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9-го ЖОВ1НЯ 2015 р.Б. 

Св. Апостола й Євангелиста Івана Богослова 

До Всечесного Духовенсrва, Управ Парафій, та Вірних Східньої Єпархії упцк 

Слава Ісусу Христу! 

Цим лисrом повідомляємо Вас, що з БлагословеЮІЯ Високопреосвященнішого Митрополита ЮРІЯ і 

Преосвященнішого Єпископа АНДРІЯ цьогорічний З'їзд Східньої Єпархії відбудеться у п' ятницю, 13-го і 

субоrу, 14-го лисrопада цього року. З'їзд почнеться Конфере}Щі.єю Духовенства у четвер, 12-го лисrопада. 

З'їзд відбудеться у Соборі Св. Дмитрія при 3338 Lake Shore Blvd. West, Етобико. Пропонований поряцкок 

денний долучений. 

Реєсrрація встановляє $50 від світських делегатів і госrей, $100 за духовенство, і включає вся їжа. Всі парафїі 

мусять покривати кошги подорожі й реєсrрацfі для своїх делегатів і ощів. РозмеJУ не буде! 

Просимо всіх парафfі припильнувати, щоби всі внески за 2014/15 р. були заплачені перед з'їздом, і щоби 
платили внески на 2015/16 р. або повнісгю, або пост-датованими чеками, на з'їзді. ПРОСИМО ВАС МАТИ 
НА УВАЗІ, ЩО ЗГІДНО З ПРАВИЛОМ З'ЇЗДУ ПАРАФІЇ, ЯКІ НЕ WIA ТИЛИ СВОЇ ВНЕСКИ НА 
ПОПЕРЕДНІ РОКИ НЕ МАТимуть ПРАВА ГОВОРИТИ ЧИ ГОЛОСУБАТИ ШД ЧАС З'ЇЗДУ. Чеки за 

залеглі внески, внески на цей 2015/16 рік, на реєсrрації і дари mобови для єпархії можете передати 

фінансовому секретарю єпархіяльної ради при реєсrрації, або пересилати їх разом зі запитни:ком перед 

з'їздом. 

Долучаються до цього листа поря.док денний з'їзду, протокол 63-го з'їзду, правильник з'їздів, і річний 

парафіяльний заmпник. Будьте ласкаві, виповніть запитни:к і пришліть до єпархіяльної ради не пізніше 6-

го лисrопада цього року. 

Дорогі ощі, брати, і сесrри у Христі! Сердечно просимо Вас належно поінформувати Ваших парафіян про 

цей 64-ий з 'їзд, і запросити їх до числеююї й живої співучасті. Заздалегідь дякуємо Вам за Вашу підтримку 

і співпрацю. 

У Христі Господі, 

о. Do:JQ.~ 
о. Богдан Гладьо 

1-ший ЗЗС'І)'ПНИІ< Єпархіяльної Ради 

Східньої Єпархії упцк 



64-ий З’їзд Східньої Єпархії У.П.Ц.К.   

КОНФЕРЕНЦІЯ ДУХОВЕНСТВА 
  

ПРОГРАМА 
 

Четвер, 12-го листопада:  

 
10:00 рано  Реєстрація 
 

11:00 рано  МОЛЕБЕНЬ 

 

12:00 пол.  Обід  
 

1:00 по пол. Відкриття Конференції:  (1-ий заступник: о. Богдан Гладьо) 
     

1. Вибір Президії:  а) Голова Зборів: 

    б) секретаря: 
 

2. Привіти і Слова:  а) Його Високопреосвященство,         

            Високопреосвященніший Митрополит ЮРІЙ 

    б) Його Преосвященство,          

                                  Преосвященніший Єпископ АНДРІЙ 
 

3. Прийняття програми конференції 
 

4. Вибір комісій: а) Номінаційної (на 2017 р.Б.): 1)  2) 
 

             б) Резолюційної:   1)  2)  3) 
          
5. Читання й прийняття протоколу з минулорічної конференції 
 

6. Звіти отців-благочинних:  а) Віндзорське Благочиння  

     б) Гамільтонське Благочиння 

     в) Монтреал-Оттавське Благочиння 

     г) Торонтонське Благочиння 
 

перерва – кава 

 

