СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про створення районної Міжконфесійної
духовної Ради Церков і релігійних
організацій при Святошинській
районній в місті Києві
державній адміністрації

Відповідно до статті 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні
організації» та з метою подальшого розвитку державно-церковних відносин в
районі, створення належних умов для захисту прав і законних інтересів
релігійних організацій, утвердження принципів свободи совісті та рівності
віросповідання:
1. Створити районну Міжконфесійну духовну Раду Церков і релігійних
організацій при Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації
у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про районну Міжконфесійну духовну Раду
Церков і релігійних організацій при Святошинській районній в місті Києві
державній адміністрації, що додається.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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СКЛАД
районної Міжконфесійної духовної Ради Церков і релігійних організацій при
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації

Швець Іоан Федорович

Єпископ, настоятель Парафії
Української Православної
церкви Київського Патріархату
Різдва Пресвятої Богородиці

Білокур Олександр Павлович

Протоієрей, настоятель Парафії
Української Православної
церкви Святого Феодосія
Чернігівського

Дунаев Діонісій Сергійович

Протоієрей, настоятель Парафії
Української Православної
церкви Трьох Святителів

Петленко Сергій Олександрович

Протоієрей, настоятель Парафії
Української Православної
церкви Київського Патріархату
«Введення в Храм Пресвятої
Богородиці»

Семанцо Валерій Михайлович

Протоієрей, настоятель Парафії
Української Православної
церкви Київського Патріархату
на честь Казанської Ікони Божої
Матері

Данилевич Микола Миколайович

Протоієрей, настоятель Парафії
Української Православної
церкви Святого Спиридона
Триміфунтського

продовження додатку
Клос Віталій Володимирович

Протоієрей, настоятель Парафії
Української Православної
церкви Київського Патріархату
Святого Миколая

Пономарьов Микола Іванович

Пастор Незалежної місцевої
Церкви Євангельських християн
баптистів «Відродження» в
Святошинському районі міста
Києва

Величко Микола Костянтинович

Пастор Церкви Євангельських
християн баптистів «Храм
Спасіння»

Романенко Ірина Олексіївна

начальник відділу з питань
внутрішньої політики та зв’язків
з громадськістю Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

Кравченко Юлія Миколаївна

доцент кафедри культурології,
кандидат філософських наук
Національного педагогічного
університету
ім. М.П. Драгоманова,
секретар Ради

Керівник апарату

М. Пашинський
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Положення
про районну Міжконфесійну духовну Раду Церков і релігійних організацій при
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації
1. Загальні положення
Районна Міжконфесійна духовна Рада Церков і релігійних організацій
при Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації (далі - Рада)
утворюється й діє на громадських засадах, як консультативно-дорадчий орган з
метою об'єднання зусиль релігійних організацій, які здійснюють свою
діяльність на території Святошинського району міста Києва для сприяння у
вирішенні питань подальшого розвитку духовної та культурно-історичної
спадщини минулих поколінь, виховання громадян на прикладах високої моралі,
дбайливого та гуманного ставлення до людини, сім'ї, дітей, знедолених,
держави, потребуючих соціальної опіки, а також координації міжцерковного
діалогу, толерантного ставлення до різнобарв'я конфесійного насичення
району.
Рада діє на засадах рівності й поваги до внутрішніх настанов і традицій
усіх, діючих в рамках Конституції України, церковних громад та релігійних
організацій і є незалежною від впливу будь-яких політичних партій, рухів,
інших громадських формувань та їхніх керівних органів.
Рада своїми рішеннями та діями не втручається у внутрішні справи
церковних громад й релігійних організацій, у своїй діяльності керується
Конституцією України, Законом України «Про свободу совісті та релігійні
організації», іншими законодавчими актами та цим Положенням.
2. Основні завдання Ради
Основні завдання Ради полягають в:
активізації участі церковних громад та релігійних організацій у
подальшому духовному розвитку надбань українського народу, зміцненні
гуманістичних засад суспільства;
сприянні міжконфесійному взаєморозумінню та злагоді;
опрацюванні питань щодо поточної співпраці релігійних організацій і
органів влади в Святошинському районі міста Києва;
об'єднанні зусиль релігійних організацій і органів виконавчої влади у
добродійній діяльності, залученні громадян до програм здорового способу

життя, боротьби з проявами алкоголізму, наркоманії, інших пороків у
суспільстві, зміцненні сімейних стосунків, дбайливого ставлення до виховання
молоді та дотримання норм суспільної моралі;
організації та проведенні конференцій, семінарів, нарад, спільних або
окремих виступів у засобах масової інформації щодо державно-церковних
стосунків, питань дотримання у районі законодавства про свободу совісті та
релігійні організації;
обговоренні актуальних питань релігійного життя та підготовці
взаємоузгоджених пропозицій з вдосконалення чинного законодавства щодо
свободи совісті та діяльності релігійних організацій;
здійсненні моніторингу діяльності релігійних громад та деструктивних
спільнот, що діють на території району, які порушують чинне законодавство і
здійснюють негативний вплив на свідомість громадян.
Для забезпечення виконання своїх завдань Рада:
виходить з відповідними пропозиціями до місцевих виконавчих органів, а
також органів місцевого самоврядування;
одержує в установленому порядку від органів виконавчої влади
інформацію з питань, що виносяться на розгляд Ради;
при потребі звертається за необхідною інформацією до керівних органів
релігійних організацій м. Києва;
залучає до роботи на громадських засадах релігієзнавців, інших фахівців з
питань, що виносяться на розгляд Ради;
приймає звернення до громадськості Святошинського району міста
Києва;
використовує для підготовки питань, що виносяться на розгляд своїх
засідань, теоретичні розробки відповідних релігійних, громадських чи
державних інституцій, інші матеріали інформаційного, консультативного чи
рекомендаційного характеру;
створює на громадських засадах робочі групи з актуальних напрямів
діяльності (відродженні духовності, морального виховання, експертноконсультативної роботи, добродійництва та милосердя, міжцерковної злагоди,
видавництва та зв'язків із засобами масової інформації тощо).
3. Організаційне забезпечення діяльності Ради
До складу Ради, на добровільній основі, входять керівники (повноважні
представники) релігійних організацій, установ, братств, місій та монастирів, які
діють на території Святошинського району міста Києва, статути яких
зареєстровані в установленому порядку, та представники Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації (за згодою).
Підставою для членства в Раді є запрошення до участі в ній
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації або заява
керівного органу церковних громад та релігійних організацій, до означеного
органу, про бажання участі в ній.

Вихід членів Ради із її складу є вільний і оформлюється відповідною
заявою.
Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться за
необхідністю, але не рідше одного разу на півріччя. На засідання можуть
запрошуватися з правом дорадчого голосу представники церковних громад та
релігійних організацій району, які не увійшли до складу Ради, а також
представники відповідних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування
чи громадських організацій.
Головують на наступному засіданні Ради представники церковних громад
та релігійних організацій почергово, за визначенням чергового засідання.
Засідання вважається правомочним, якщо усі її члени повідомлені про чергове
засідання й на ньому присутня більша половина запрошених. Чергове засідання
Ради проводиться у місці, визначеному на попередньому засіданні.
Рада приймає рішення, які мають рекомендаційний характер. Вони
вважаються прийнятими, якщо рішення ухвалено усіма присутніми на засіданні
членами Ради шляхом консенсусу.

Керівник апарату

М. Пашинський

