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Рівненська обласна рада

Міністерство культури України в межах компетенції розглянуло лист 
Рівненської обласної ради від 19.06.2017 № 01/06-3 Юр щодо заборони реєстрації 
статутів релігійних організацій, положення яких суперечать законодавству 
України, у зв’язку з чим інформує про таке.

Висловлені в зверненні Рівненської обласної ради положення щодо 
характеру застосування законодавства в сфері релігії взято до уваги. Вони в межах 
зазначених норм чинного законодавства будуть враховані при прийнятті 
Міністерством культури України відповідних рішень.

Принагідно зазначаємо, що Міністерство культури України листом від 
10.03.2017 №6/18/39- 17-ДСК вже зверталося до обласних та Київської міської 
державних адміністрацій з метою недопущення реєстрації статутів релігійних 
громад з порушенням вимог чинного законодавства України.

Директор Департаменту у справах 
релігій та національностей А. В. Юраш

Северенчук Б. М. 279-36-70
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На № від Рівненська обласна рада

Рівненська облдержадміністрація розглянула рішення Рівненської обласної ради 
від 02 червня 2017 року № 631 „Про звернення Рівненської обласної ради до Міністерства 
культури України та Рівненської обласної державної адміністрації щодо заборони реєстрації 
статутів та змін до статутів релігійних громад УПЦ та інших конфесій, положення яких 
суперечать законодавству України” та в межах компетенції повідомляє наступне.

Реєстрація статутів релігійних громад у новій редакції відбувається у зв’язку із 
внесеними у липні 2015 року змінами до Податкового кодексу України щодо чіткого 
визначення будь-якої релігійної організації як неприбуткової. Упродовж 2016-2017 рр. 
Рівненською облдержадміністрацією було зареєстровано у новій редакції статути 96 діючих 
релігійних громад та статут 1 новоутвореної релігійної громади Сарненської єпархії УПЦ та 
статут 1 новоутвореної релігійної громади Рівненської єпархії УПЦ, із застереженням 
стосовно того, що питання, викладені у пунктах 2.11, 2.12, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8. вирішуються 
відповідно до чинного законодавства.

Однак в силу того, що вказані пункти статутів релігійних громад УПЦ не мали 
відношення до внесених змін до Податкового кодексу України щодо неприбутковості, 
а зачіпали майнові права релігійних громад і порядок зміни їх підлеглості (про що і застережено 
розпорядженнями), Рівненською ОДА один із статутів релігійних громад Сарненської єпархії 
УПЦ було направлено до Міністерства культури України для проведення його релігієзнавчої 
експертизи. Одночасно і з тією ж метою було направлено і один із статутів релігійних громад 
Рівненської єпархії УПЦ-КП, а сама реєстрація статутів релігійних громад УПЦ та УПЦ-КП 
Рівненської області з 15 березня 2017 року тимчасово була призупинена. Повідомляємо, що 
Рівненською ОДА станом на сьогоднішній день, зареєстровано у новій редакції статути 
101 діючої релігійної громади Рівненської єпархії УПЦ-КП.

12 травня 2017 року у м. Києві відбулося засідання Експертної ради з питань свободи 
совісті та діяльності релігійних організацій, на якому було розглянуто звернення 3 обласних 
державних адміністрацій України щодо проведення релігієзнавчої експертизи статутів 
релігійних громад УПЦ та УПЦ-КГ1. Висновки Міністерства культури України Рівненською 
ОДА було отримано 06 червня 2017 року. Враховуючи викладені зауваження до статутів 
обох Церков, подані на реєстрацію у новій редакції статути релігійних громад Сарненської 
єпархії УПЦ та Рівненської єпархії УПЦ-КП, Рівненською ОДА будуть повернуті на 
доопрацювання з їх врахуванням.

Крім цього, інформуємо про те, що Рівненською ОДА було повернуто на 
доопрацювання статут 1 релігійної громади Свідків Сгови та статут 1 релігійної громади 
Церкви Ісуса Христа святих останніх днів (Мормони), котрі з врахуванням зауважень подали 
їх повторно для реєстрації у новій редакції.

Заступник голови 
облдержадміністрації

Мельник Ярослав Миколайович, 26-95-87.

С. Богатирчук-Кривко

мг Рівненська обласна державна адміністрацій РІВНЕН СЬКА О Б Л А С Н  А Р А Д А  
№вих-4232/0/01 -37/17 бід 14.07.2017-----------

! ! ! ! ! ! ! !  і! ! ! ! ! ! ! !  !І !І І !!!  !!! ( І !  !!!!! !!! ( І  А (у.......11М ! л
Ж
о Г

mailto:roda@rv.gov.ua