7. Інформації Голови Президії Консисторії: - о. прот. Тарас Удод 
 

8. Вільна дискусія – теми від духовенства  
  
9. Звіт Резолюційної Комісії – читання й прийняття 
 

5:00 ввеч. Вечеря 
 

6:00 ввеч. ВЕЧІРНЯ і Сповідь Духовенства 

 

П'ятниця, 13-го листопада: 
 

9:30 рано -   СВЯТА ЛІТУРГІЯ 
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 64th EASTERN EPARCHY CONFERENCE 

UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA 
 

Friday, November 13th and Saturday, November 14th, 2015  

St. Demetrius Sobor in Etobicoke, ON 
 

 AGENDA  
 

Friday, November 13th 
 

9:30 am –  DIVINE LITURGY 

 

11:00 a.m. -  Registration of Delegates and Guests 
 

11:30 AM -  Lunch 

 

12:30 PM -  Session I 

 

Opening of Conference: Prayer “O Heavenly King” and “Vichnaya Pam’yat”  for the 

departed clergy and faithful of the Eastern Eparchy of the UOCC 
     

1. Greeting & Address:  His Grace, Right Rev. Bishop ANDRIY 
   

  
2. Election of the Presidium: a) Chairperson: 

b)  Secretary: 
 

- Elected during the Clergy Conference:  
 

a)  Chairman: 

b)  Secretary: 

  

3. Acceptance of Eastern Eparchy Conference Agenda 
 

4. Election of Committees:  
 

 a) Nominating Committee for 2017:  1)    
 

 - Elected during the Clergy Conference: 2) 

       3) 
 

 b) Resolutions Committee:   1) 

   2) 
 

- Elected during the Clergy Conference: 3) 

   4) 

  5) 

  

5.  Other Greetings & Addresses: His Еminence, Most Rev. Metropolitan YURIJ  
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6.  a) Information from the Chancellor – Very Rev. Taras Udod 

     b) Report from St. Andrew’s College – Rt. Rev. Roman Bozyk 

 

2:30 PM – 15 minute nutrition break 

 

2:45 PM – Session II  

 

7. Eparchial Activity Reports: 

 

a) Cantor’s Course – Fr. Bohdan Hladio 

b) Orphanage Project – Fr. Bohdan Hladio 

c) Eparchial Residence Chapel – Fr. Bohdan Hladio 

d) Youth Activities – Sr. Natalka Kowalenko 

e) St. Sophia Camp – Fr. Volodymyr Kouchnir 

f) Web-site – Br. Franko Diakowsky 

g) Church Candles – Fr. Bohdan Hladio 
 

8.  Parish Reports and Discussion  (15 minute nutrition Break at approximately 4:30 PM) 
 

6:00 p.m. – Supper 

 

7:00 PM – Session III 

 

(continuation of item 8 - Parish Reports, if needed) 

 

9.  Acceptance of the minutes from the previous Eparchy Conference (Nov.14 - 15, 2014) 

 

a) Business arising from the minutes of the previous conference 

 

Saturday, November 14th  
 

8:30 AM Registration 

 

9:00 AM Session IV  
   

10. Reports from the Eparchy Council:  

 a)  Statistical      - Fr. Bohdan Hladio   

 b)  Financial & Operating Budget for 2015 - Brs. Slawko Hluchaniuk and Michael Kalimin 

  c)  Maintenance     -  

 d)  Eparchial Celebration   - Fr. Volodymyr Makarenko 

 

- Questions and acceptance of reports 

 

e) Eparchial Celebration 2016  - Sr. Natalka Kowalenko 

f)  Upcoming Youth Retreats   - Sr. Natalka Kowalenko 

  

11.  Audit Committee Report 

 

12.  Granting of honourable discharge to the Eparchy Council  
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10:00 A.M.  15 minute nutrition break 

 

13.  Nominating Committee Report 

 

14.  Election of the Eparchy Council for the term of 2015 - 2017 

 

15. Time for Informal Conversation among the Delegates and Clergy, or Silent Prayer in Church 
 

12:00 Noon - Lunch  

 

1:00 PM – Session V 

 

16. Resolutions Committee Report - presentation and acceptance  

 

2:30  PM – Focus Topic:  

 

Christian Financial Stewardship and Fund-raising: Some Basic Principles 

Presented by Peter Misiaszek, Director of Development for the Anglican Diocese of Toronto 

 

17. Closing remarks: His Grace, Right Rev. Bishop ANDRIY 

 

