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Відбулось засідання Наради представників християнських Церков України

КИЇВ – 24 лютого 2009 року у приміщенні Держкомнацрелігій відбулося засідання
Наради представників християнських Церков України, яке проходило під головуванням
голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви
архімандрита Кирила (Говоруна). Учасники засідання обговорили поточну ситуацію в
сфері державно-церковних відносин в Україні, нові законодавчі зміни та ініціативи.

Представники Церков висловили думки щодо сучасної політичної та
суспільно-економічної ситуації в країні, за наслідками чого вирішили підготувати
спеціальне звернення до українського суспільства, яке має висвітлити християнську
точку зору на причини світової фінансової кризи в українському контексті та шляхи її
подолання. Також було вирішено підготувати низку документів з актуальних питань
релігійного життя в Україні, що на сьогодні турбують суспільство, які згодом будуть
представлені на розгляд предстоятелів християнських Церков України.

Після цього учасники засідання вирішили організаційні питання проведення наступної
зустрічі глав християнських Церков України та попередньо визначили її порядок денний.
Також була розглянута і схвалена пропозиція щодо необхідності організації зустрічі
предстоятелів Церков з керівництвом Міністерства внутрішніх справ України з метою
вирішення багатьох проблемних питань, які виникають під час звершення Церквами своєї
духовної та соціальної роботи у суспільстві. Зокрема було згадане питання
неузгодженості процедур та дій відповідальних органів влади під час надання дозволів
іноземним священнослужителям на релігійну діяльність в Україні.
На сам кінець члени Наради представників християнських Церков України заслухали
інформацію Заступника голови Держкомнацрелігій М.Новиченка про результати
опрацювання Комітетом проекту Концепції державно-конфесійних відносин в Україні,
законопроектів у сфері повернення колишньої церковної власності та діяльності
релігійних організацій, а також щодо планування діяльності міжвідомчої урядової Комісії
з питань забезпечення прав релігійних організацій.
Окрім уповноважених представників Церков в засіданні Наради взяли участь
представники Держкомнацрелігій та Інституту релігійної свободи.
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Довідка: Нарада представників християнських Церков України утворена у 2003 році як
міжцерковний консультативно-дорадчий орган. Членами Наради є представники
наступних Церков: УПЦ, УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ в Україні, ВСОЄХБ, ВСЦХВЄП, УХЄЦ, УЛЦ,
БНЦМ ЄХБУ.
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