СТАТУТ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ
3 ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ У
ПЕРЕМИСЬКО-ВАРШАВСЬКІЙ АРХІЄПАРХІЇ
І. Характер Парафіяльної ради з економічних питань
§ І. Створення парафіяльної ради з економічних питань – званої далі Економічною радою
– це обов’язок кожного пароха в даній парафії (295 кан. ККСЦ).
§ 2. Економічна рада - це колегіальний дорадчий орган пароха.
§ 3. Економічна рада діє згідно з оцим Статутом, який визначає спосіб її створення та
повноваження.
§ 4. Члени Економічної ради виконують свої функції на благо Церкви, а тому їх членство в
Раді ніяким способом не оплачується.
§ 5. Згідно з приписами церковного і державного права, тільки парох може репрезентувати
парафію під час полагоджування яких-небудь правних актів.
§ 6. Економічна рада не заступає ані не виручає пароха в обов’язку управляти
парафіяльним майном.
§ 7. Парох має вирішальне слово щодо питань управи матеріальним добром парафії, і
тільки він приймає правосильні рішення. Усе ж парох повинен розважливо брати до уваги
опінію Економічної ради.
§ 8. У питаннях продажі й купівлі парафіяльного майна парох має обов’язок заслухати
опінію Економічної ради. Кожен акт продажі або купівлі парафіяльного майна дійсний
тільки за схваленням Митрополичої консисторії.
§ 9. Економічна рада не має повноважень щодо приватного майна духовенства. Не може
також утручатися в фінансові справи, зв’язані з прожитком священиків, які працюють у
парафії (богослужбові намірення, пожертви за треби, пожертви за коляду тощо), згідно з
загальним та партикулярним законами.
ІІ. Завдання Економічної ради
§ 10. Економічна рада:
1. Підтримує пароха в управі парафіяльним майном (матеріальне добро як нерухоме, так
рухоме, фундації тощо).
2. Планує інвестиції та ремонти, а також помагає здійснювати їх.
3. Займається здобуванням засобів на вищевказані заходи, крім звичайних пожертв
вірних.
4. По консультаціях з Парафіяльною радою визначає розміри добровільного
оподаткування вірних, призначеного забезпечити парафії постійні прибутки.
5. Дбає за належне збирання внесків і дарів.
6. Скарбник належним способом записує прибутки й витрати парафії.
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III. Фінанси парафії
§ 11. Джерела фінансування парафії це:
1. Власні прибутки з економічної діяльності.
2. Прибутки з продажі свічок, церковної літератури тощо.
3. Прибутки з культурної діяльності парафії, як-от парафіяльні фестини, фестивалі тощо.
4. Усякого роду добровільні грошові пожертви вірних.
5. Дари.
6. Цільові фонди, призначені на здійснення конкретних завдань у парафії, як-от ремонти
храмів, приходських будинків тощо.
§ 12. Пожертви вірних, зібрані під час недільних і святочних відправ призначаються з
такою метою:
1. Утримати приходство.
2. Витрати на парафіяльну діяльність (доїзди на навчання релігії, поліграфічні матеріали
тощо).
3. Купівля предметів необхідних для належної відправи богослужінь.
4. Позосталі засоби повинні бути призначені на втримання храму.
§ 13. У випадку, коли пожертви з недільних і святочних відправ не забезпечують
здійснення завдань, названих у § 12, тоді парох разом з Економічною радою повинні
прийняти рішення, спрямовані на забезпечення належної праці парафії.
§ 14. Фінансові зобов’язання парафії
Кожна парафія
зобов’язання:

Перемисько-Варшавської

Архієпархії

має

такі

фінансові

1. Збір з першої неділі місяця призначений на потреби Архиєпархії.
2. Збір з другого дня свят Різдва та Великодня призначений на Фонд братньої допомоги.
3. Збір з чування при Христовому Гробі (плащаниця) призначений: половина – на потреби
Церкви у Святій Землі, половина – на потреби парафії.
4. Збір на свято святих Петра і Павла призначений на потреби Апостольської Столиці.
5. Збір на І неділю після Зіслання Святого Духа призначений на Беатифікаційний та
Синодальний фонди.
6. Один збір у рік призначений на потреби Духовної семінарії (термін цього збору
узгоджується з владою Духовної семінарії).
§ 15. Фінансовий контроль здійснюють Ординарій Архієпархії або послана ним особа та
Декан під час канонічної візитації парафії.
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§ 16. Ординарій Архиєпархії має також право, залежно від потреб, призначити частину
прибутків парафії на інші церковні потреби.
ІV. Склад парафіяльної Економічної ради
§ 17. До складу Економічної ради повинні належати миряни з відповідним знанням,
розважливістю, чесністю, задіяні в життя парафії.
§ 18. У склад Економічної ради входить 3 – 5 членів, їх кількість залежить від розмірів
парафії та її економічної активності.
§ 19. В окремих випадках на засідання Економічної ради можна додатково запросити
експертів-дорадників як компетентних осіб, зокрема в випадку важливих економічних
рішень.
§ 20. Головою Економічної ради є парох як управитель парафії та її юридичний
представник.
V. Створювання парафіяльної Економічної ради
§ 21. Парафіяльна Економічна рада має дорадчо-консультаційний характер і завдання, а
тому як орган не обирається членами парафії.
§ 22. Членів Економічної ради після консультацій з Парафіяльною радою призначає
парох. Він повинен розглянути те, чи передбачені ним особи задовільняють необхідні для
цього вимоги. Членом Економічної ради не може бути особа споріднена з парохом.
§ 23. З-поміж призначених парохом членів Економічної ради слід вибрати скарбника і
секретаря.
§ 24. Парох на письмі повідомляє Митрополичу консисторію про створення Економічної
ради та подає її склад.
§ 25. Слід допустити можливість залучання нових членів Економічної ради навіть у час
тривання її скликання.
VІ. Скликання Економічної ради
§ 26. Члени Економічної ради призначаються на 5 років. Можуть також призначатися на
наступні скликання, але тоді парохові доцільно стосувати засаду принаймні частинно
змінювати її склад.
§ 27. У випадку багаторазової неоправданої неприсутності на засіданнях Економічної ради
її член може бути увільнений від членства перед закінченням терміну скликання Ради.
§ 28. Економічна рада може бути розпущена під час скликання, якщо не виконує своїх
завдань або перевищує свої повноваження.
§ 29. Розпущення Економічної ради перед терміном скликання залишається виключно в
компетенції Ординарія Архієпархії, який відповідне рішення приймає після отримання
заяви пароха в цій справі.
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VІІ. Засідання Економічної ради
§ 30. Економічна рада засідає принаймні чотири рази в рік.
§ 31.Засідання Економічної ради скликає парох з власної ініціативи або з ініціативи
принаймні двох членів Ради.
§ 32. Тематику засідань встановлює парох або члени Економічної ради.
§ 33. Члени Економічної ради зобов’язані дотримуватися дискреції.
§ 34. Кожне засідання Економічної ради записує її секретар у формі протоколу, який
повинен бути зачитаний та схвалений на наступному засіданні Ради. Тоді слід також
обговорити невиконані постанови з попереднього засідання.
§ 35. Якщо буде воля пароха, у парафіяльних оголошеннях можна подавати інформації
про обговорювані Економічною радою справи.
§ 36. На кінець календарного року парох або представник Економічної ради складає перед
членами парафії звіт з діяльності Ради. У звіті слід представити фінансовий баланс
парафії та завдання, що виконані та які ще виконуються.
§ 37. Копію річного звіту слід послати до Митрополичої консисторії.
VІІІ. Кінцеві постанови
§ 38. Те, що в цьому Статуті сказано про обов’язки пароха, відноситься також до
адміністратора парафії.
§ 39. Оцей Статут набуває чинності в Перемисько-Варшавській Архієпархії від 1 січня
2003 року.
Митрополит Перемисько-Варшавський
(-)
Архієпископ Іван Мартиняк

Перемишль, 14 жовтня 2002 року Божого
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