
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 15 грудня 2022 року          № 1410 

 

Про звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання 

до Президента України, Верховної Ради України щодо прийняття та 

підписання Закону про заборону діяльності Української Православної 

Церкви, що перебуває в єдності з російською православною церквою  

та є її складовою частиною 

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», статей 26, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні», заслухавши депутатський запит депутатки міської ради  

О.Ткаченко, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підтримати депутатський запит депутатки О.Ткаченко про звернення 

депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання до Президента 

України, Верховної Ради України щодо прийняття та підписання Закону  

про заборону діяльності Української Православної Церкви, що перебуває  

в єдності з російською православною церквою та є її складовою частиною. 

 

2. Доручити управлінню апарату міської ради надіслати копію рішення  

та звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                 Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 



 

 

 Президент України 

 

Верховна Рада України  
 

 

 

 

 

                                         ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України щодо прийняття та підписання Закону  

про заборону діяльності Української Православної Церкви,  

що перебуває в єдності з російською православною церквою  

та є її складовою частиною 

 

 

Сьогодні Україна переживає складний період з трагічними подіями у нашій 

багатовіковій історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє 

право на волю, на свої конституційні свободи, свою національну та патріотичну 

ідею, свою мову, унітарність своєї держави. 

В Україні - свобода віросповідання, але зараз релігія – це зброя у війні, яка 

точиться за свідомість людей. На 8-му році війни та особливо на 10-му місяці 

повномасштабного вторгнення росії в Україну церква не може стояти осторонь. 

Весь світ засудив дії нашого ворога і лише російська православна церква 

виправдала і благословила війну проти України, вбивства її громадян  

і захисників. Діяльність УПЦ носить відвертий антидержавний  

та антиукраїнський характер. Церква неодноразово ставала майданчиком для 

пропагування ідей «руського міра», цинічно використовуючи вірян  

та священнослужителів (які часто не усвідомлюють цього самі). 

Щодня ми виборюємо свободу важкою ціною. Ми маємо тисячі загиблих 

дітей, жінок, цивільного населення та захисників України через злочинні 

тваринні дії росії. Тож ми, українці, не маємо жодного морального права мати 

всередині своєї держави релігійні громади, які свідомо підтримують ворога. 

12 травня 2022 року Кропивницька міська рада направила звернення  

до керуючого (на той момент) Кіровоградською єпархією УПЦ з проханням 

розірвати всі юридичні зв’язки з російською православною церквою 

(московським патріархатом), вжити необхідних заходів щодо зміни канонічного 

статусу церкви та виходу з московського патріархату, але і досі не отримала 

жодної відповіді. 
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Натомість з’явилася ціла низка доказів причетності до поширення ідей,  

що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної 

ворожнечі. Під час обшуків на території Кіровоградської єпархії Української 

Православної Церкви, яку на той час очолював Іосаф (Губень), виявили велику 

кількість ворожих друкованих матеріалів і документів, що підтверджують 

листування з москвою. За даними спецслужби окремі представники цієї громади 

причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України 

та розпалювання релігійної ворожнечі. 

На жаль, в Україні колаборація з окупантом – це не поодинокі факти,  

а системне явище. 

Обшуки, проведені у монастирях та єпархіях різних областей і, зокрема,  

у Києво-Печерській Лаврі, підтвердили наявність там російських агітаційних 

матеріалів, спрямованих на розкол українського суспільства, перебування 

підозрілих осіб. Обшуки також провели у Свято-Миколаївському соборі  

в Чернівцях, де виявили склади «з оптовими партіями прокремлівської 

літератури», листування з «методичками» від російських кураторів  

та документи, які підтверджують наявність російського громадянства  

у керівництва єпархіальних структур. 

Також зафіксовані різні прояви моральної деградації колаборантів у рясах - 

випадки розпусти, які шокують громадськість і не викликають жодної реакції  

у керівництва так званої УПЦ. 

Враховуючі наведені факти та обставини, ми, депутати Кропивницької 

міської ради, звертаємося до Президента України Володимира Зеленського, 

Верховної Ради України з проханням прийняти та підписати Закон про заборону 

діяльності Української Православної Церкви, що перебуває в єдності з 

російською православною церквою та є її складовою частиною. 

 

 

 

З повагою 

 

Депутати Кропивницької міської ради восьмого скликання 


