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21 березня 2012 р.

Президенту України
ЯНУКОВИЧУ В.Ф.

Ради Церков
і релігійних організацій

від членів Всеукраїнської

Шановний Вікторе Федоровичу!
Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) засвідчуємо Вам
нашу повагу та бажання продовжити традицію діалогу і співпраці Всеукраїнської Ради
Церков з Главою Української держави.
Державно-конфесійні відносини є важливою складовою державотворчого процесу та
розвитку громадянського суспільства. ВРЦіРО протягом часу своєї діяльності стала
провідною інституцією в сфері міжконфесійного, суспільно-релігійного та
державно-церковного діалогу в Україні.
У сфері державно-конфесійних відносин залишається чимало актуальних питань (див.
Додаток), що потребують виваженого підходу до їх розв’язання. Вважаємо, що для
кращого опрацювання зазначених питань та стратегічного планування розвитку
державно-конфесійних відносин доцільним буде створити постійний механізм взаємодії
між Адміністрацією Президента України та Всеукраїнською Радою Церков і релігійних
організацій, зокрема у форматі постійно діючого консультативно-дорадчого органу.
Церкви та релігійні організації також звертають Вашу увагу на сучасні соціальні виклики,
що стосуються зростання “прірви” між багатими та бідними в українському суспільстві,
проблем захисту дітей і знедолених, масовим зростанням цін на споживчі товари та
комунальні послуги тощо. Вважаємо, що керівництво держави має врахувати цю складну
ситуацію під час проведення пенсійної, житлової та інших реформ. Переконані, що
ефективна соціально-економічна політика, заснована на принципах справедливості та
поваги до людського життя, є запорукою збереження громадянського миру та
утвердження незалежності нашої держави.
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Сподіваємось, шановний пане Президенте України, що Ваша зустріч з Всеукраїнською
Радою Церков і релігійних організацій сприятиме подальшому розвиткові
державно-конфесійних відносин на партнерських засадах та утвердженню
духовно-моральних цінностей в Українському суспільстві.

Додаток на 3 арк.
З глибокою повагою,
члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Підписано главами та повноважними представниками Церков і релігійних організацій, які
були присутні на зустрічі з Президентом України від 21.03.2012 р.

_____________________

Додаток № 1
до листа від 21.03.2012 р.

ПЕРЕЛІК
актуальних питань державно-конфесійних відносин в
Україні
І. У сфері захисту та утвердження суспільної моралі необхідно:
1. Зберегти Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі,
зокрема шляхом внесення відповідних змін до підпункту 7 пункту 7 Указу Президента
України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010
«Про оптимізацію центральних органів виконавчої влади» та недопущення скасування
Закону України «Про захист суспільної моралі».
2. Вжити заходів до покращення національного законодавства про захист суспільної
моралі.
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3. Посилити захист та утвердження моральних цінностей на міжнародному рівні,
зокрема через активізацію співпраці Міністерства закордонних справ України з
Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій.
4. Виділити ефірний час на всеукраїнських та регіональних державних і комунальних
теле- та радіоканалах для проведення духовно-просвітницьких і морально-виховних
програм за участю представників Церков і релігійних організацій України.
ІІ. У сфері державно-конфесійних відносин необхідно:
1. Активізувати діяльність Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних
організацій при Кабінеті Міністрів України та регіональних рад Церков і релігійних
організацій при обласних державних адміністраціях.
2. Сприяти подальшому розвитку співпраці між державою та конфесіями в гуманітарній
сфері через механізм діяльності спеціальних громадських рад при центральних органах
виконавчої влади з питань співпраці з Церквами і релігійними організаціями (зокрема,
при Міністерстві охорони здоров’я, Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту,
Міністерстві закордонних справ, Міністерстві культури, Міністерстві соціальної політики,
Міністерстві юстиції).
3.

У сфері вдосконалення законодавства про свободу совісті та релігійні організації:

- за погодженням з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій ухвалити
Концепцію державно-конфесійних відносин в Україні
, розроблену Центром Разумкова спільно з представниками конфесій та
парламентарями;
- розробити та внести “точкові” зміни, погоджені з Всеукраїнською Радою Церков і
релігійних організацій, до галузевого законодавства, яке регламентує діяльність
релігійних організацій в окремих сферах суспільного життя, та у нинішніх умовах не
вносити змін до чинного Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».
4. Комплексно підійти до вирішення питання про повернення Церквам і релігійним
організаціям майна, експропрійованого тоталітарним режимом минулого, відповідно до
зобов’язань України перед Радою Європи (колишніх культових та допоміжних будівель,
предметів релігійного вжитку, іншого майна), у тому числі через ухвалення відповідних
законодавчих актів, зокрема про запровадження мораторію на приватизацію колишнього
церковного майна та про повернення церковного майна релігійним організаціям.
5. Звільнити релігійні організації від сплати збору за резервування земельної ділянки,
яка виділяється для будівництва культової чи обслуговуючої її споруди.
6.

Ухвалити комплекс змін до чинного законодавства України про освіту:
- визначити релігійні організації суб'єктами права заснування навчальних закладів
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державного стандарту освіти (зокрема, підтримати
законопроект №9580 від
13.12.2011 р.);
- вирівняти в соціальних правах студентів та викладачів духовних навчальних
закладів зі студентами та викладачами державних і приватних навчальних закладів;
- комплексно вирішити питання щодо можливості акредитації духовних навчальних
закладів;
- запровадити розрізнення приватних навчальних закладів за типами – прибуткові та
неприбуткові;
- впровадити принцип «гроші за учнем», зокрема з метою належного фінансування
освіти, що здобувається у приватних навчальних закладах.
7. Зберегти особливості набуття та припинення статусу юридичної особи для
релігійних організацій відповідно до чинного Закону України «Про свободу совісті та
релігійні організації» і законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб.
8. Прирівняти тарифи на природний газ, електроенергію, гаряче та холодне
водопостачання для релігійних організацій до найнижчого рівня диференційованих цін,
які затверджені для населення, та без застосування обмежень по обсягу споживання
цих послуг.
9. Поліпшити процедуру надання зареєстрованим релігійним організаціями
неприбуткового статусу, зокрема шляхом автоматичного внесення їх податковими
органами до Реєстру неприбуткових установ та організацій, а також визначення чітких
підстав для ухвалення рішення про вилучення релігійної організації з цього Реєстру.
10. Утворити при Державній податковій службі України консультативно-дорадчий
орган по співпраці з Церквами і релігійними організаціями задля підготовки пропозицій
щодо вдосконалення законодавства та правозастосовчої практики, пов’язаної з
оподаткуванням віруючих та діяльністю релігійних організацій.
11. Запровадити інститут військового капеланства (душпастирства) в Збройних Силах
України та інших військових формуваннях.

Інститут релігійної свободи, м.Київ www.irs.in.ua
Джерело: сайт ВРЦіРО

4/4

