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Prot. N. 500/2021 (Allegato 2) 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО КАТЕХИТИЧНИЙ ВІДДІЛ АПОСТОЛЬСЬКОГО ЕКЗАРХАТУ  

ДЛЯ УКРАЇНЦІВ-КАТОЛИКІВ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ОБРЯДУ В ІТАЛІЇ 

 

ПЕРШИЙ РОЗДІЛ 

Загальні положення 

1. Катехитичний Відділ Апостольського Екзархату для українців-католиків 
візантійського обряду в Італії (надалі КВАЕ) є колегіальним дорадчим органом 
Апостольського Екзарха. 

2. Правовою основою КВАЕ є канн. 622 – 626 ККСЦ [1] та п. 145 Катехитичного 
Правильника УГКЦ [2] про Катехитичну комісію на Екзархальному рівні. 

3. Катехитичний відділ Екзархату створюється за декретом Єпископа. 

4. КВАЕ співпрацює з іншими відділами Курії Екзархату, з Патріаршою Катехитичною 
Комісією, з Катехитичним Інститутом УКУ, з Деканальними катехитичними радами 
Екзархату та з Катехитичним відділом Конференції Єпископів Італії. 

5. У своїй діяльності КВАЕ керується ККСЦ та партикулярним правом УГКЦ, 
постановами Синоду Єпископів УГКЦ, декретами та вказівками Екзарха, Статутом 
Екзархального управління, а також цим Положенням. 

6. Положення є правосильним після затвердження Апостольським Екзархом. 

7. КВАЕ користується бланком з написом “Катехитичний Відділ Апостольського 
Екзархату” печаткою Екзархату, а для внутрішнього користування може мати свою 
печатку з написом “Катехитичний відділ Апостольського Екзархату”. 

 

ДРУГИЙ РОЗДІЛ 

II. Мета та основні напрямки діяльності Катехитичного відділу Екзархату 

8. Метою створення КВАЕ є допомога Екзархові у виконанні обов’язків у сфері 
катехизації, налагодженні й координації катехитичного служіння в Екзархаті згідно з 
кан. 196 §1 ККСЦ. 
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9. Основними напрямками діяльності КВАЕ є:  
a. координація і управління справами катехизації в Екзархаті;  
б. проведення організаційних заходів, семінарів, конференцій;   
в. розробка катехитичних навчальних програм, посібників, підручників, дидактичних та 
методичних матеріалів;  
г. вишкіл та постійна формація катехитів; 
ґ. координація біблійного апостоляту;  
д. сприяння створенню і координація діяльності парафіяльних шкіл, ораторіїв; 
e. співпраця з освітньо-виховними й соціальними закладами та установами в галузі 
християнського виховання; 
є. проведення творчих заходів для дітей і підлітків (табори, конкурси, фестивалі); 
ж. проведення духовно-культурних заходів;   
з. проведення катехитичних візитацій у парафіях та деканатах. 

 

ТРЕТІЙ РОЗДІЛ 

Організаційна структура та управління 

10. Структура КВАЕ формується згідно п. 145 - 147 Катехитичного Правильника УГКЦ. 

11. До складу Катехитичного відділу входять:  
а. голова; 
б. заступник;   
в. секретар;  
г. відповідальні за різні напрямки катехитичного служіння, обрані головою 
Катехитичного відділу;  
ґ. голови Деканальних катехитичних рад з благословення Екзарха; 
д. експерти-радники з різних сфер церковного служіння, які, з правом дорадчого голосу, 
можуть бути запрошені головою Катехитичного відділу за згодою співпрацівників 
Катехитичного відділу для вивчення окремих питань. 

12. Голова Катехитичного відділу призначається Декретом єпископа з-поміж 
священнослужителів екзархату, членів інститутів богопосвяченого життя або мирян 
терміном на 3 роки з правом лише одного повторного призначення;  
а. Голова КВАЕ повинен мати вищу богословську освіту, досвід катехитичної праці 
щонайменше 2 роки та організаторські здібності. 

13. До компетенції голови КВАЕ входить:  
а. керівництво і координація діяльності Катехитичного відділу;  
б. представництво відділу в церковних структурах Апостолського Екзархату;  
в. скликання загальних зборів і засідань комісії та головування на них;  
г. координація діяльності Деканальних катехитичних рад;  
ґ. вишкіл і постійна формація катехитів Екзархату;  
д. організація щорічних реколекцій для катехитів та вчителів шкіл Апостольського 
Екзархату перед початком нового катехитичного та шкільного року та перед надання 
канонічної місії для катехитів та благословення вчителям шкіл;   
е. опрацювання і друк катехитичних матеріалів;  
є. організація та координація Біблійного апостоляту в Апостольському Екзархаті;  
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ж. подання Екзархові прохання про призначення належно підготованих осіб на 
катехитичне служіння та відкликання з нього;  
з. представлення щорічного звіту про діяльність Катехитичного відділу на загальних 
зборах КВАЕ Екзархальному єпископу та Патріаршій Катехитичній комісії;  
и. формування та координація бюджету відділу та звітність; 
і. налагодження співпраці з Катехитичним відділом Єпископської Конференції Італії. 

14. У разі тривалої перерви (понад 1 місяць) у діяльності голови КВАЕ його обов’язки 
виконує заступник в рамках статутних повноважень. 

