ПОКРОВИТЕЛІ
МИТРОПОЛІЇ

ПОКРОВИТЕЛІ МИТРОПОЛІЇ Є БЛАГОДІЙНОЮ, ДОПОМІЖНОЮ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ УПЦ США

¡ Покровителі Митрополії - є благодійною, допоміжною організацією (“Організація”) УПЦ США

(Української Православної Церкви Сполучених Штатів Америки). Вона була заснована на 22-му
регулярному Соборі УПЦ США 19 жовтня 2019 року.
¡ Покровителі Митрополії консентрують свою діяльність на поширені вчення Православної Християнської

Віри, розбудові відділів служіння УПЦ США та збереженні міцною УПЦ США для майбутніх поколінь.
¡ Частиною місії Покровителів УПЦ США будуть старання в напрямку поповнення бюджету Церкви за

рахунок щорічних членських внесків/спонсорства та додаткових пожертв від приватних осіб та/або
організацій і підприємств. Ці кошти будуть спрямовуватися на розвиток відділів служіння УПЦ США та її
майбутнього.

ПОКРОВИТЕЛІ МИТРОПОЛІЇ БУДУТЬ ПІДТРИМУВАТИ ОСНОВНІ
ВІДДІЛИ СЛУЖІННЯ УПЦ США

¡

Покровителі Митрополії зобов’язуються підтримувати основні відділи служіння УПЦ США:
¡

Відділ благодійності

¡

Відділ праці з молоддю

¡

Відділ літургійних видань

¡

Семінарію

¡

Відділ місіонерства

¡

Відділ розвитку духовенства

¡

Місцеві гуманітарні проекти

¡

Оновлення будівель та спонсорування інших церковних проектів УПЦ США

ХТО ТАКІ ПОКРОВИТЕЛІ УПЦ США?
¡

Покровитель/ка - це почесний титул, який надається особі, визначеною Митрополитом Української Православної
Церкви Сполучених Штатів Америки за його/її особливі заслуги перед Церквою. Ця особа також повинна бути визнана і
шанована як лідер у місцевій Православній Християнській громаді.

¡

Саме завдяки милості Божій покровитель/ка спроможні запропонувати свої добрі справи та віру на служіння Церкві.
Додатково, покровитель/ка обіцяють сприяти поширенню Православної Християнської Віри та її традицій у
Сполучених Штатах Америки і світі. Покровитель/ка також повинні відстоювати права людини, де б і коли б їх не
порушували; він/вона завжди піклуються про загальний добробут Православної Церкви в світі.

¡

Така велика честь, надана Митрополитом, несе в собі надзвичайну відповідальність, глибоку відданість і щиру посвяту.
Отже, надзвичайно важливо, щоб ця честь була надана особам, які засвідчують Православний Християнський
характер, які вірно відстоюють вчення Христа та вчення, канони, літургійність, дисципліну та настанови Православної
Церкви.

¡

Ті, кого обирають до членства Покровителів, повинні продемонструвати особливу і надзвичайну відданість в служінні
часом, талантами та фінансовою жертовністю для покращення УПЦ США, її парафій та громад вцілому.
Покровитель/ка повиннісправді бути достойними проголошення: “Axios! Worthy! Гідний/на!”

ЯК МОЖНА СТАТИ ПОКРОВИТЕЛЕМ/КОЮ МИТРОПОЛІЇ УПЦ США?
¡ Одна з найбільших нагород для вірних Церкви Христової і один з найбільш вагомих внесків у служіння

Церкві, який практикуючий християнин/ка може взяти на себе, є можливість називати себе
Покровителем/кою Митрополії Української Православної Церкви Сполучених Штатів Америки. Щороку
звання "Покровитель/ка" надається Митрополитом УПЦ США не більше як 20-ти особам із вибраної групи
мирян та духовенства.
¡ Кандидати, які добровільно бажають служити на благо Української Православної Церкви Сполучених

Штатів Америки, можуть зробити це, заповнивши Кандидатську Аплікацію. Аплікація кандидата повинна
бути схвалена архієреєм, парафіяльним священиком або покровителем/кою активного стану.
¡ Щоб стати кандидатом/кою до Покровителів Митрополії, особа повинна відповідати наступним

