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ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Про утворення 
Духовної Ради Церков 
при Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації

Відповідно статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», 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. Утворити Духовну Раду Церков при Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації як представницький міжконфесійний консультативно- 
дорадчий орган та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про Духовну Раду Церков при Дарницькій районній в 
місті Києві державній адміністрації (додаток 2).

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Дарницької районної в 
місті Києві державної адміністрації від 12.07.2013 № 357 «Про Громадську 
гуманітарну раду Дарницького району міста Києва».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Г. Сінцов



Додаток 1

РДЖЕНО
дження
кої районної в місті Києві 
ої адміністрації

с Ж ) /у  №

СКЛАД 
Духовної Ради Церков 

при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації

Володимир Кунець Дарницька Церква Єангельських 
Християн-Бабтистів (за згодою)

Роман Овчаренко Евангельська Церква «Духовне 
відродження» (за згодою)

Олександр Дем’янченко Церква «Преображення» (за згодою)
Петро Марченко Церква «Преображення» (за згодою)
Павло Основенко Українська Православна Церква 

Київського Патріархату (за згодою)
Олександр Кобець Церква «Слово Істини» (за згодою)
Павло Давидюк Українське місіонерське товариство 

«Світло на Сході» (за згодою)
Юзеф Червонка Римсько-Католицька парафія Успіня 

Пресвятої Марії в Дарницькому 
району м. Києва (за згодою)

Григорій Ступак Всеукраїнський Благодійний фонд 
«Відкрита Біблія» (за згодою)

Володимир Гладишко Київська Православна Богословна 
академія (за згодою)

Володимир Яцюк Дарницька Церква Єангельських 
Християн-Бабтистів (за згодою)

отець Нестор Храм в ім’я святого праведного Іоанна 
Кронштадтського (УГІЦ МП) (за 
згодою)

отець Валерій Парафія Всіх Святих Українського 
Народу в Дарницькому районі 
м. Києва (за згодою)

Керівник апарату Р. Лелюк
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поло:‘
про Духовну Раду Церков 

при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації

ЬДуховна Рада Церков (далі -  Рада) є представницьким міжконфесійним 
консультативно-дорадчим органом при Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації, що діє на громадських засадах.

2. Рада утворюється з метою координації міжконфесійного діалогу в районі, 
участі в обговоренні та розробці проектів законодавчих та інших нормативних 
актів з питань державно-церковних відносин, здійснення колективних заходів 
доброчинного характеру.

3. Рада будує свою роботу на засадах рівності і рівноправ'я, поважного 
ставлення до внутрішніх настанов і традицій усіх офіційно діючих релігійних 
організацій.

4. Рада є незалежною від будь-яких політичних партій, рухів, інших 
громадських формувань та їх керівних центральних органів.

Рада не втручається у внутрішні справи релігійних і громадських організацій.

5. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Законом України 
«Про свободу совісті та релігійні організації», іншими актами законодавства та 
міжнародними договорами України.

6. Основні завдання Ради:

• обговорення актуальних питань релігійного життя та обговорення 
чинного законодавства щодо свободи совісті та релігійних організацій;
• об'єднання зусиль релігійних організацій у доброчинній діяльності;
• сприяння міжконфесійному взаємо порозумінню та злагоді;
• активізація участі релігійних організацій у духовному відродженні 
України, зміцненні гуманістичних засад суспільства;
• організація та проведення конференцій, семінарів, нарад тощо з питань 
духовності, застосування і додержання законодавства про свободу совісті та 
релігійні організації;



• сприяння всебічному висвітленню релігійного життя в Україні засобами 0
масової інформації.

7. Для забезпечення виконання своїх завдань Рада має право:

• вносити структурним підрозділам Дарницької районної у місті Києві 
державної адміністрації, управлінням та службам пропозиції, що стосуються 
духовного життя району.
• одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів 
Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації, управлінь та служб 
району інформацію з питань, які вносяться на розгляд Ради;
• звертатись за необхідною інформацією до керівних органів громадських і 
релігійних організацій;
• залучати до роботи на громадських засадах релігієзнавців, експертів -  
правників, інших фахівців з питань, що вносяться на розгляд Ради;
• приймати звернення до громадськості; о
• використовувати для підготовки питань, що вносяться на розгляд Ради,
теоретичні розробки відповідних релігійних, громадських чи державних 
інституцій, інші матеріали інформаційного, консультативного чи 
рекомендаційного характеру;
• створювати на громадських засадах робочі групи з актуальних напрямів
діяльності (відродження духовності, морального виховання, експертно- 
консультативної роботи, доброчинництва та милосердя, міжцерковної злагоди, 
видавництва та зв’язків із засобами масової інформації тощо).

