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Відбулося засідання Круглого столу на тему: "Церква у служінні: актуальні питання
нормативно-правового забезпечення капеланської діяльності у військовій,
пенітенціарній та медичній сферах".

У дискусії, яка проходила 22 вересня в Укрінформі, взяли участь:
- о. Олекса Петрів, митрофорний протоієрей, к.ю.н., керівник Департаменту
зовнішніх зв'язків УГКЦ в Україні;
- пастор Рустам Фатуллаєв, голова Душпастирської ради при ДПтС України;
- протоієрей Костянтин Пантелей, керівник Відділу УГКЦ з душпастирства у
пенітенціарній системі;
- о. Сергій Дмитрієв заступник голови Синодального відділу соціального служіння
УПЦ КП та виконавчого секретаря Комісії соціального служіння ВРЦіРО;
- Ольга Богомолець, народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради
України з питань охорони здоров'я;
- Віктор Єленський, народний депутат України, заступник голови Комітету, голова
підкомітету з питань державної політики у сфері свободи совісті та релігійних
організацій Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності;
- Павло Унгурян, народний депутат України, голова міжфраеційного депутатського
об'єднання «За духовність, моральність та здоров'я України»;
- Юрій Мірошниченко, народний депутат України;
- Андрій Юраш, директор Департаменту у справах релігій і національностей
Мінкультури;
- Ігор Андрушко, начальник управління соціально-виховної та психологічної роботи
апарату ДПтСУ;
- Олексій Шуба, доктор філософських наук, професор;
- о. Дмитро Каран, священик УАПЦ, представник голови Ради у справах
душпастирської опіки при Міноборони;
- Олег Андрієнко, голова Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ
пенітенціарної служби;
- Леся Брацюнь, асистент кафедри паліативної та хоспісної медицини НМАПО імені
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П.Л. Шупика, керівник медичних програм Всеукраїнського благодійного фонду
“Соборність”,
- Максим Васін, виконавчий директор ГО «Інститут релігійної свободи»;
- Олександр Мельник, референт Відділу УГКЦ у справах душпастирства силових
структур України;
- Рустам Гафурі, заступник голови Духовного управління мусульман України;
- Сергій Убогов, кандидат медичних наук;
- о. Віктор Яценко, глава Синодального відділу УПЦ у справах пастирської опіки пе
нітенціарної
системи
; та інші.

Організатором круглого столу виступив Департамент зовнішніх зв'язків Української
Греко-Католицької Церкви.
Підписуйтесь на сторінку ІРС в Facebook і Twitter – експертний погляд на
законодавство і релігійне життя в Україні та світі.
Інститут релігійної свободи, Київ
www.irs.in.ua
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