критеріям:
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Кандидат/ка повиненні бути побожними і відданими православними християнами, що мають високу репутацію у своїй парафії або місії.
Демонструє любов, відданість та підтримку Українській Православній Церкві Сполучених Штатів Америки та її установам.
Чинить добрі справи та демонструє жертовне служіння у своїй парафії і громаді.
Завжди поводився з високим рівнем християнської гідності та у спосіб, який відповідає місії, цілям і завданням Покровителів.
Демонструє самовіддане служіння у своїй місцевій парафії та Церкві вцілому.
Бажає і здатний/a послужити Митрополії своїм часом, талантами та фінансами, наскільки це можливо.
Ніколи не був/лa засуджений/a за будь-який злочин і має високу повагу серед інших вірних парафії та нашої Церкви.
Є громадянином/кою або має легальний еміграційний статус в США.
Має бути віком старшим 18-ти років.
Внесок кандидата стане надбанням Української Православної Церкви Сполучених Штатів Америки та позитивним впливом у досягнені цілей і завдань
Церкви.

КРОКИ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, ЩОБ СТАТИ
ПОКРОВИТЕЛЕМ/КОЮ МИТРОПОЛІЇ
¡ Кожного року Покровителі УПЦ США будуть номінувати та затверджувати нових кандидатів до складу

Покровителів Митрополії.
Що потрібно зробити, щоб стати Покровителем/кою:
¡

Виконавча Рада Покровителів контактуватиме парафіяльних настоятелів та покровителів на місцях для визначення потенційних
кандидатів.

¡

Потенційні кандидати заповняють аплікацію разом з їх настоятелем та подають її до Виконавчої Ради Покровителів.

¡

Виконавча Рада Покровителів зустрінеться та розгляне аплікації потенційних кандидатів та складе остаточний список кандидатів,
який буде подано Покровителям Української Православної Церкви Сполучених Штатів Америки.

¡

Виконавча Рада Покровителів Української Православної Церкви Сполучених Штатів Америки подасть перелік, вибраних на
поточний рік кандидатів, Митрополиту Української Православної Церкви Сполучених Штатів Америки та до Голови Консисторії.

¡

Митрополит Української Православної Церкви Сполучених Штатів Америки та Голова Консисторії зустрінуться з Виконавчою Радою
Покровителів, щоб обговорити кожного з кандидатів та відповісти на будь-які запитання чи занепокоєння, які могли б виникнути у
ієрархів.

¡

Остаточний список номінантів на поточний рік затверджується Митрополитом Української Православної Церкви Сполучених Штатів
Америки та Головою Консисторії.

¡

Виконавча Рада Покровителів Української Православної Церкви Сполучених Штатів Америки повідомляє номінантів про їх
затвердження.

¡

Церемонія прийняття нових членів відбуватиметься в рамках щорічного зібрання Покровителів, особливим чином і з
благословенням Митрополита УПЦ США.

ЩО ОЧІКУЄТЬСЯ ВІД ПОКРОВИТЕЛЯ/КИ МИТРОПОЛІЇ
¡ Від

Покровителя/ки очікується, що він/вона залишатиметься практикуючим/ою
Православним/ою Християнином/ою та членом з доброю репутацією у місцевій парафії.

та

відданим/ою

¡ Покровитель/ка повиненні повсякчасно демонструвати любов, відданість та підтримку у своїй місцевій парафії.
¡ Покровитель/ка згідний/на та здатний/на віддати свій Час, Таланти та Фінанси, наскільки це можливо, у

служінні своїй місцевій парафії та УПЦ США вцілому.
¡ Покровитель/ка завжди повинні поводитися на високому моральному та духовному рівні, та у спосіб,

відповідний місії Покровителів.
¡ Покровитель/ка завжди подає приклад, живучи Християнським життям у цьому світі.
¡ Покровитель/ка зобов’язується брати участь у щорічних зібраннях Покровителів у Центрі Митрополії у Саут

Баунд Брук, штат Нью-Джерсі.
¡ Кожен Покровитель/ка щорічно пожертвує з власних коштів або збере, наскільки це можливо, щонайменше

$3000 доларів для відділів служіння Митрополії, якими щорічно піклуються Покровителі УПЦ США.

