
СТАТУТ МИТРОПОЛИЧОЇ КОМІСІЇ 
У СПРАВАХ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

ПЕРЕМИСЬКО-ВАРШАВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У ПОЛЬЩІ

Розділ І. Загальні положення

Арт.  1.  Комісія  у  справах  соціальних  комунікацій  (далі  Комісія)  Перемисько-
Варшавської митрополії  Української Греко-Католицької Церкви у Польщі є дорадчим
органом єпархіяльних єпископів Перемисько-Варшавської митрополії УГКЦ в Польщі.

Арт.  2.  Комісія створюється  рішенням  Митрополичого  синоду  Перемисько-
Варшавської  митрополії  УГКЦ в Польщі та  затверджується  декретом  Архиєпископа
і  Митрополита Перемисько-Варшавського УГКЦ.

Арт. 3. У своїй діяльності Комісія керується нормами Кодексу канонів Східних Церков,
законами  та  рішеннями  Синоду  єпископів  УГКЦ, декретами,  інструкціями  та
посланнями  Глави  УГКЦ  (кан.  82  ККСЦ),  рішеннями  Митрополичого  синоду
Перемисько-Варшавської митрополії УГКЦ в Польщі, канонами партикулярного права
УГКЦ,  договорами  укладеними  Єпископською  Конференцією  Польщі  (KEP)
з  державними (громадськими) чи іншими ЗМІ, а також цим Статутом.

Арт. 4. Під соціальними комунікаціями в цьому Статуті слід розуміти:
1. Радіо.
2. Телебачення.
3. Періодичні видання (церковні і світські).
4. Книжкові видання.
5. Мережу Інтернет в загальному (інтернет-ресурси).
6. Соціальні мережі.

Розділ ІІ. Членство в Комісії

Арт. 5. §1. До Комісії входять з уряду прес-секретарі єпархій Перемисько-Варшавської
митрополії  УГКЦ  у  Польщі  та  по  одному  делегатові  від  кожної  єпархії,  який
призначається відповідним, правлячим єпископом.

§ 2.  Прес-секретарі  єпархій на підставі  свого уряду є референтами Комісії  на
місцях.

Арт.  6.  § 1.  Голова  Комісії  іменується  декретом  Архиєпископа  і  Митрополита
Перемисько-Варшавського  за  згодою  Синоду  єпископів  Перемисько-Варшавської
митрополії УГКЦ в Польщі.

§2.  Члени  Комісії  іменуються  декретом  Архиєпископа  і  Митрополита
Перемисько-Варшавського.

§ 3. Голова та члени Комісії іменуються терміном на п’ять років. 
§ 4. Голова Комісії може іменуватись тільки на дві каденції.
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§ 5. Члени Комісії можуть іменуватись на наступні терміни, але не більше ніж на
3  (три) терміни поспіль.

Арт. 7. § 1. Засідання Комісії проводиться раз у рік. Засідання можуть відбуватися у
форматі дистанційному – онлайн.

§ 2. Відповідно до потреби Архиєпископ і Митрополит Перемисько-
Варшавський, порадившись з єпархіяльними єпископами Перемисько-Варшавської 
митрополії УГКЦ в Польщі може скликати позачергові засідання. 

§ 3. Голова Комісії, якщо вважає це за доцільне, також може скликувати 
позачергові засідання Комісії, повідомивши про це Митрополита Перемисько-
Варшавського.

§  4. Якщо  дати  засідання  не  є  заздалегідь  встановлені,  секретар  повинен
повідомити всім членам про дату проведення щонайменше два тижні наперед.

Арт. 8. Під час першого засідання, члени Комісії  обирають з-поміж власного числа,
більшістю голосів секретаря та його заступника.

Арт. 9. § 1. До секретаря належить:
1)  повідомляти про скликання засідання;
2)  приготовляти, в узгодженніз головою Комісії, порядок денний та заздалегідь

надсилати його членам;
3)  оформлювати документацію та вести архів;
4)  записувати перебіг засідання та виготовляти протоколи, які своїм підписом

потверджує голова Комісії разом з секретарем.
§ 2.  Осідок Комісії знаходиться у приміщенні митрополичої курії Перемисько-

Варшавської архиєпархії.

