
 
 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
11.11.2014                    Ужгород                                   № 408 

 
 
 

Про план заходів із запобігання  
загостренню міжконфесійних відносин 
 
 

Відповідно до частини 3 пункту 20 статті 42, частини 8 статті 59 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження голови 
Закарпатської облдержадміністрації 27.10.14р. №314 “Про обласний план 
заходів із запобігання загостренню міжконфесійних відносин”,  з метою 
недопущення загострення міжконфесійних відносин: 
 

1. Затвердити план заходів із запобігання загостренню міжконфесійних 
відносин, що додається. 
 2. Структурним підрозділам міської ради забезпечити виконання плану 
заходів, про що поінформувати управління у справах культури, спорту, сім’ї та 
молоді до 20 грудня 2014 року.  
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Фленька В.Ю. 
 
 
 
В.о. міського голови, 
секретар ради                                                                                            В. Семаль 



               ЗАТВЕРДЖЕНО  
           Розпорядження міського голови 
           11.11.2014 № 408 

 
 

План 
заходів із запобігання загостренню міжконфесійних відносин 

 
1. Проаналізувати ситуацію щодо дотримання принципів рівності 

релігійних організацій перед законом та однакових підходів до забезпечення їх 
діяльності. 

Юридичний відділ; управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та молоді; відділ 
внутрішньої політики, організаційної роботи 
та зв’язків з громадськістю 

2. У межах компетенції вживати заходів щодо нейтралізації виявів 
дискримінації на релігійному грунті, здійснювати моніторинг випадків 
міжконфесійного протистояння та проявів релігійного екстримізму. 

Управління у справах культури, спорту, 
сім’ї та молоді; відділ внутрішньої 
політики, організаційної роботи та зв’язків з 
громадськістю 

3. Надавати допомогу релігійним організаціям у будівництві храмів та 
молитовних будинків, проведенні ремонтних та реставраційних робіт 
культових споруд – пам’яток архітектури. 

Управління містобудування та  
архітектури; відділ землекористування 

4. Для запобігання виникненню майнових спорів, у межах компетенції, 
вживати заходів щодо виділення земельних ділянок релігійним організаціям 
Української Православної церкви Київського патріархату. 

Відділ землекористування; управління 
містобудування та архітектури 

5. Організувати у засобах масової інформації висвітлення питань про 
релігійно-церковне життя міста, співпрацю держави та Церкви, висвітлення 
доброчинної та милосердницької діяльності релігійних організацій. 

Відділ внутрішньої політики, 
організаційної роботи та зв’язків з  
громадськістю; редакція газети «Ужгород» 
До 30 грудня 2014 року 

6.  Надавати всебічну допомогу релігійним організаціям у проведенні 
заходів, спрямованих на виховання віруючих у дусі поваги до громадян інших 
віросповідань. 

Управління у справах культури, спорту,  
сім’ї та молоді 

 
Керуючий справами виконкому        О. Волосянський 
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