ЩОРІЧНЕ ЗІБРАННЯ ПОКРОВИТЕЛІВ В ОСЕРЕДКУ МИТРОПОЛІЇ
¡ Один раз у рік Покровителі збиратимуться на два дні (п’ятницю і суботу)

у Консисторії, щоб обговорити і зробити наступне:
¡ Щорічний перегляд та оновлення списків Покровителів Митрополії.
¡ Щорічні звіти Виконавчої Ради та голосування членів про витрати на проекти наступного року.
¡ Православні доповідачі із-за меж Митрополії будуть запрошені для лекцій на різні теми, такі як

переслідування християн у світі, тенденції в Православному світі, історія Православної Церкви
тощо.
¡ Щорічний бенкет у п’ятницю ввечері.
¡ Архієрейська Божественна Літургія у суботу з церемонією прийняття нових Покровителів.

ЗАЛ ПОКРОВИТЕЛІВ

¡ Ротонда Консисторії буде переіменована на Зал Покровителів.
¡ Кожного року буде зроблена та встановлена в Залі Покровителів пам’ятна

дошка з іменами нових членів.
¡ Пам’ятна дошка буде презентована щороку на річних зборах Покровителів за

попередній рік.

СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОЇ РАДИ ПОКРОВИТЕЛІВ МИТРОПОЛІЇ
МИТРОПОЛИТ
УПЦ США

ГОЛОВА
КОНСИСТОРІЇ

ГОЛОВА
ПОКРОВИТЕЛІВ

ЗАСТУПНИК
ГОЛОВИ
ПОКРОВИТЕЛІВ

ДУХІВНИК

СЕКРЕТАР

ФІНАНСОВИЙ
СЕКРЕТАР

СЕКРЕТАР ЗОВНІШНІХ
ЗВ’ЯЗКІВ ТА
ЕЛЕКТРОННИХ
КОМУНІКАЦІЙ

ЛІДЕР
ПОКРОВИТЕЛІВ
(СХІДНОГО
РЕГІОНУ)

ЛІДЕР
ПОКРОВИТЕЛІВ
(ЦЕНТРАЛЬНОГО
РЕГІОНУ)

ЛІДЕР
ПОКРОВИТЕЛІВ
(ЗАХІДНОГО
РЕГІОНУ)

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОЇ РАДИ ПОКРОВИТЕЛІВ

¡ Голова Покровителів Митрополії УПЦ США
¡

Один/а з членів Покровителів буде призначений/на на цю посаду Митрополитом УПЦ США та Головою Консисторії на 2-річний термін, до поки Покровителі досягнуть
хоча б 20-ти членів. Після цього Голова організації обиратиметься Покровителями на щорічному зібранні.

¡

Голова Покровителів обиратиметься на термін три (3) роки і має право на переобрання на чинну посаду двічі.

¡

Голова головує на усіх засіданнях Організації та засіданнях Виконавчої Ради.

¡

Голова має бути представником Організації на всіх офіційних заходах Митрополії. У випадку, коли Голова немає можливості відвідати будь-який захід, він або вона
повідомляє про це свого заступника. Якщо Заступник не зможе взяти участі, Голова може призначити будь-якого іншого члена організації для участі від його імені.

¡

Голова подає письмові звіти на засідання Покровителів, засідання Ради Митрополії, засідання Консисторії та Собори УПЦ США.

¡

Голова або Секретар скликає всі засідання Виконавчого Комітету та всіх зібрань організації та визначає їх час і місце проведення.

¡

Голова або Секретар готує порядок денний для всіх засідань організації та розповсюджує порядок денний разом із оголошенням про зустріч принаймні за тридцять
(30) днів до дати заходу.

¡

Голова, Заступник та Духівник Покровителів будуть співпрацювати з місцевими парафіями з метою обрання потенційних кандидатів для вступу до Покровителів УПЦ
США.

