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Статути парафіяльної душпастирської ради (ПДР) Апостольської Екзархії 
для українців-католиків візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії 

 

§ 1 

Суть та мета 

ПДР є дорадчим органом (не є юридичною особою), заснованим Апостольським 
Екзархом на підставі Ват. II AA 26 та к. 295 ККСЦ для підтримки пароха в його 
душпастирській діяльності. ПДР повинна систематично обговорювати з парохом 
пасторальну ситуацію на парафії та пропонувати практичні висновки для 
парафіяльного душпастирства. Вона має лише дорадчий голос. 

§ 2 

Компетенція, завдання 

1. Рішення по всіх питаннях, які стосуються душпастирського уряду, 

належать лише до компетенції пароха, який несе основну 

відповідальність за парафію. Компетенція ПДР не порушує ієрархічну 

урядову відповідальність пароха. Парох, однак, повинен з готовністю 

вислухати пораду ПДР і розважливо, з найкращим наміром, взяти її до 

уваги при прийнятті власних рішень. У випадку виникнення конфліктів, 

суттєвих розбіжностей в точках зору пароха та ПДР справу має бути 

передано на розгляд Апостольському Екзарху. 

2. Первинним завданням ПДР є підтримувати пароха порадою та 

допомогою в його апостольській діяльності для парафії на службі 

євангелізації та освячення, а також в соціально-харитативній діяльності. 

При цьому ПДР має право пропонувати апостольські ініціативи, особливо 

в ділянці катехези та освіти дорослих (пор. кан. 289 § 1; 619 ККСЦ) як 

також в ділянці харитативної дияконії (пор. кан. 289 § 3 ККСЦ), 

підтримувати пароха в їхній реалізації, а також докладати необхідних 

зусиль у сприянні існуючим мирянським ініціативам (кан. 18; 19 ККСЦ) 

респектуючи автономію її відповідних носіїв. 

3. ПДР особливо покликанa: 
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а) обговорювати запропоновані парохом дискусійні питання і виробити 

можливість їхнього вирішення; 

б) обговорювати разом з парохом потреби, побажання, пропозиції та критику 

від парафіян і виробити рекомендацію для подальших дій стосовно 

вирішення даної справи; 

в) за згодою пароха створювати комісії та робочі групи, члени яких не мусять 

також  належати  до ПДР; 

г) пропонувати мирянські ініціативи та сприяти їм;   

д) розробляти пропозиції для координування діяльності церковних 

організацій, об`єднань, груп та ініціатив на парафії; 

4.  В компетенції ПДР не входять особові справи на парафії: при 

обґрунтуванні та закінченні службових відносин, службового залучення 

співпрацівників, їхньої оплати, службовій інспекції та дисциплінарних 

питаннях. Це стосується також волонтерів.   

§ 3 

Структури 

1. Головою ПДР є парох або хто на місці пароха провадить парафію. 

Голова ПДР не є її членом. 

2. До ПДР належать: 

а)  силою уряду: всі задіяні у парафії духовні особи (священики та диякони) і 

миряни; 

б)  силою делегування:  по одному представнику від діючих на парафії 

релігійних об`єднань, формацій, організацій УГКЦ. Якщо парафія має філії, 

то вони, при наявності  до 1000 вірних делегують одного, при наявності 

понад 1000 – 2-х представників до ПДР. Ці представники обираються 

філіальною громадою з відповідним застосуванням § 5 Abs. 1 – 3 даного 

статуту; 
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в)  як вибрані члени: на парохіях з наявністю до 2-х тисяч вірних – 6, понад 

2 тисячі – 8 згідно  § 5 вибраних мирян. 

3.  Як головуючий так і сама комісія ради можуть долучати на протязі 

періоду урядування кожний максимально 2-х подальших членів ради. Таке 

рішення ПДР потребує двох третин голосів від загальної кількості присутніх з 

правом голосу. 

4.  Головуючий може залучати до засідань та відповідно до розгляду 

окремих пунктів порядку денного не приналежних до ради осіб в якості 

дорадників, фахівців або інформаторів без права голосу. 

5.  Завданням нотаря (§ 5 Abs. 4) є складання протоколу (§ 7 Abs. 6), а також 

ведення кореспонденції, н-д, висилання запрошень, з членами ради. 

§ 4 

Вимоги до членів; права та обов’язки членів 

1. До ПДР можуть бути обраними лише повнолітні (18 років) вірні УГКЦ, які 

відзначаються твердою вірою, чеснотами (зразковим християнським 

життям, прийманням св. Тайн, регулярним відвідуванням богослужінь) та 

мудрістю і на території парафії мають свій згідно з церковним правом 

головний або другий осідок   (к. 912 §§ 1 та 2 ККСЦ). 

2. Члени виконують свої функції на волонтерських засадах. 

3. Члени мають право бути поінформованими про всі важливі пасторальні 

факти стосовно парафіяльного життя, які, однак, не повинні порушувати 

виписані у праві зобов’язання до дискреції. Вони самі є зобов’язаними до 

дискреції у тих справах, в яких це випливає з природи самої справи або з 

виразної вимоги головуючого. 

4. За виконання виписаних правом функцій ради члени не можуть нести 

правових або фактичних негативних наслідків. 