Арт. 10.  Якщо секретар Комісії не може виконувати своїх функцій, обов’язки про які
мова в арт. 9§ 1, виконує його заступник.

Арт. 11.  § 1. Голова здійснює загальне керівництво Комісією і звітує перед Синодом
єпископів Перемисько-Варшавської митрополії про її діяльність.

§ 2. Голова Комісії у призначений час, раз до року, подає до секретаріату Синоду
письмовий звіт з праці Комісії за минулий рік. 

Розділ ІІІ. Завдання Комісії

Арт. 12. § 1. Завданням Комісії є:
1)  реалізувати  завдання  з  впорядкування  і  контролю  за  використанням

соціальних комунікацій для цілої митрополії;
2)  організувати заходи з вдосконалення володіння соціальними комунікаціями

та вишколу і підготовки працівників сфери соціальних комунікацій митрополії;
3)  координувати  прямі  трансляції  Недільної  Служби  Божої  в  Польському

телебаченні;
4)  координувати ретрансляції інших богослужінь;
5)  приготовляти  графік  прямих  трансляцій  та  ретрансляцій  богослужінь

в  Польському телебаченні;
6)  наглядати і координувати приготування релігійної програми «Повнота віри»;
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7)  щоденно  актуалізувати  інформацію  з  життя  митрополії  в  соцмережах
спільних для цілої митрополії, таких як твіттер, фейсбук та інші; 

8)  наглядати за виданням та співпрацювати з редакцією церковного часопису
«Благовіст».

§  2.  Зі  збереженням  компетенції  єпархіяльних  єпископів  Перемисько-
Варшавської  митрополії  УГКЦ  в  Польщі,  голова  Комісії  або  його  делегат  має
виключну компетенцію висловлювати офіційну позицію УГКЦ в Польщі в актуальних
церковних і суспільних питаннях в соціальних комунікаціях.

§  3.  Спосіб  висловлення  офіційної  позиції  УГКЦ  в  соціальних  комунікаціях
узгоджується  єпархіяльними єпископами Перемисько-Варшавської  митрополії  УГКЦ
в  Польщі.

§  4. Співпраця  з  відповідними  комісіями  до  справ  ЗМІ  установленими
Польською Єпископською Конференцію та Синодом Єпископів УГКЦ.

§ 5. Співпраця з  прес-секретарем Польської  Єпископської  Конференції,  прес-
секретарем Синоду єпископів УГКЦ та Верховного Архиєпископа УГКЦ.

§ 6. Співпраця з відповідними структурами Польського телебачення та редакції
католицьких  програм  в  Польському  телебаченні  задля  пошуків  більш  ефективної
присутності УГКЦ в медійному просторі в Польщі.

Арт. 13.  Діяльність Комісії  фінансується зі  спільних внесків  єпархіяльних єпископів
Перемисько-Варшавської митрополії УГКЦ в Польщі. 

Розділ VІ. Кінцеві положення
.

Арт. 14. Комісія припиняє діяльність на підставі декрету Архиєпископа і Митрополита
Перемисько-Варшавського  в  узгідненні  з  єпископами  членами  Синоду  Перемисько-
Варшавської митрополії УГКЦ в Польщі.

Арт. 15.  Єпархіяльні єпископи Перемисько-Варшавської митрополії  та члени Комісії
мають право вносити зміни та доповнення до даного Статуту, які набирають законної
сили  з  хвилиною  прийняття  та  проголошення  їх  Синодом  єпископів  Перемисько-
Варшавської митрополії.

Арт.  16.  Статут  набирає  чинності  з  моменту  його  прийняття  Синодом  єпископів
Перемисько-Варшавської  митрополії  УКГЦ  в  Польщі  та  затвердження  декретом
Архиєпископа і Митрополита Перемисько-Варшавського. Статут діє до відкликання.

Арт. 17. Автентичне тлумачення Статуту належить Синодові єпископів Перемисько-
Варшавської митрополії УГКЦ в Польщі.

Арт.  18. Зміни  та  доповнення  до  Статуту  узгоджені  єпархіяльними  єпископами
Перемисько-Варшавської митрополії УГКЦ в Польщі, затверджуються Архиєпископом
і Митрополитом Перемисько-Варшавським та проголошуються окремим декретом.
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