¡

Голова, Заступник та Духівник Покровителів будуть співпрацювати з місцевими парафіяльними священиками та потенційними кандидатами у процесі подання заяви
кандидата.

¡

Голова, Заступник та Духівник Покровителів складуть остаточний список кандидатів і представлять його Митрополиту УПЦ США та Голові Консисторії на їх схвалення
та благословення.

¡

Голова Покровителів працюватиме з Митрополитом УПЦ США та Головою Консисторії для встановлення дати проведення щорічного заходу прийняття нових членів.

¡

Митрополит УПЦ США або Голова Консисторії можуть звернутися до Голови Покровителів за допомогою у виконанні певних завдань на підтримку УПЦ США.

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОЇ РАДИ ПОКРОВИТЕЛІВ

¡ Заступник Голови Покровителів Митрополії УПЦ США
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Один/а з членів Покровителів буде призначений/на на цю посаду Митрополитом УПЦ США та Головою Консисторії на 2-річний термін, до поки
Покровителі досягнуть хоча б 20-ти членів, а після цього Заступник Голови Покровителів обиратиметься на щорічному зібранні.
Заступник Голови Покровителів обиратиметься на термін три (3) роки і має право на переобрання на чинну посаду один раз.
У разі відсутності Голови Покровителів обов'язки бере на себе Заступник, який і є наділений усіма повноваженнями Голови.
Заступник може головувати у будь-яких Комітетах, за винятком Комітету з питань призначення нових кандидатів.
Заступник виконує всі обов'язки, покладені на нього Головою Покровителів.
Голова, Заступник та Духівник Покровителів будуть співпрацювати з місцевими парафіями з метою обрання потенційних кандидатів для вступу до
Покровителів УПЦ США.
Голова, Заступник та Духівник Покровителів будуть співпрацювати з місцевими парафіяльними священиками та потенційними кандидатами у процесі
подання заяви кандидата.
Голова, Заступник та Духівник Покровителів складуть остаточний список кандидатів і представлять його Митрополиту УПЦ США та Голові Консисторії на
їх схвалення та благословення.
Заступник працюватиме з Митрополитом УПЦ США та Головою Консисторії для встановлення дати проведення щорічного заходу прийняття нових членів.
Митрополит УПЦ США або Голова Консисторії можуть звернутися до Заступника за допомогою у виконанні певних завдань на підтримку УПЦ США.

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОЇ РАДИ ПОКРОВИТЕЛІВ

¡ Фінансовий Секретар Покровителів Митрополії УПЦ США
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Один/а з членів Покровителів буде призначений/на на цю посаду Митрополитом УПЦ США та Головою Консисторії на 2-річний термін, до поки
Покровителі досягнуть хоча б 20-ти членів, а після цього Фінансовий Секретар обиратиметься на щорічному зібранні.
Фінансовий Секретар обиратиметься на термін три (3) роки і має право на переобрання на чинну посаду один раз.
Фінансовий Секретар веде фінансовий облік Організації та представляє письмові фінансові звіти на всіх регулярних засіданнях та подає щоквартальний
звіт Скарбнику УПЦ США.
Фінансовий Секретар представляє ревізійний фінансовий звіт на щорічних зборах Покровителів.
Фінансовий Секретар надсилає щорічно квитанції про пожертви кожному Покровителю за положенням Податкових Служб США.
Фінансовий Cекретар співпрацюватиме із Скарбником УПЦ США, щоб забезпечити внесення всіх зібраних коштів на правильні рахунки під контролем УПЦ
США.
Фінансовий Секретар уповноважує Митрополію здійснювати виплати з фондів Організації, які були затверджені Митрополитом УПЦ США, Головою
Консисторії та Виконавчим Комітетом Покровителів.
Фінансовий Секретар співпрацюватиме із Секретарем Покровителів у надсиланні копій усіх фінансових документів до Консисторії Митрополії в Саут
Баунд Брук, штат Нью-Джерсі.
Фінансовий Секретар співпрацюватиме з Митрополитом УПЦ США та Головою Консисторії у питаннях проведення щорічного зібрання Покровителів.

