Всеукраїнська Рада Церков планує звернутись до громадськості стосовно місцевих виборів
08.10.2010 16:22

Фото з архіву ІРС: www.irs.in.ua
Відбулось засідання Секретаріату Всеукраїнської Ради Церков
КИЇВ – 7 жовтня у приміщенні Місії «Карітас-Спес» відбулось засідання Секретаріату
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Представники конфесій зібрались
для того, щоб сформувати порядок денний та вирішити організаційні питання
проведення чергового засідання Ради за участі глав конфесій України, повідомляє
Інститут релігійної свободи
.
Під головуванням представника Римсько-католицької церкви в Україні Юрія Гофмана
присутні розглянули актуальні питання взаємовідносин конфесій з органами влади.
Представники конфесій заслухали інформацію директора департаменту
Держкомнацрелігій Володимира Любчика про законодавчі ініціативи Уряду у сфері
свободи совісті та діяльності релігійних організацій. Чиновник повідомив, що Комітет
готує до подання на розгляд Кабміну два законопроекти – нову редакцію
Закону України
«Про свободу совісті та релігійні організації» та
проект Закону «Про повернення культових будівель релігійним організаціям»
. За його словами, вже у грудні цього року Уряд планує внести ці проекти на розгляд
Парламенту.
Обговорюючи це питання, представники Церков і релігійних організацій були одностайні
в тому, що таке важливе питання, як оновлення чинного Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації», не повинно розглядатись поспіхом та в наявних умовах
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трансформації політичного устрою.
Секретаріат ВРЦіРО вирішив звернути увагу керівництва держави на те, що розробка та
розгляд таких законодавчих змін мають відбуватись публічно та прозоро. При цьому до
цього законотворчого процесу необхідно залучити зацікавлених у цьому суб’єктів –
насамперед представників конфесій, а також громадськості.
У контексті місцевих виборів, запланованих в Україні на кінець жовтня цього року,
представники конфесій вирішили підготувати звернення до громадськості. Документ має
на меті акцентувати увагу громадян на фундаментальних основах побудови
громадянського суспільства та відповідального ставлення до права вибору, яке надано
кожній людині Богом.
Секретаріат ВРЦіРО також звернув увагу на положення чинного законодавства та
законопроекти, які є на стадії підготовки до розгляду в парламенті, що дискримінують
релігійні організації та їхніх віруючих при проведенні мирних зібрань.
Представники конфесій вирішили підготувати спеціальне звернення до Міністерства
юстиції України та профільного парламентського комітету з роз’ясненням цієї
проблематики та закликом до влади вжити належні заходи. Це пов’язано з тим, що з
боку цих органів влади до цього часу немає належного розуміння актуальності цієї
проблеми для віруючих
, незважаючи на
звернення Всеукраїнської Ради Церков
, а також
громадської організації "Інститут релігійної свободи"
.
Крім цього, учасники засідання проаналізували стан та результати співпраці Церков і
релігійних організацій з Міністерством освіти і науки, Міністерством охорони здоров'я та
Національною експертною комісією з питань захисту суспільної моралі. З огляду на низку
проблемних питань, які потребують узгодження, Секретаріат ВРЦіРО вирішив
налагодити взаємодію з Міністерством сім'ї, молоді та спорту та Міністерством
закордонних справ шляхом активізації раніше створених громадських рад.
На завершення учасники засідання сформували перелік питань, запропонованих на
розгляд Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Зустріч глав конфесій має
відбутися протягом місяця. Згідно свого положення члени Ради серед іншого розглянуть
питання про обрання головуючого у Раді на подальший період. На теперішній час
головування у ВРЦіРО здійснює Римсько-католицька церква в Україні.
Інститут релігійної свободи, м.Київ
www.irs.in.ua
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