5. Члени є зобов’язаними брати участь у засіданнях ПДР та в реалізації 

ініціатив, які виходять від ради. 
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§ 5 

Призначення 

1. парох до вказаного Апостольським Екзархом терміну утворює виборчу 

комісію з щонайменше трьох членів, завданням котрих є скласти список 

придатних до обрання кандидатів. При обранні кандидатів слід зважати 

на репрезентативність. При можливості слід ставити щонайменше 

подвійну кількість кандидатів, ніж треба обрати. Список кандидатів слід 

представити Апостольському Екзарху на затвердження. 

2. Вибори відбуваються в призначений Апостольським Екзархом день як 

таємне голосування виборчими бюлетенями в приміщенні призначеному 

парохом. При потребі Апостольський Екзарх може допустити голосування 

поштою. 

3. Активне виборче право мають усі члени УГКЦ, що мешкають на території 

парафії, котрі досягли 18-ти літнього віку. 

4. На протязі 3-х тижнів парох має скликати установчі збори ПДР. На цьому 

засіданні слід обрати нотаря. 

§ 6 

Строк діяльності; Зміни у складі; Перевибори 

1. Строк діяльності ПДР складає 4-роки, починаючи з дати установчих 

зборів, зі збереженням абз. 5-го. 

2. Членство у ПДР, окрім випадку смерті, припиняється, коли: 

а) члени, що в силу своїх службових обов’язків втрачають посаду або 

виходять з парафії; 

б) члени силою делегування відкликають своє членство; 

в) обрані та кооптовані члени: 

- через зміну проживання в іншу парафію; 

- через зречення: воно не потребує прийняття і набуває чинності з 

письмовим поданням парохові; 

- через позбавлення членства згідно абз. 3. 

3. обраний або кооптований член ПДР може бути позбавлений свого 

членства парохом, на що Апостольський Екзарх мусить дати свою згоду: 
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а)  коли у даної особи складаються такі обставини, що виключають в ній 

пасивне виборче право, абож, 

б)  внаслідок порушення членом церковного права, зокрема пунктів цього 

статуту. 

В обидвох випадках парох може прийняти рішення лише тоді, коли він 

надасть членові що виключається достатньо нагоди, щоби той міг себе 

виправдати та представити свої аргументи. Проханню до Апостольського 

Екзарха про підтвердження рішення, необхідно в повному обсязі додати 

аргументацію члена що має бути виключений. Підтверджене виключення 

оскарженню не підлягає. 

4. При створенні списку кандидатів на перевибори, окрім 

репрезентативності слід зважати також і на необхідну безперервність. 

Тому при змозі хочаб частина членів попереднього скликання мусить 

бути до диспозиції для обрання на наступний строк. 

5. Передчасні вибори призначаються Апостольським Екзархом у випадку, 

коли він сам з дуже поважної причини розпускає ПДР або ж коли більше 

половини членів передчасно припиняють своє членство в ПДР і коли час 

до наступних виборів є настільки довгим, що перевибори виглядають 

доцільними.  

§ 7 

Діловодство 

1. Запрошення на засідання, визначення дати засідань, порядок денний і 

проведення засідань належить до повноважень пароха. На окремих 

засіданнях він може бути заступлений призначеною ним особою. 

Обсяг повноважень пароха орієнтується на мандат пароха. 

2. Члени ПДР мають право кожного разу вносити свої пропозиції щодо 

порядку денного. Кожен порядок денний повинен містити в собі пункт 

під назвою «Різне». 



  6 

3. Запрошення на наступне засідання має податись членам у письмовій 

формі (поштою, факсом або ел.-поштою) за два тижні до початку 

засідання з повідомленням про порядок денний. 

4. Кількість засідань визначає парох згідно обставин та потреб що 

складаються, проте засідання мають відбутись не менше ніж один раз 

на пів-року. 

5. усіляке голосування що відбувається, служить волевиявленню ПДР. 

Головуючий на засіданні участі в голосуванні не приймає. Результат 

голосування служить парохові як пропозиція, котру він має право 

відхилити, якщо на це є з його огляду дуже вагомі причини, про 

наявність яких він вирішує сам, використовуючи при цьому своє 

сумління та усіляку мудрість.  

6. Про суттєвий перебіг нарад ПДР нотар має скласти протокол. Цей 

протокол повинен бути підписаний головою та нотарем по можливості 

наприкінці поточного засідання і найпізніше прийнятий ПДР на початку 

наступного засідання і у підписаному вигляді представлений всім 

членам ПДР та доданий до архіву парафії. 

7. При необхідності парох має право скликати ПДР в рамках 

парафіяльних зборів. При цьому всі члени парафії мають змогу 

поцікавитись станом душпастирства та висловити свої пропозиції, 

зауваження та скарги. 

§ 8 

Покриття коштів 

Кошти діяльності ПДР переймає парафія. В річному бюджеті парафії слід 

передбачити витрати на ПДР.  

§ 9 

Перехідне розпорядження, заключне положення 

Цей статут діє ad experimentum на три роки 
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і вступає ____________в дію. В парафіях де на час вступу в дію даного статуту 

вже існує дієздатна ПДР в рамках даного статуту, члени ПДР можуть 

залишатись при виконанні своїх обов’язків щонайпізніше до обрання нових 

членів за положеннями даного статуту. 

 

 

Владика Петро Крик 

Апостольський Екзарх 

 

 

о. Іван Мачужак 

Канцлер Апостольської Екзархії 

 

 

 

 

            

 

 

 

       

 

 

 