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОЇ РАДИ ПОКРОВИТЕЛІВ

¡ Секретар/ка Покровителів Митрополіїї УПЦ США
o
o
o

o
o

Один/а з членів Покровителів буде призначений/на на цю посаду Митрополитом УПЦ США та Головою Консисторії на 2-річний термін, до поки
Покровителі досягнуть хоча б 20-ти членів, а після цього Секретар/ка обиратиметься на щорічному зібранні.
Секретар/ка обиратиметься на термін три (3) роки і має право на переобрання на чинну посаду.
Секретар/ка реєструє протоколи всіх зібрань та засідань Виконавчої Ради, розсилає копії до членів Виконавчої Ради, готує протоколи та передає
Секретарю Зовнішніх Зв’язків та Електронних Комунікацій для опублікування на офіційній веб-сторінці Організації. Секретар/ка повинен/а надати копії
протоколів всім членам перед наступним засіданням або щорічними зборами. Секретар/ка передає копії затверджених протоколів до Консисторії
Митрополії в Саут Бунд Брук, штат Нью-Джерсі.
Секретар/ка піклується архівом Організації, включаючи оригінали протоколів, юридичні документи, фінансові документи, які були надані Фінансовим
Секретарем, та всіма історичними даними, які зберігатимуться в Консисторії Митрополії в Саут Баунд Брук, штат Нью-Джерсі.
Секретар/ка співпрацюватиме з Митрополитом УПЦ США та Головою Консисторії в питаннях проведення щорічних зборів Покровителів.

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОЇ РАДИ ПОКРОВИТЕЛІВ

¡ Секретар/ка Зовнішніх Зв’язків та Електронних Комунікацій Покровителів Митроплії УПЦ

США
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Один/а з членів Покровителів буде призначений на цю посаду Митрополитом УПЦ США та Головою Консисторії на 2-річний термін, до поки Покровителі
досягнуть хоча б 20ти членів, а після цього Секретар/ка обиратиметься на щорічному зібранні. Секретар/ка обиратиметься на термін три (3) роки і має
право на переобрання на чинну посаду.
Ця особа відповідає за графічні, друковані та електронні зв’язки, як внутрішні, так і зовнішні.
Він/а будуть співпрацювати з відповідними особами в УПЦ США у питанні комунікацій/зовнішніх відносин, щоб гарантувати, що Покровителі
використовують правильні формати та процеси в розповсюджені інформації. Він/на:
нестимуть відповідальність за фотографування і зйомки на важливих заходах.
писатимуть статті для церковних та інших видань.
готуватимуть та розповсюджуватимуть рекламу для Організації.
будуть підтримувати та оновлювати веб-сторінку Організації та інші електронні засоби інформації.
опубліковуватимуть список членів Організації, який Секретар Покровителів постійно оновлює.
співрацюватимуть з іншими членами Виконавчої Ради в проектах Організації.
Секретар/ка Зовнішніх Зв’язків співпрацюватиме з Митрополитом УПЦ США та Головою Консисторії у питаннях проведення щорічних зборів
Покровителів.

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОЇ РАДИ ПОКРОВИТЕЛІВ

¡ Духівник Покровителів Митрополії УПЦ США
o
o
o
o
o
o
o

Священник, який є членом Покровителів буде призначений на цю посаду Митрополитом УПЦ США та Головою Консисторії на 2-річний термін.
Духівник буде брати участь у всіх засіданнях Організації та засіданнях Виконавчої Ради.
Духівник співпрацюватиме з Виконавчою Радою, і буде відвідувати місцеві парафії УПЦ США та пояснювати роль Покровителів УПЦ США.
Духівник співпрацюватиме з Головою, Заступником та з місцевими парафіями з метою обрання потенційних кандидатів на вступ до Покровителів УПЦ
США.
Духівник співпрацюватиме з Головою, Заступником та з місцевими парафіяльними священиками та потенційними кандидатами у процесі подання заяви
кандидата.
Духівник, Голова та Заступник складуть остаточний список кандидатів і представлять його Митрополиту УПЦ США та Голові Консисторії на їх схвалення та
благословення.
Духівник співпрацюватиме з Митрополитом УПЦ США та Головою Консисторії в питаннях проведення щорічних зборів Покровителів.