4:30 PM – VESPERS IN CHURCH 
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64-ИЙ ЄПАРХІЯЛЬНИЙ З’ЇЗД СХІДНЬОЇ ЄПАРХІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ 
 

п’ятниця 13-го і субота 14-го листопада 2015-го року 

в Соборі св. Димитрія в Етобико, ОН 
 

П Р О Г Р А М А 
 

П’ятниця, 13-го листопада 
 

9:30 рано – СВЯТА ЛІТУРГІЯ   
 

11:00 рано - реєстрація делегатів і гостей  
 

11:30 рано - Обід 
 

12:30 по-обіді - Перша Сесія   
 

Відкриття З’їзду:   молитва „Царю Небесний” та „Вічная Пам’ять” за   

     спочиле духовенство та вірних Східньої Єпархії УПЦК 
 

1. Привіт і Слово: Його Преосвященство, Пресвященніший Єпископ АНДРІЙ   
  

2. Вибір Президії: а) голова зборів: 

   б) секретаря: 
 

    - від духовенства вибраних на Конференції Духовенства: 
 

   а) голова зборів: 

   б) секретаря: 
 

3. Прийняття програми З’їзду 
 

4. Вибір Комісій: а) Номінаційної Комісії на 2017 р.Б.: 
 

       1) 

   - від духовенства вибраних на Конференції Духовенства: 

       2) 

       3) 
 

   б) Резолюційної Комісії: 1) 

       2) 

   - від духовенства вибраних на Конференції Духовенства: 

       3) 

4) 

       5)     
 

5. Інші привіти й слова: Його Високопреосвященство, Високопреосвященніши Митрополит ЮРІЙ 
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6.  а) Інформації Канцлера УПЦК - о. прот. Тарас Удод 

     б) Звіт Колегії св. Андрея - митр. прот. Роман Божик 

 

2:30 по-обіді   Перерва на каву 

 

2:45 по-обіді  Друга Сесія   

 

7. Єпархіяльна Діяльність і Проєкти, Звіти: 

 

а) Дяківський Курс – о. Богдан Гладьо 

б) Сиротинець – о. Богдан Гладьо 

в) Каплиця Єпархіяльної Резиденції – о. Богдан Гладьо 

г) Єпархіяльна Молодь – Ср. Наталка Коваленко 

ґ) Табір Св. Софії – о. прот. Володимир Кушнір 

д) Веб-сторінка – Бр. Франко Д’яковсьий 

е) Церковні Свічки – о. Богдан Гладьо 
 

8.  Парафіяльні звіти й дискусія (перерва на каву приближно о 4:30 по пол.) 
 

6:00 вечером - Вечеря 
 

7:00 вечером – Третя Сесія 

 

(парафіяльні звіти й дискусія – продовження, якщо треба) 

 

9. Прийняття протоколу з минулорічного з’їзду (14 - 15 листопада 2014 р.) 

 

 а) Справи, які виринають із протоколу 

 

Субота, 14-го листопада 
 

8:30 рано Реєстрація    
 

9:00 рано Четверта Сесія  
 

10.  Звіт Єпархіяльної Ради:   

 а) Статистичний        - о. Богдан Гладьо 

 б) Фінансовий і оперативний бюджет на 2015 рік  - брат Славко Глуханюк,  

      брат Михайло Калімин 

  в) Господарський        -  

 г) Єпархіяльне свято        - о. Володимир Макаренко 

 

- запити, дискусії та прийняття звітів 

 

 ґ)  Єпархіяльне свято 2016    - ср. Наталка Коваленко 

 д)  Духовні Рітріти для молоді   - ср. Наталка Коваленко 
 

11. Звіт Контрольної Комісії 
 

12. Уділення довір’я Єпархіяльній Раді 
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10:00 рано  Перерва на каву 
 

13.  Звіт Номінаційної Комісії 
 

14.  Вибір Єпархіяльної Ради на 2015 - 2017-ий рік 
 

15.  Час на неформальне спілкування делегатів і духовенства, або тиха молитва в церкві 

 

12:00 пол. - Обід 

 

1:00 по пол. П’ята Сесія 

 

16. Звіт Резолюційної Комісії – читання й прийняття 

 

2:30 по пол. – «Гаряча Тема»: 

 

Християнське Фінансове Управління і Збирання Фондів: Основні Принципи 

Доповідач – Петро Місяшек, Директор Фінансового Управління, Англіканська Діоцезія Торонта 
 

