Представники конфесій обговорили законодавчі зміни та проблеми розвитку приватної освіти
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КИЇВ – 3 лютого 2009 року відбулося засідання Секретаріату Ради, яке проходило під
головуванням помічника головного рабина м. Києва та України Об’єднання іудейських
релігійних організацій України. Основною метою зустрічі представників конфесій було
планування наступного засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Учасники засідання обговорили стан державно-церковних відносин в Україні, висловили
думки щодо подальшої реалізації співробітництва з органами державної влади на
підставі нещодавно підписаних двосторонніх угод. Представниками конфесій було
схвально сприйнято ухвалення Парламентом та підписання Президентом
довгоочікуваного у релігійному середовищі Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо права релігійних організацій на постійне користування
земельною ділянкою» № 875-VI від 15.01.2009 року (законопроект № 0973).

Також під час обговорення було позитивно відзначено зміни, передбачені Урядом у стат
ті 73 Закону України
«Про Державний бюджет на 2009 рік», якими релігійні організації було звільнено від
необхідності участі у конкурсних процедурах при передачі в оренду державного та
комунального майна для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та
церемоній. При цьому було зауважено, що зазначені положення є недосконалими,
оскільки не враховують напрямку соціально-важливої діяльності церков і релігійних
організацій.
Члени Секретаріату Ради заслухали інформацію представника Державного комітету
України у справах національностей та релігій В.П.Бондаренка про стан опрацювання
Комітетом законопроектів у сфері повернення колишньої церковної власності,
забезпечення діяльності релігійних організацій та вдосконалення державно-конфесійних
відносин, що пропонується відповідним проектом Концепції. Також представники
конфесій обговорили складні умови діяльності в Україні приватних навчальних закладів,
мережа яких не відповідає існуючим потребам громадян та світовій практиці, проте в
останні роки їх кількість перманентно скорочується через несприятливу законодавчу
базу.

У засіданні Секретаріату Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій прийняли
участь представники конфесій – членів Ради, а також Державного комітету України у
справах національностей та релігій, громадських інституцій. В засіданні взяли участь
представники Інституту релігійної свободи - голова Правління О.В.Заєць та Виконавчий
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директор М.С.Васін.
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