самої Економічної ради. 

 

 



 

Розділ V. Втрата членства та припинення діяльності Ради 

 

 

Арт. 29. § 1. Втрата статусу члена Економічної ради настає у випадку смерті, зречення, 

закінчення терміну призначення, або переїзду члена ради на постійне місце 

проживання поза канонічну територію архиєпархії. 

 

§ 2. У випадку неоправданої відсутності два рази підряд на засіданнях Економічної 

ради, її член може бути відкликаний Правлячим Архиєреєм. 

 

Арт. 30. Правлячий Архиєрей, порадившись з колегією єпархіяльних радників, може 

розпустити Економічну раду, якщо: 

 

1. рада не виконує своїх завдань (напр. не збирається декілька разів підряд, 

попри повідомлення Правлячого Архиєрея про зібрання, не вирішує або ігнорує 

розгляд окремих питань і т.п.); 

2. перевищує свої повноваження;  

3. її діяльність заподіює шкоду фінансовому стану чи майновому архиєпрахії. 

 

Арт. 31. Після прийняття уряду єпархіяльного єпископа новий Правлячий Архиєрей 

може затвердити існуючий склад членів Ради або ж сформувати новий склад Ради. 

 

Розділ VІ. Кінцеві положення 

 

 

Арт. 32. Правлячий Архиєрей має право вносити зміни та доповнення до даного 

Статуту. 

 

Арт. 33. Статут набирає чинності з 19 квітня 2016 р. і діє аж до відкликання. 

 

Арт. 34. Автентичне тлумачення Статуту належить до Правлячого Архиєрея. 

 

Арт. 35. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Правлячим Архиєреєм і 

проголошуються у визначений ним спосіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 

 

ОБІЦЯНКА 

 

Я, (ім’я та прізвище особи), приймаючи обов’язки члена Економічної ради 

Перемисько-Варшавської архиєпархії, в ім’я Пресвятої Трійці, присягаю сумлінно 

виконувати покладені на мене обов’язки у межах та відповідно до способу визначеного 

Кодексом канонів Східних Церков, Канонами Партикулярного Права Української 

Греко-Католицької Церкви та цим Статутом. 

 

То ж допоможи мені Боже, в Тройці Святій єдиний, молитвами Пресвятої 

Богородиці і Всіх Святих та це Святе Євангеліє! 

 

1. Місце складання обіцянки (місцевість, храм/каплиця) 

День святого 

Дата 

 

2.  Підпис особи, що склала обіцянку 

Ім’я та прізвище 

 

3. Підпис Правлячого Архиєрея 

Ім’я та прізвище 

 

4. Підпис одного з членів Економічної ради 

Ім’я та прізвище 