17. Заключне слово: Його Преосвященство, Пресвященніший - Єпископ АНДРІЙ   
 

4:30 по-обіді – ВЕЧІРНЯ В ЦЕРКВІ 
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 64th Eastern Eparchy Conference 

November 12 - 14, 2015  

 
UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA  

EPARCHY QUESTIONNAIRE for 2015 
 

Eastern Eparchy of the UOCC, 3281 Cindy Crescent, Mississauga, ON L4Y 3J7 

Telephone: (905) 206-9372 Fax: (905) 206-9373 

 E-mail:   uocceast@rogers.com 

 

We require that this questionnaire be returned to the  

Eastern Eparchial Council no later than November 6th, 2015. 

 

In order for the Eparchial Administration to function effectively we request that each parish and mission 

fill out this form and return it, with your eparchial levy payment, to the Eparchial office prior to the 

commencement of our Eparchial conference.  You may scan your questionnaire response into the 

computer and e-mail it as an attachment to the above e-mail address; fax the response; or send it by mail. 

 

Note: For audit purposes by Canada Revenue Agency (CRA) all information must be submitted in 

English.  
 

A:  GENERAL INFORMATION: 

 

1. Name of your Parish/Congregation: 

 

2. Address of church building: 

 Street:  

 City / Province:                                 

 

Postal Code:  
 

Website:   

 

 e-mail: (priest)   

 

e-mail:  (council president)    
 

 3. Parish Priest:  

 Telephone:     e-mail:  

2nd Priest:  

 Telephone:     e-mail:  

4.  Your Canada Revenue Agency Business (Charity) Number:    

        5. For your records, the Eastern Eparchy Charity Number is: 10814  8263  RR0006

mailto:uocceast@rogers.com
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B:  CHURCH PROPERTIES: 

 

1. Does your Congregation own buildings other than the Church and Hall:           

If yes, please describe, including name and location:  

 

C:  VITAL STATISTICS: 

 

 Please indicate numbers for each of the following for 2014:  

     Dues-paying Members   Non-registered Members  

a) Number of Baptisms:   

b) Number of Marriages:  

c) Number of Funerals:        

d) Number of faithful who confess during an average Sunday Liturgy:    

e) Number of faithful who commune during an average Sunday Liturgy: 

f) Number of faithful who confessed and communed during Great Lent:  

D:  CONGREGATION EXECUTIVE - OFFICERS FOR 2015:  

  PRESIDENT:  

Telephone:    e-mail:  

 

 TREASURER:  

Telephone:    e-mail:  

E:  LITURGICAL LIFE: 

CHOIR DIRECTOR: 

Telephone:    e-mail:  

 

CANTOR:  

Telephone:    e-mail:  

 

(NOTE: if there is more than one choir director or cantor please include contact info for all) 

How many Sacristans does your Congregation have? 

How many Altar Boys does your Congregation have?    
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F. EVANGELIZATION AND EDUCATION 

1. Do you have a Church / Sunday School?         

How many children in the Church / Sunday School:   

2. Do you provide Adult Religious Classes, Seminars, or retreats for your Congregation?     

      
Please give details:  

 

3. Does your Congregation provide Orthodox religious literature for purchase?          

a) Do you have a kiosk for the sale of religious literature:                 

b) Do you have a Church Library:           

G: PARISH LIFE (Please use an extra page if necessary): 

 

1. What achievements has the parish had in 2014-15: 

 

 

 

2. What difficulties exist in your parish that you are trying to overcome? 

 

 

 

3. Which organizations are housed in the parish: 

 

 
 

H:   CULTURAL LIFE:  

 

1. Do you have a cultural program in the parish 

 
If yes, please describe:  

 

2. Does your parish have a Ukrainian Heritage School:           
 

If yes, how many students:  

 

I:    MAIN CONTACT:  
 

Please provide the name and address to which correspondence should be sent:  

 

 NAME:      

Address:  

City / Province:   Postal Code: 

Email:     Telephone (Daytime):  
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 J:   DECLARATION:  

We hereby declare that all information presented in this Report reflects the actual status of our 

Congregation / Parish as at our last fiscal year-end. 

