
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 07.06.2005 № 161                                                                м.Ужгород

Про заходи щодо створення 
однакових підходів до забезпечення
діяльності різних релігійних конфесій

На  виконання  доручення  Президента  України  від  29.03.05  №
1-1/180  та  розпорядження  голови  Закарпатської  обласної  державної
адміністрації від 18.04.05 № 176:

1. Затвердити  заходи  щодо  створення  однакових  підходів  до
забезпечення  діяльності  різних  релігійних  конфесій  міста
(додаються).

2. Управлінням та відділам міської  ради, іншим виконавцям забезпечити
виконання заходів та щорічно до 15червня та 15 грудня інформувати
про  хід  їх  виконання  відділ  інформаційних  технологій  та  зв’язків  з
громадськістю.

3. Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на  заступника
міського голови Панова А.В.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов



Додаток
до розпорядження
міського голови
від 07.06.2005 № 161

З А Х О Д И
щодо створення однакових підходів до забезпечення

діяльності різних релігійних конфесій

1. Забезпечувати реалізацію заходів щодо дотримання релігійних  прав  і
свобод  громадян,  принципів  рівності  релігійних  організацій  перед
законом та однакових підходів до забезпечення їх діяльності.

Відділи та управління міської ради
Постійно

2. Вжити заходів щодо забезпечення  виконання  рішень  судів  у  справах
за  скаргами-позовами  релігійних  організацій  стосовно  церковного
майна, дотримання законодавства,  принципів рівності  перед законом,
що знаходяться у виконавчому провадженні.

Міськрайонне управління юстиції
Постійно

3. Висвітлювати  через  засоби  масової  інформації  питань
релігійно-церковного  життя,  виконання  заходів  щодо  дотримання
релігійних  прав  і  свобод  громадян,  принципів  рівності  релігійних
організацій перед  законом  та  однакових  підходів  до  забезпечення  їх
діяльності,  необхідності  зміцнення злагоди і  міжконфесійного  миру  в
релігійному середовищі міста.

Відділ інформаційних технологій та
зв’язків з громадськістю, редакція
газети “Ужгород”
Постійно

4. Сприяти  релігійним  організаціям  у  реалізації  їх  статутних  завдань,
доброчинних  та  милосердницьких  проектів  і  програм,  розгортанні
соціально значущої діяльності,  розширенні  зв’язків  з  одновірцями  за
кордоном.

Відділ інформаційних технологій та 
зв’язків з громадськістю
Постійно

5. Вжити  заходів  щодо  забезпечення  неухильного  дотримання  у
навчально-освітніх  закладах  принципу  відокремлення  школи  від



церкви.
Відділ освіти
Постійно

6. Продовжити  роботу  з  релігійними  організаціями  щодо  роз’яснення
конституційних  прав  і  свобод  громадян,  законодавства  про  свободу
совісті  та  релігійні  організації,  необхідності  зміцнення
взаєморозуміння між релігійними організаціями різних  віросповідань,
вирішення різних спірних питань виключно на засадах законодавства.

Відділ інформаційних технологій та 
зв’язків з громадськістю
Постійно

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому                                        В.І.Шубчинська


