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СТАТУТ ПАРАФІЯЛЬНИХ ДУШПАСТИРСЬКИХ РАД  
ПЕРЕМИСЬКО-ВАРШАВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ 

 
§ 1. 

Упроваджуючи в життя приписи Кодексу Канонів Східних Церков (295 кан.) та 
приписи партикулярного права Української Греко - Католицької Церкви, у 
кожній парафії на території Перемисько-Варшавської Архієпархїї 
засновується парафіяльна душпастирська рада, далі – Парафіяльна рада, як 
дорадчий орган пароха, що в усіх своїх діях спирається на оцей Статут, 
прийнятий і схвалений архієпископом-ординарієм архієпархії. 

§ 2. 
До завдань Парафіяльної ради належить: 
– започатковувати й розвивати апостольську ініціативу серед парафіян, 
– координувати та узгіднювати апостольські заходи, 
– допомагати духовенству в душпастирській праці, 
– опікуватися старшими, хворими членами парафії та всіми, які отребують 
допомоги, 
– дбати за красу церковних споруд парафіяльних будинків та порядок 
навколо них, 
– сприяти розвиткові та поглибленню молитовного й релігійного життя в 
парафії, 
– формувати добру опінію про парафію та духовенство, 
– сприяти збереженню серед членів парафіяльної спільноти церковної та 
національної тотожності, 
– співпрацювати з іншими прицерковними організаціями. 
– дбати про фінансове та матеріальне майно парафії, 
– якщо будуть такі потреби або обставини – виконувати інші завдання, але 
тільки за виразною згодою пароха. 

§ 3. 
Парафіяльна рада є дорадчий орган пароха, але не є органом влади та не є 
юридичною особою, тому не має права вживати власної печатки. 

§ 4. 
Справи персональних призначень парафіяльного духовенства та організація 
літургійного життя не входять у повноваження Парафіяльної ради. 

§ 5. 
Спірні справи між Парафіяльною радою і парохом вирішує єпархіяльний 
єпископ. 
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§ 6. 
У склад Парафіяльної ради входять: 
– парох та його співпрацівники-священики. 
– ректори непарафіяльних церков, що діють на території парафії, 
– представники монаших чинів та згромаджень, що діють на території 
парафії, 
– представники світських катехитів і катехиток, 
– представники мирян, 
– представники католицьких братств, рухів та організацій, що діють на 
території парафії. 

§ 7. 
Головою Парафіяльної ради завжди є парох, який сам або, у випадку 
оправданої неприсутності, за посередництвом визначеного собою 
представника, головує на зборах. Заступник голови не має права рішень від 
імени пароха та Парафіяльної ради 

§ 8. 
Кількість членів Парафіяльної ради має бути достосована до розмірів парафії 
та наявних у ній потреб. Однак Парафіяльна рада не повинна мати менше, 
як 6 ані більше, ніж 30 членів. 

§ 9. 
Члени Парафіяльної ради обираються на загальних парафіяльних зборах. 
Про намір скликати збори парох зобов’язаний повідомити всіх парафіян 
принаймні на два тижні раніше. Половину членів Ради обирають самі 
парафіяни, а решту – призначає парох, враховуючи тих, які повинні стати 
членами Ради згідно з § 6 цього статуту. 

§ 10. 
Членом Парафіяльної ради може стати парафіянин, який закінчив 18 рік 
життя, живе належним християнським життям та бере участь в житті парафії. 

§ 11. 
У час першої зустрічі новообраної Парафіяльної ради більшістю голосів 
треба обрати Президію ради у складі: 
– перший заступник голови (мирянин), 
– другий заступник, 
– секретар. 

§ 12. 
У час функціонування Парафіяльної ради допускається можливість залучати 
до її складу нових членів. 
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§ 13. 

Протягом 15 днів від обрання Парафіяльної ради парох звертається до 
єпархіяльного єпископа з проханням схвалити результати виборів. 
Парафіяльна рада може законно почати свою діяльність щойно після 
отримання єпископського благословенства. 

§ 14. 
На засідання Парафіяльної ради, щоб помогти вирішити окремі питання, 
можуть бути запрошені в ролі радників інші особи, які, однак, не мають права 
голосувати. 

§ 15. 
Повноваження Парафіяльної ради дійсні протягом 5 років. 

§ 16. 
Утрата статусу члена Парафіяльної ради стається у зв’язку зі смертю, 
зреченням або виїздом цього члена на постійне проживання поза межі 
парафії. 

§ 17. 
П’ятиразова неоправдана неприсутність члена Парафіяльної ради на її 
зборах може позбавити його членства. Про виключення рішають усі члени 
Ради в таємному голосуванні. Щоб виключення було правосильне, 
вимагається абсолютна більшість голосів. 

§ 18. 
Утрата членства може також статися внаслідок поведінки члена, яка завдає 
велику шкоду парафії, а через це також Церкві. Право виключення в такому 
випадку застерігається за єпархіяльним єпископом, який відповідне рішення 
виносить на прохання Парафіяльної ради. 

§ 19. 
Якщо вимагають того обставини, час скликання Парафіяльної ради може 
бути скорочений рішенням єпархіяльного єпископа. У такому випадку 
єпархіяльний єпископ сам призначає термін і спосіб вибору нової 
Парафіяльної ради. 

§ 20. 
Засідання Парафіяльної ради повинні відбуватися раз на чотири місяці, а 
також тоді, коли виникає така потреба. 

§ 21. 
Кожне засідання Парафіяльної ради повинно бути докладно протоколоване, 
а важніші справи, виниклі в ході засідання, доведені до відома всіх парафіян 
(шляхом усного оголошення або публікації в «Парафіяльному віснику»). 

§ 22. 
Денний порядок засідання Парафіяльної ради визначає парох, порадившись 
у Президії ради. Крім цього, кожен член Ради має право представляти свої 
завваги та пропозиції до спільного обговорення на парафіяльних зборах.
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§ 23. 
Члени Парафіяльної ради повинні брати активну участь у духовному та 
організаційному житті парафії. 

§ 24. 
Член Парафіяльної ради має за обовязок брати участь в засіданнях Ради та 
виконувати її рішення. 

§ 25. 
Члени Парафіяльної ради мають право та обов’язок представляти свої 
погляди щодо парафіяльного душпастирства, суспільної діяльності, а також 
започатковувати нові форми праці в парафіяльній спільноті. 

§ 26. 
Фінансові та майнові справи парафії входять у повноваження Економічної 
ради, що її працю регулює окремий статут. Парафіяльна рада допомагає та 
підтримує виконування завдань Економічною радою. 

§ 27. 
Участь у праці Парафіяльної ради має суспільний характер, а тому ніхто не 
може за працю в ній винагороджуватися з церковної каси. 

§ 28. 
Усе те, що в Статуті стверджується про обов’язки пароха, такою самою мірою 
відноситься і до адміністратора парафії. 

§ 29. 
Статут парафіяльних рад у Перемисько-Варшавській Архієпархії набирає 
чинности від 1 січня 2003 року. 

§ 30. 
Протягом року від узаконення нового Статуту слід в усіх парафіях Архієпархії 
обрати нові парафіяльні ради. 
 
Дано при Соборі Святого Івана Хрестителя на празник Покрови Пресвятої 
Богородиці, дня 14 жовтня 2002 року Божого. 
 

Перемисько-Варшавський Митрополит 
(-) 

Архієпископ Іван Мартиняк 