15. Заступника голови катехитичного відділу призначає Екзарх своїм декретом за 
поданням голови Катехитичного Відділу 

16. До компетенції заступника входить: 
а. допомагати голові Катехитичного відділу у здійснені мети та основних напрямків 
катехитичного служіння в Екзархаті; 
б. виконувати обов’язки голови Катехитичного відділу за його відсутності; 

17. Секретар Катехитичного відділу призначається Екзархом за поданням голови 
Катехитичного Відділу. 

18. До компетенції секретаря входить: 
а. підготування планів роботи КВАЕ; 
б. координація вишколу катехитів Екзархату; 
в. інформування членів КВАЕ про час і місце проведення нарад та загальних зборів; 
г. ведення особових справ катехитів; 
ґ. ведення документації та протоколів нарад; 
д. ведення катехитичного сайту. 

Деканальні Катехитичні Ради 

19. З метою кращої комунікації та ефективної співпраці у сфері катехитичного служіння 
Катехитичний відділ Екзархату з благословення Екзарха створює у кожному Деканаті 
“Деканальну Катехитичну Раду” ( надалі ДКР) до складу якої входить:  
a. пресвітер; 
б. катехит; 
в. двоє представників від батьків.  

20. ДКР обирається пресвітерами на Деканальних зборах терміном на 3 роки та подається 
у письмовій формі до відома канцелярії Екзарха та голові Катехитичного відділу 
Екзархату 
а. обраний пресвітер, що є одночасно координаром ДКР, повинен буди комунікабельним, 
мати досвід катехитичного служіння та організаційні здібності, бути відкритим до 
співпраці з Катехитичним відділом Екзархату та з дотичним Протопресвітером; 

б. катехит, обраний до ДКР, має пройти катехитичний вишкіл та брати активну участь 
житті церковної громади, бути творчим, комунікабельним, відкритим до співпраці та 
особою, яка дбає про свій духовний та професійний зріст; 
в. представники від батьків, обрані до ДКР, мають бути активними членами церковної 
спільноти та бути відкритими до співпраці. 
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21. В разі не виконання прийнятих обов’язків члени Деканальної Катехитичної Ради 
можуть бути відкликані від цього служіння на Деканальних зборах пресвітерів. Рішення 
про вибір чи заміну особи до складу ДКР Декан повідомляє голові Катехичного відділу.  

22. До компетенції Деканальної Катехитичної Ради входить: 
а. планування та координація катехитичної праці в Деканаті; 
б. ведення інформації про катехитів та про стан катехизації в Деканаті; 
в. організація зустрічей (щонайменше двічі на рік) з катехитами Деканату; 
г. постійна формація катехитів Деканату у співпраці з Катехитичним відділом Екзархату; 
ґ. розгляд прохань про надання канонічної місії катехита ;  
д подання до голови катехитичного відділу списки катехитів Деканату для отримання 
канонічної місії;  
е. подання інформації про план заходів на Деканальному рівні; 
є. організація літніх таборів у співпраці з Катехитичним відділом та з відповідальним за 
душпастирство молоді; 
ж. подання на розгляд Катехитичного відділу проектів у термін визначений Економом 
Екзархату; 
з. інформування на деканальних зборах про стан катехизації в Деканаті, прийняття 
відповідних рішень та інформування Катехитичного відділу; 
и. ведення протоколів засідань кожної ДКР; 
і. подання щорічного звіту про діяльність ДКР підписаний всіма членами ДКР. 

 

Прийняття рішень 

23. КВАЕ проводить засідання принаймні 4 рази на рік. Засідання комісії є правосильні 
при наявності більшості членів відділу. 

24. За рішенням голови КВАЕ при розгляді окремих питань можуть бути запрошені 
також інші компетентні особи з правом дорадчого голосу. 

25. Рішення засідання Катехитичного відділу приймаються відкритим голосуванням, а з 
особистих міркувань чи на вимогу хоча б одного члена комісії – таємним. 

26. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала абсолютна більшість 
присутніх із дійсних членів КВАЕ (кан. 924 ККСЦ). 

 

ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ 

Майно, кошти Катехитичного Відділу Екзархату 

27. Все майно та обігові кошти є власністю Екзархату. Майно та обігові кошти КВАЕ не 
можуть бути відчужені без згоди Голови КВАЕ та враховуючи приписи кан. 1036 ККСЦ. 

28. Бюджет КВАЕ щорічно розглядається та затверджується Економічною Радою 
Екзархату та єпископом за письмовим поданням Голови КВАЕ  
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29. Джерелом фінансування КВАЕ є доброчинні пожертви Єпископської Конференції 
Італії, пожертви парафій чи громад Екзархату, доброчинних організацій, пожертви 
фізичних та юридичних осіб з позначкою “для КВАЕ”. 

30. Голова КВАЕ подає Екзархові щорічний звіт про діяльність. 

 

 

П’ЯТИЙ РОЗДІЛ 

Припинення діяльності 

31. КВАЕ припиняє діяльність декретом Екзарха згідно з приписами канонічного права. 

 

 

 

 

 

+ ПАВЛО ДІОНІСІЙ ЛЯХОВИЧ, ЧСВВ, 
Апостольський Екзарх  

 
 
 
 
 

О. ПЕТРО ГОЛІНЕЙ, 
Канцлер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рим 
При Катедральному Соборі Святих мучеників  Сергія і Вакха  

23 грудня 2021 Р. Б 