 

On behalf of the Congregation:  

 

__________________________________________________ 

Parish Priest (print name) 

 

 

__________________________________________________ 

Parish Priest (Signature) 

 

 

___________________________________         __________________________________ 

Parish Council Chairman / President              Parish Council Secretary 

(Print name)                                (Print name) 

 

___________________________________         __________________________________ 

Parish Council Chairman / President              Parish Council Secretary 

(Signature)                         (Signature) 

 

         Date:  ____________________________ 
 

 

All information is confidential and will only be used by the Eparchy Council. 

We require that this questionnaire be returned by e-mail, fax, or mail to the Eparchial 

Council no later than November 6th, 2015 
 

K:   LEVIES TO THE EASTERN EPARCHY OF THE UOCC 

 

1. Information about 2015 Levies: 
 

The information requested here is for the calendar year ending December 31, 2014.  The 2015 Levees are 

based on your 2014 year-end membership count.   

 

2015 Levy payments are normally due before March 31, 2016.  Payment is requested by one lump sum 

payment.  However, we can accept post-dated cheques.  See "Payment Options" below for details.  

 

When calculating the number of individual members in your parish, multiply the number of families that 

are members by 2; then add that number to the number of single members for your total number of 

members.  

 

The annual levy, for the Eastern Eparchy, is $20.00 per individual member! 

 

2. Payment of 2015 Levies: 
  

Please submit, with this report, the budgetary assessment (levies) for your Congregation for the year 2015 

based on the above calculation of $20.00 x number of individual members.  
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a) Payment options:  

i. Payment in Full - enclose cheque with this return.  

ii. Payment in Full - cheque mailed to the Eastern Eparchy before March 31, 2016.  

iii. Four Post-Dated Payments - 4 equal instalments - January, March, May and July 2016. 

 

3. Past Levies in Arrears or Disputed: 
   

 If you are in arrears with past Levies or you are disputing portions of your past Levies, please contact the 

Financial Secretary via the Eastern Eparchy contact information on the 1st page of this Questionnaire. 
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This page along with corresponding requested attachments will be forwarded to the Financial 

Secretary of the Eastern Eparchy UOCC. 
 

 

4. Calculation of 2015 Levies: 

 

a) Name of your Parish/Congregation:   
 

 

b)  Number of individual members as of 31 December 2014:   

 

  

The information requested here is for the calendar year ending December 31, 2014.  The 2015 

Levies are based on your 2014 year-end membership count.   

 

c) Calculation of your 2015 Levies: 

  ___  2014 individual members x $20.00 each =  $  

 

K:   PLEASE ENCLOSE THE FOLLOWING WITH THIS REPORT: 

 

1. A copy of your most recent parish annual financial statement.           

2. A copy of your parish budget for the current year.                                

3. A Cheque or post-dated cheques in payment of your Levies for 2015/16. 

4. A Cheque or post-dated cheques to cover levy payment(s) which are in arrears (if applicable). 

5. Your parish love offering towards the needs of the Eastern Eparchy. $ _______________________ 

(Please make the cheques payable to:  "Eastern Eparchy of the UOCC") 

Thank you! 

May the Lord Bless and Save You! 

 

 



GUIDING PRINCIPLES AT EASTERN EPARCHY CONFERENCES 
 

 

1. The Eastern Eparchy Conferences of the Ukrainian Orthodox Church of Canada shall be 

composed of the following persons who alone shall have the right to vote at the Conference: 

 

(a) The Bishops of the Ukrainian Orthodox Church of Canada; 

(b) Priests and deacons of the Ukrainian Orthodox Church of Canada, including those who 

are retired; 

(c) At least one representative from each monastic community in the eparchy; 

(d) Delegates elected to the Eastern Eparchy Conferences of the Ukrainian Orthodox 

Church of Canada by the parishes in the Eparchy, proportionately one delegate per 

twenty-five members or more than one half of the same; when there are fewer than 

twenty-five members, the parish still has the right to one delegate; the delegate must be 

a member of the parish which s/he represents; 

(e) Members of the Consistory of the Ukrainian Orthodox Church of Canada; 

(f) Members of the eparchial council and of standing committees of the Eastern Eparchy. 

 

2. A concerted effort will be made by parishes to ensure gender equity in the election of delegates. 

 

3. Special financial considerations will be made for young people attending the Eastern Eparchy 

Conferences of the Ukrainian Orthodox Church of Canada as guests. 