8. Членство у Раді. Порядок набуття, припинення та призупинення членства.

8.1. У роботі Ради можуть брати участь наступні категорії учасників:

• члени Ради; 
спостерігачі;

• запрошені особи.

8.2. Членами Ради є релігійні організації, що проводять свою діяльність в 
Дарницькому районі, статути яких зареєстровані у встановленому 
законодавством України порядку, представлені в Раді своїми керівниками або 
їх уповноваженими особами.

8.2.1. Членство в Раді є добровільним.

8.2.2. Вихід релігійних об’єднань зі складу Ради є вільним.

8.2.3. Призупинення членства в Раді.

8.2.3.1. Членство у Раді може бути призупинено за рішенням Ради у випадку 
безпідставної відсутності уповноваженого представника члена Ради на трьох



чергових засіданнях Ради поспіль, про що Головуючий у Раді письмово 
повідомляє керівництво відповідного Члена Ради.

8.2.3.2. Член Ради, членство якого призупинено, не враховується у загальному 
складі Ради під час визначення кворуму на засіданнях Ради та не бере участь у 
голосуваннях Ради.

8.2.3.3. Кожен член Ради, членство якого призупинено в порядку п. 8.2.3.1 
цього Положення, може відновити своє членство в Раді у повному обсязі 
шляхом виголошення на черговому засіданні Ради заяви про такій свій намір, 
про що негайно робиться відповідний запис у протоколі засідання Ради.

8.3. Права та обов’язки членів.

8.3.1. Члени Ради мають право:

• особисто або через своїх повноважних представників брати участь у 
засіданнях Ради та інших органів Ради;
• делегувати своїх представників до Секретаріату Ради та інших робочих 
органів Ради;
• отримувати в установленому порядку всю інформацію, що стосується 
діяльності Ради;
• бути проінформованими та письмово запрошеними на засідання Ради та 
інші заходи, що здійснюються за участю Ради;
• інформувати Секретаріат Ради та чинного Головуючого про святкові дні 
своєї конфесії;
• мати інші права, що випливають з цього Положення та чинного 
законодавства України.

8.3.2. У випадку неможливості особистої участі члена Ради в її роботі, член 
Ради може бути представлений своїм повноважним представником, про що має 
бути повідомлений чинний Головуючий.

8.4. Обов’язки членів Ради.

8.4.1. Дотримуватися вимог цього Положення та чинного законодавства 
України.

8.5. Запрошені особи -  представники релігійних центрів, які не увійшли до 
складу Ради або не отримали статус спостерігача, а також представники 
державних органів, громадських організацій та засобів масової інформації.

9. Представники релігійних організацій, які не входять до складу Духовної Ради 
Церков, можуть отримати статус спостерігача на підставі відповідної заяви та 
рішення Ради.

10. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться за 
необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.



На засіданні Ради можуть бути присутні: члени Ради, спостерігачі та інші 
запрошені особи -  представники релігійних організацій, які не увійшли до 
складу Ради, а також представники державних органів, громадських організацій 
та засобів масової інформації.

Головують на засіданнях члени Ради, з числа релігійних організацій, почергово.

11. Засідання Ради вважається правомочним, якщо усі члени Ради повідомлені і 
на ньому присутні більше половини її членів.

Рада приймає ухвали рекомендаційного характеру.

Ухвали вважаються прийнятими за умов схвального голосування більшості 
членів Ради, що присутні на засіданні.

Секретар Ради обирається на одному з її чергових засідань.

12. Для організаційного забезпечення роботи члени Ради делегуюті^ 
повноважних представників для утворення Секретаріату Ради.

Керівник апарату


