
УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 травня 2004 року       № 654

Про затвердження міської комісії
сприяння дотриманню законодавства
про свободу совісті та релігійні
організації 

У  зв’язку  зі  змінами  у  складі  виконавчих  органів  міської  ради,
керуючись  п.6  ст.59  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні” та  ст.14  Закону  України  “Про  свободу  совісті  та  релігійні
організації”, виконком Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Затвердити  міську  комісію  сприяння  дотриманню  законодавства
про свободу совісті та релігійні організації згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міську комісію сприяння дотриманню
законодавства про свободу совісті та релігійні організації (додається).

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконкому
Кіровоградської  міської  ради  від  11  грудня 2002  року  №  1437  “Про
затвердження  міської  комісії  сприяння  дотриманню  законодавства  про
релігійні культи в новому складі”.

Міський голова М.Чигрін

Якунін
22-69-48



ДОДАТОК
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
від 12 травня 2004 року 
№ 654

С К Л А Д
міської комісії сприяння дотриманню законодавства

про свободу совісті та релігійні організації

Голова комісії

ЦУКАНОВ - секретар Кіровоградської
Микола  Миколайович міської ради

Заступник голови комісії

ГРИЩЕНКО - завідувач відділу з питань
Надія Андріївна внутрішньої політики

Секретар комісії

ЯКУНІН - головний спеціаліст відділу
Сергій Володимирович з питань внутрішньої політики

Члени комісії:

АНУФРІЄВ - депутат міської ради (за згодою)
Віктор Семенович

ЖУРАВЛЬОВА - заступник начальника відділу
Ольга В’ячеславівна сім’ї та молоді

КУРАХ - керуючий справами Ленінського
Михайло Михайлович райвиконкому м.Кіровограда

ЛОГАЧОВ - начальник відділу охорони
Олег Олександрович громадського порядку МВ УМВС 

України в Кіровоградській області
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НІКІТІНА - головний спеціаліст управління у
Тетяна Юріївна справах національностей, міграції 

та релігії Кіровоградської 
облдержадміністрації
(за згодою)

ОЛІЙНИК - завідувач юридичного
Дмитро Сергійович відділу

РУБАН - кандидат філософських наук,
Олександр Миколайович доцент Кіровоградського 

державного педагогічного 
університету ім.В.Винниченка 
(за згодою)

Заступник міського голови- 

керуючий справами міськвиконкому В.Сухопарова



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
від 12 травня 2004 року
№ 654

ПОЛОЖЕННЯ
про міську комісію сприяння дотриманню законодавства 

про свободу совісті та релігійні організації 

1. Положення  про  міську  комісію  сприяння  дотриманню
законодавства  про свободу  совісті  та  релігійні  організації  (далі  –  Комісія)
розроблене  відповідно  до  типового  положення  про  комісію  сприяння
дотриманню  законодавства  про  свободу  совісті  та  релігійні  організації,
схваленого  постановою  колегії  Державного  комітету  України  у  справах
релігій від 28.04.1998 року № 4/1.

2. Склад  Комісії  затверджується  рішенням  виконавчого  комітету
Кіровоградської  міської  ради  з  посадових  осіб  органів  місцевого
самоврядування  та спеціалістів установ, організацій за їх згодою.

3. Комісія  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,
Законом  України  “Про  свободу  совісті  та  релігійні  організації”,  іншими
чинними  законодавчими  актами,  які  стосуються  діяльності  релігійних
організацій.

4. Комісія  є  позаштатним  виконавчим  органом  Кіровоградської
міської ради і діє на громадських засадах.

5. Головою комісії призначається секретар Кіровоградської міської
ради або один із заступників міського голови.

6. Кількісний  склад  Комісії  визначається  кількістю  діючих
релігійних організацій та складністю релігійної ситуації у місті.

7. Мета та основні завдання Комісії:
- забезпечення  в  межах  повноважень  органів  місцевого

самоврядування  виконання  законодавства  про  свободу  совісті  та  релігійні
організації;

- запобігання  виникненню  конфліктних  ситуацій  між  релігійними
організаціями,  порушенню  чинного  законодавства  у  культовій  практиці
неорелігій;

- сприяння  вирішенню  спірних  міжцерковних  питань  на  засадах
чинного законодавства;

- вирішення  питань  реєстрації  новоутворених  релігійних  громад,
приведення Статутів релігійних громад відповідно до чинного законодавства
України;
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- запобігання  порушенням  чинного  законодавства  закордонними
релігійними місіонерами;

- висвітлення  у  засобах  масової  інформації  стану  та  проблем
забезпечення  права  на  свободу  віросповідання,  діяльності  релігійних
організацій та їх відносин з органами місцевого самоврядування.

8. Для забезпечення виконання своїх завдань Комісія має право:
- входити до державних органів, органів місцевого самоврядування,

керівних  органів  громадських  і  релігійних  організацій  з  відповідними
пропозиціями;

- отримувати  в  установленому  порядку  інформацію  з  питань,  що
відносяться до компетенції Комісії;

- звертатися  за  необхідною  інформацією  до  керівних  органів
громадських та  релігійних організацій;

- залучати  до  роботи  на  громадських  засадах  релігієзнавців,
експертів-правознавців,  інших  фахівців  з  питань,  що  відносяться  до
компетенції Комісії;

- вносити на  розгляд виконавчого комітету Кіровоградської  міської
ради  пропозиції щодо усунення порушень законодавства про свободу совісті
та релігійні організації і притягнення до відповідальності осіб, винних у цих
порушеннях.

_________________________________________________________
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