 

4. Retired clergy shall receive free registration.  Representatives of monastic communities shall 

receive free registration. All dobrodijky, including dobrodijky of retired priests or widowed 

dobrodijky, shall receive free registration as guests, unless they have been elected as delegates, 

in which case the same rules apply to them as to all other delegates.   

 

5. Every delegate and those listed in item 1 above shall display at all times her/his official Eastern 

Eparchy Conference identification badge, which s/he will receive in the registration material. 

 

6. Only those persons may be guests at the Eastern Eparchy Conferences of the Ukrainian Orthodox 

Church of Canada who are able to produce proof from their local parish that they are members in 

good standing of said parish or have been specially invited by the Eparchial Bishop. 

 

7. A quorum at the Eastern Eparchy Conference of the Ukrainian Orthodox Church of Canada 

plenary sessions shall consist of the following: 

 

(a) The ruling Bishop responsible for the Eastern Eparchy of the Ukrainian Orthodox 

Church of Canada; 

(b) The majority (50% + 1) of the priests and deacons assigned to parishes in the Eastern 

Eparchy of the Ukrainian Orthodox Church of Canada who are registered delegates and 

who are present; and 

(c) The majority (50% + 1) of the registered lay delegates who are present. 

  



8. The following procedure will be used for bringing forward resolutions: 

 

(a) A Resolutions Committee will be struck at the Eastern Eparchy Conferences of the 

Ukrainian Orthodox Church of Canada. 

(b) The Resolutions Committee will present a preliminary draft of proposed resolutions for 

review by the Bishop of the Eastern Eparchy. 

(c) Following the review and approval of the preliminary draft of proposed resolutions by 

the Bishop, the preliminary draft of proposed resolutions will be printed and distributed 

to all delegates for review, amendment, additions, deletions, and prioritization. 

(d) The Resolutions Committee will gather input from the delegates, including priests, and 

will present a coherent list of proposed resolutions to the Conference at the earliest 

possible opportunity on the last working day of the Conference.  The presentation of the 

resolutions will be made by members of the Resolutions Committee or by persons 

designated by the Resolutions Committee. 

(e) Ideally, voting on the resolutions will take place following their presentation to the 

Eastern Eparchy Conferences of the Ukrainian Orthodox Church of Canada.  

Comments/questions from the floor will be limited to two minutes per person.  A person 

may address any given resolution only once. Concerted effort will be made to alternate 

between speakers speaking in favour of and against a given resolution. How long each 

resolution will be discussed will be at the discretion of the Resolutions Committee. 

(f) Resolutions which have been moved, seconded, and submitted in writing from the floor 

will be discussed following the voting on the resolutions which were submitted through 

the process outlined above.  There will be a definite time limit (e.g. one-half hour) 

established by the Resolutions Committee for the discussion of resolutions from the 

floor. 

(g) Voting will be by a show of hands (with the official delegate voting card) or by 

standing, or, on the request of at least ten parish delegates  or clergy of the Eastern 

Eparchy Conference of the Ukrainian Orthodox Church of Canada who are present, by 

secret ballot. 

 

9. Delegates taking part in discussions at the Eastern Eparchy Conferences of the Ukrainian 

Orthodox Church of Canada must state their names and the location and the name of the parish 

they represent. 

 

10. Resolutions are adopted by a majority vote (50% + 1) of delegates and others having the right to 

vote as outlined in item 1 above. 

 

11. Only parishes which are in good standing by August 31
st
 of the year of the Eastern Eparchy 

Conference of the Ukrainian Orthodox Church of Canada will be able to send delegates to the 

Eastern Eparchy Conference of the Ukrainian Orthodox Church of Canada.  “Good standing” is 

understood to mean that all levies are paid or covered with post-dated cheques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛЬНИК ДЛЯ З’ЇЗДІВ СХІДНЬОЇ ЄПАРХІЇ 
 

 

1. З’їзди Східньої Єпархії УПЦК включають слідуючі особи, і тільки вони мають право 

голосування під час з’їздів:  

 

(a) Єпископи УПЦК; 

(b) Священики й Диякони УПЦК,  включаючи тих, які на пенсіі; 

(c) Принаймні один представник з кожної монашої спільноти єпарії; 

(d) Делегати, обрані парафільною громадою на з’їзд Східньої Єпархії УПЦК, 

пропорційно один делегат за 25 членів або більше половину самого; коли парафія 

має менше від 25 членів парафія все ж таки має право на один делегат; делегати 

мусять бути членами парафії, яку він/вона представляють; 

(e) Члени консисторії УПЦК; 

(f) Члени єпархіяльної ради і постійних комітетів східньої єпархії. 