ФІНАНСИ
(ЦЕ КОРОТКИЙ ПІДСУМОК, ВИЩЕ СКАЗАНОГО В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ)

¡ Зібрані Кошти:
¡

Фінансовий Cекретар/ка співпрацюватиме з скарбником УПЦ США, щоб забезпечити внесення всіх зібраних коштів на правильні
рахунки під контролем УПЦ США.

¡

Фінансовий Секретар/ка веде облік щорічних пожертв кожного Покровителя.

¡ Розприділення коштів:
¡

На щорічнному зібранні Покровителі голосуватимуть за розподіл коштів. Протягом року Виконавча Рада співпрацюватиме з Консисторією
УПЦ США, щоб визначити перелік потенційних проектів, які Покровителі будуть фінансувати. Виконавча Рада запропонує цей список проектів
учасникам зібрання, які і будуть приймати остаточне рішення.

¡

Список проектів, поданих Виконавчою Радою, повинен підтримувати відділи служіння УПЦ США.

¡

Проекти, що фінансуються, повинні подавати звіт Покровителям про їх діяльність, коли необхідно.

¡

Не більше 25% коштів зібраних Покровителями може бути розприділено щорічно, і жоден проект не може розраховувати на більше, ніж 20% з
суми щорічного розподілу.

¡ Облік Залучених та Витрачених Коштів:
¡

Фінансовий Cекретар/ка Покровителів буде подавати щоквартальні та щорічні фінансові звіти, та розповсюджувати їх серед членів
Організації, ієрархів УПЦ США та членів Консисторії УПЦ США

ЧАСТО ЗАДАНІ ПИТАННЯ
¡ Чи будуть Покровителі УПЦ США мати свій Статут?
o Ні, після затвердження цього документа Митрополитом УПЦ США та Головою Консисторії він

служитиме основою для функціонування Покровителів. Цей документ буде дісний до моменту,
коли Митрополит УПЦ США та Голова Консисторії попросять створити Конституцію чи Статут.
¡ Чи матимуть Покровителі окремі фінансові рахунки від УПЦ США?
o Ні, Покровителі УПЦ США не матимуть своїх окремих фінансових рахунків. Усі кошти зібрані

Покровителями УПЦ США будуть передані Консисторії УПЦ США та внесені на відповідні рахунки.
¡ Чи може член духовенства УПЦ США стати Покровителем? Так
¡ Чи може член духовенства стати членом Виконавчого Комітету Покровителів? Так
¡ Чи можуть жінки бути Покровительками? Так
¡ Чи може Покровитель робити щомісячні внески до своєї щорічної пожертви? Так

ЧАСТО ЗАДАНІ ПИТАННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
¡ Чи мають Покровителі членство для подружжя?
o Затверджені Принципи впорядкування та існування Організації не передбачали такої версії членства. Це питання

поступило після 1 грудня 2020 року, коли відбулось засідання Ради Митрополії, де цей документ був ухвалений.

¡ Чи сума очікуваних внесків подружнього членства є іншою, ніж сума індивідуального членства?
o Затверджені Принципи впорядкування і існування Організації не передбачали такої версії членства. Це питання

поступило після 1 грудня 2020 року, коли відбулось засідання Ради Митрополії, де цей документ був ухвалений.

¡ Процес вирішення цих питань:
o Член Покровителів Митрополії може звернутися до будь-якого члена Виконавчого Комітету з проханням додати їх

чоловіка чи дружину до членства.

o Виконавчий Комітет, переконавшись, що позивач/ка є в стані активного членства, видасть аплікацію на членсто для

дружини чи чоловіка.

o Після заповнення аплікації, кандидат/ка будуть прийняті до членства згідно вищеописаного процесу вступу до

Покровителів Митрополії.

o Очікувана річна сума подружніх внесків передбачається в розмірі $4,500.
o Подружжя не може бути членами Виконавчого Комітету Покровителів одночасно; тільки один з них.

