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Фото з архіву ІРС

Відбулось засідання Робочої групи при Мінкультури України

КИЇВ – Представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій наголосили
на необхідності скасування змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні
організації», внесених законопроектом № 10221.
Такого спільного висновку дійшла Робоча група з підготовки законопроектів у сфері
свободи совісті при Міністерстві культури, засідання якої відбулось 13 грудня 2012 року,
повідомляє Інститут релігійної свободи .
Відкриваючи засідання, перший заступник Міністра культури Юрій Богуцький заявив
про відкритість Міністерства до виправлення помилок, допущених на різних етапах
законотворчого процесу. Він сказав про готовність опрацювати усі зауваження конфесій
та добиватись внесення лише тих змін до Закону, які підтримає Всеукраїнська Рада
Церков і релігійних організацій.
Секретар Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату архієпископ Євстратій
наголосив на необхідності вилучення із Закону України «Про свободу совісті та релігійні
організації» всіх небезпечних змін,
внесених всупереч позиції релігійної спільноти
.
Архієпископ зауважив, що глави церков вже понад 10 років закликають уряд і парламент
прийняти закон про концепцію державно-конфесійних відносин в Україні . За його
словами, концепція покликана затвердити демократичний вектор розвитку
законодавства у сфері свободи віросповідання та партнерську модель відносин держави
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і конфесій.
Митрофорний протоієрей УГКЦ Олекса Петрів підкреслив, що при підготовці поправок
до Закону про свободу совісті треба йти шляхом скасування внесених змін, а не
опрацювання його нової редакції.
Такий підхід підтримала решта учасників Робочої групи. Окрім цього вони були
одностайні в необхідності запровадження принципу “єдиного вікна” у процедурі набуття
релігійними організаціями статусу юридичної особи, що потребує зваженого підходу.
Зокрема, учасники засідання погодились, що цей принцип має передбачати обмін даними
між різними реєстраційними органами, а не поштову пересилку статутних документів.
Помічник Головного рабина м. Києва та України ОІРОУ Геннадій Білорицький
зауважив, що неузгодженості між органами влади щодо вимог до реєстраційних
документів не повинні відбиватись на релігійних організаціях.
Учасники Робочої групи запропонували Мінкультури разом розробити методичні
рекомендації щодо порядку оформлення реєстраційних документів, необхідних для
набуття релігійною організацією статусу юридичної особи або внесення змін до її
статутних документів.
Засідання завершилось домовленістю оперативно опрацювати законопроект,
спрямований на скасування внесених змін до Закону України «Про свободу совісті та
релігійні організації», відповідно до раніше заявленої позиції Всеукраїнської Ради
Церков
.
Нагадаємо, 6 грудня стало відомо про підписання Президентом України законопроекту
№ 10221
всупереч позиції релігійної спільноти, а
також
правозахисників, громадських
активістів і науковців
, які
закликали
В
іктора Януковича
дотриматись своєї обіцянки
та не підписувати змін до законодавства про свободу совісті, не узгоджених з
конфесіями.
7 грудня на офіційному сайті глави держави з’явилось повідомлення про те, що
“Президент вимагає негайно внести до Закону України «Про свободу совісті та релігійні
організації» зміни, спрямовані на поглиблення свободи віросповідання”.
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свободи, м.Київ
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