 

2. При обранні делегатів на з’їзд парафії докладуть спільних зусиль, щоби забезпечити 

числену рівність між чоловіками та жінками.   

 

3. Особливіші фінансові умовини будуть пропоновані молодим членам, які беруть участь у 

З’їздах східньої єпархії УПЦК як гості. 

  

4. Члени духовенства які знаходяться на емеритурі отримують реєстрацію безплатно.  Всі 

добродійки, включаючи добродійки отців, які на емеритурі, або добродійки спочилих 

отців, отримують безплатно реєстрацію.  Добродійки, які були вибрані офіційно як 

делегати від своєї парафії, тоді їм належать ті самі умовини, які стосуються всім іншим 

делегатам. 

 

5. Кожен делегат, і всі вищезгадані з точки 1, повинні постійно носити офіційну 

ідентифікацію із східньої єпархії які отримують при реєстрації.   

 

6. Тільки особи, які мають підтвердження підписане своїм настоятелем, що вони є «членами 

в доброму стані» своєї парафії або мають особливіше запрошення від єпархіяльного 

єпископа, можуть бути гостями З’їзду. 

 

7. Кворум З’їздів східньої єпархії включає слідуючих: 

 

(a) Правлячий єпископ східньої єпархії УПЦК; 

(b) Більшість (50% + 1) зареєстрованих делегатів з числа священиків і дияконів, які 

служать у парафіях східньої єпархії УПЦК, та  

(c) Більшість (50% + 1) зареєстрованих делегатів з числа мирян які присутні. 

  



8. Для прийняття резолюції, дотримується слідуюча процедура: 

 

(a) Резолюційна комісія буде створена під час З’їздів Східньої Єпархії УПЦК. 

(b) Резолюційна комісія представляє чернетку проекту пропонованих резолюцій для 

розгляду єпископа Східньої Єпархії. 

(c) Після розгляду і схвалення чернетки проекту пропонованих резолюїцій  

єпископом, ця чернетка резолюцій буде надрукована і розповсюдження поміж 

усіма делегатами для їхнього розгляду, поправок, доповнень, скорочень, і 

встановлення пріорітетів. 

(d) Резолюційна комісія збиратиме думки та поради делегатів і священиків, і подасть 

зрозумілий список резолюцій зїздові якнайраніше в останній день його роботи.  

Подання резолюцій здійсноює хтось із членів Резолюційної комісії або особа, 

призначена цією комісією.   

(e) Ідеально голосування щодо резолюцій відбудеться відразу після їхнього подання 

до уваги учасників зїзду Східньої Єпархії УПЦК.  Зауваження чи запитання зі залу 

будуть обмежені в часі двома хвилинами на особу.  Одна людина може говорити 

до окремої резолюції тільки один раз.  Голова зборів постарається, щоби особи за і 

особи проти любої резолюції чергувалися.  Довжина дискусії про одну чи другу 

резолюцію буде на розсуд резолюційної комісії. 

(f) Резолюції, які були запропоновані, підтримані та передані зі залу в письмовій 

формі будуть обговорюватися відразу після голосування щодо резолюцій, які були 

подані описаним вище шляхом.  Для обговорення резолюції в залі буде виділено 

певний ліміт часу (нплд., пів-години), встановлений Резолюційною комісією: 

(g) Голосування проводиться підняттям рук (з офіційною карткою для голосування) 

або втаванням, чп на вимогу принаймні десятьох присутніх делегатів З’їзду 

східньої єпархії УПЦК, таємним голосуванням.   

 

9. Делегати, які беруть участь у дискусіях під час З’їздів східньої єпархії УПЦК мусять себе 

представити, сказавши своє ім’я і місце та назва парафії, яку вони представляють.  

 

10. Резолюції будуь прийняті більшістю голосів (50% + 1) делегатів і інших, які мають право 

голосу як зазначено під точкою 1 з гори.  

 

11. Тільки парафії, які перебувають «на доброму разунку» на 31 серпня року, в якому 

відбувається з’їзд Східньої Єпархії  УПЦК.  «На доброму рахунку» означає, що всі 

фінансові зобовязання заплачені або покриті наперед датованими чеками.  
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