
                                          

 

          

 
 

 

Україна 
Знам’янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від   12    червня  2015 р.       №  184 

м. Знам’янка 

 

Про затвердження додатку 20 

рішення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради від  

11 квітня 2014 року №161 в  

новій редакції 

 

 

 

У зв’язку із кадровими змінами, керуючись ст. 40 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Затвердити додаток 20 рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 

11 квітня 2014 року № 161 «Про затвердження в новій редакції складу та Положень 

постійних комісій, координаційних рад, робочих груп виконавчого комітету» в 

новій редакції (склад та Положення постійної комісії сприяння додержанню 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації) (додається). 

2. Щоквартально,  до 5 числа, наступного за звітним кварталом місяця,  зобов’язати 

секретаря комісії надавати звіт про роботу постійної комісії до організаційного 

відділу міськвиконкому. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Л. Меренкову. 

 

 

 

 

Міський голова                               І.Крижановський 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням виконавчого 

комітету 

Знам'янської міської ради 

від 12  червня 2015 року № 184 

 

 

Склад 

постійної комісії  сприяння додержанню 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації 

 

 

Голова комісії: 

 

Меренкова Лілія Іванівна   - керуюча справами міськвиконкому 

 

Заступник голови комісії: 

 

Загородня Валентина Григорівна - начальник відділу інформаційної діяльності та 

зв'язків з громадськістю 

 

 

Члени комісії: 

 

Бабаєва Світлана Миколаївна - начальник відділу культури та туризму 

 

Данільченко Юрій Володимирович                                - начальник юридичного відділу 

  

Зайченко Віталій Вікторович - головний спеціаліст відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО:  

рішенням виконавчого комітету 

Знам'янської міської ради 

від 12  червня 2015 року № 184 

 

 

Положення 

про постійну комісію сприяння додержанню 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації 

 

 

1. Комісія здійснює свої повноваження в межах діючих законодавчих актів України з 

питань свободи совісті та релігійні організації. 

У своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про 

свободу совісті та релігійні організації”, постановами Верховної Ради України, 

указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, Кіровоградської обласної ради, розпорядженнями 

голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та міського голови з 

питань свободи совісті та релігії. 

2. Основна мета комісії – забезпечення державного контролю за додержанням 

законодавства  про свободу совісті та релігійні організації. 

3. Відповідно до покладених на неї завдань, комісія: 

▪ на прохання релігійних організацій сприяє досягненню домовленості з 

виконавчим комітетом міської ради та подає необхідну допомогу у питаннях, 

що потребують вирішення; 

▪ сприяє зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними 

організаціями різних віросповідань; 

▪ забезпечує відповідно до Конституції України та норм міжнародного права, 

визнаних Україною, соціальної справедливості, рівності, захисту прав і 

законних інтересів громадян незалежно від ставлення до релігії; 

▪ забезпечує на території міста гарантування сприятливих умов для розвитку 

суспільної моралі і гуманізму, громадянської злагоди і співробітництва людей 

незалежно від їх світогляду чи віросповідання; 

▪ сприяє контролю за виконанням обов’язків релігійних організацій перед 

державою, і державою щодо релігійних організацій. 

4. Комісія має право: 

▪ знайомитись з місцями богослужінь або релігійних зібрань, а також місцями, 

шанованими в тій чи іншій релігії; 

▪ відвідувати богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії; 

▪ сприяти проведенню богослужінь та релігійних обрядів на прохання 

громадян, які перебувають у них; 

▪ вносити пропозиції виконавчому комітету щодо погодження проведення 

публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій. 

5. Комісія самостійно визначає порядок своєї роботи, проводить, у разі потреби, 

засідання, але не рідше одного разу у квартал. 

6. Комісія правомочна вирішувати питання за умови присутності не менше половини 

її членів. На засідання можуть запрошуватись представники управлінь, відділів 

виконавчого комітету, керівники підприємств, організацій, установ, релігійних 

організацій. 

7. Рішення на засіданнях комісії приймається більшістю голосів, присутніх членів 

комісії. 

8. Рішення комісії оформляються протоколами і носять рекомендаційний характер. 
  

 

 

 


