
  

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "____"_____________ 20___ року №______

Про затвердження Положення 
про комісію з питань свободи 
совісті та діяльності релігійних 
організацій

Керуючись статтями 3, 35, 140, 144 Конституції України, статтею 59 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 29 Закону України
“Про  свободу  совісті  та  релігійні  організації”,  у  зв’язку  зі  змінами у  складі
виконавчих  органів  міської  ради  Виконавчий  комітет  Кропивницької  міської
ради

В И Р І Ш И В:

1.  Затвердити  Положення  про  комісію  з  питань  свободи  совісті  та
діяльності релігійних організацій (додається).

2.  Визнати такими,  що втратили чинність,  пункт 2 рішення виконавчого
комітету міської ради від 12 травня 2004 року №654 “Про затвердження міської
комісії  сприяння дотриманню законодавства  про свободу  совісті  та  релігійні
організації”, пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 09 березня
2021 року  №131  “Про  затвердження  нового  складу  міської  комісії  сприяння
дотриманню законодавства про свободу совісті та релігійні організації”.

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ

Світлана Стешенко 35 83 73



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету 
Кропивницької міської ради
“___” _________ 2022 року №___

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій

1.  Комісія  з  питань свободи совісті  та  діяльності  релігійних організацій
(далі  —  комісія)  є  консультативно-дорадчим  органом,  утвореним  при
Виконавчому комітету Кропивницької  міської  ради для розгляду та вивчення
проблемних  питань,  пов'язаних  з  формуванням  та  реалізацією  державної
політики  у  сфері  державно-конфесійних  відносин  та  забезпечення  свободи
совісті на території Кропивницької міської територіальної громади.

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України і законами
України, постановами Верховної Ради України, правовими актами Президента
України  та  Кабінету  Міністрів  України,  розпорядженнями  Кропивницького
міського голови, рішеннями Виконавчого комітету Кропивницької міської ради,
рішеннями Кропивницької міської ради, а також цим Положенням.

4. Склад комісії затверджується розпорядженням Кропивницького міського
голови.

Кількісний склад комісії визначається з урахуванням наявності діючих на
території Кропивницької міської територіальної громади релігійних організацій,
складності релігійної ситуації.

5.  До  складу  комісії  включаються  представники виконавчих  органів
Кропивницької  міської  ради,  Подільської  та  Фортечної  районних  у  місті
Кропивницькому рад, територіальних органів міністерств та відомств України в
області, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками).

6. Головою комісії є секретар Кропивницької міської ради, який координує
питання  дотримання  вимог  законодавства  з  питань  релігій,  відповідно  до
розподілу функціональних повноважень.

7.  Метою  діяльності  комісії  є  стабільність  міжконфесійного
взаєморозуміння,  злагоди  та  співробітництва  релігійних  організацій  різних
віросповідань.

8. Основними завданнями комісії є:
1) забезпечення реалізації заходів в межах повноважень виконавчих органів

Кропивницької міської ради з дотримання законодавства про свободу совісті та
релігійні організації;
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2)  координація  роботи  виконавчих  органів  Кропивницької  міської  ради,
Подільської та Фортечної районних у місті Кропивницкому рад з додержання на
території Кропивницької міської територіальної громади чинного законодавства
про свободу совісті та релігійні організації;

3) сприяння міжконфесійному взаєморозумінню, злагоді та співробітництву
релігійних організацій різних віросповідань;

4)  сприяння  взаємодії  виконавчих  органів  Кропивницької  міської  ради,
Подільської та Фортечної  районних у місті Кропивницкому рад, підприємств,
установ  та  організацій  у  вирішенні  питань  щодо  повернення  релігійним
організаціям колишніх культових будівель, споруд та іншого майна культового
призначення; 

5)  запобігання  виникненню  конфліктних  ситуацій  між  релігійними
організаціями, порушенню чинного законодавства про свободу совісті;

6)  сприяння  вирішенню  спірних  міжконфесійних питань  виключно  на
засадах чинного законодавства;

7) запобігання порушенню чинного законодавства про свободу совісті та
релігійні організації зарубіжними релігійними місіонерами;

8)  сприяння висвітленню на офіційному вебсайті  Кропивницької  міської
ради інформації про стан та проблеми забезпечення права на свободу світогляду
і віросповідання, діяльності релігійних організацій тощо.

9. Для забезпечення виконання своїх завдань комісія має право:
1)  заслуховувати  на  своїх  засіданнях  інформації  керівників  виконавчих

органів Кропивницької міської ради, Подільської та Фортечної районних у місті
Кропивницкому  рад  з  питань  їх  діяльності  у  сфері  державно-церковних
відносин та додержання чинного законодавства;

2) надавати виконавчим органам Кропивницької міської ради,  Подільської
та  Фортечної  районним  у  місті  Кропивницкому  рад, а  також  релігійним
організаціям методичну допомогу з питань організації та здійснення державно-
церковних відносин;

3)  отримувати  в  установленому  порядку  від  виконавчих  органів
Кропивницької  міської  ради,  Подільської  та  Фортечної  районних  у  місті
Кропивницкому рад, підприємств, установ та організацій інформацію з питань,
що належать до компетенції комісії;

4)  запрошувати  на  свої  засідання  представників  виконавчих  органів
Кропивницької  міської  ради,  Подільської  та  Фортечної  районних  у  місті
Кропивницкому рад,  підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками),  а  також  незалежних  експертів  (за  згодою);  залучати  окремих
фахівців до розгляду питань, що належать до компетенції комісії;

5) розглядати звернення та скарги громадян з питань забезпечення свободи
совісті та діяльності релігійних організацій;

6) вносити на розгляд  Виконавчого комітету  Кропивницької міської ради,
виконавчих  комітетів  Подільської  та  Фортечної  районних  у  місті
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Кропивницкому рад пропозиції з усунення порушень законодавства про свободу
совісті та релігійні організації;

7) вивчати та обговорювати проблемні питання, що виникають у процесі
діяльності  релігійних  організацій,  за  потреби  сприяти  у  вирішенні
міжконфесійних конфліктів.

10.  Комісія  під  час  виконання  покладених  на  неї  завдань  взаємодіє  з
відділом комунікацій з громадськістю  Кропивницької міської ради та іншими
виконавчими органами Кропивницької міської ради,  Подільської та Фортечної
районних у місті Кропивницькому рад.

11. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в
разі необхідності.

Рішення  про  проведення  засідання  комісії  приймає  голова  комісії  на
підставі пропозицій відділу комунікацій з громадськістю Кропивницької міської
ради.

12.  Секретар  комісії  забезпечує  підготовку  матеріалів  для  розгляду  на
засіданнях  комісії  та  повідомляє  членів  комісії  про  дату  і  час  проведення
засідання.

13.  Засідання комісії  веде голова,  а у разі  його відсутності  — заступник
голови комісії.

Засідання комісії  вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не
менше 2/3 її складу.

14.  Рішення комісії  вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала
більшість її членів, присутніх на засіданні, що оформляється протоколом, який
підписується головою і секретарем комісії.

У разі  рівного розподілу голосів  вирішальним є голос голови комісії  на
засіданні.

Член комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі
свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

15. Рішення та пропозиції комісії мають рекомендаційний характер.

Начальник відділу 
комунікацій з громадськістю         Оксана ГОРБЕНКО


