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Голові Верховної Ради України
Разумкову Д.О.
Щодо інформаційного повідомлення
«Прем’єр-міністр України зустрівся з
Вселенським Патріархатом»

Шановний Дмитре Олександровичу!
Міністерство культури та інформаційної політики України розглянуло
депутатський запит групи народних депутатів України (Новинського В.В.,
Гриб В.О., Магомедова М.С., Магери С.В., Шпенова Д.Ю., Шенцова Д.О.) від
03.12.2020 № 311-12-ОБР, оголошений на засіданні Верховної Ради України
4 грудня 2020 року та надісланий листом голови Верховної Ради України
Дмитра Разумкова від 04.12.2020 № 11/10-447 (вх. МКІП від 10.12.2020
№ 789/1.1-20) щодо інформаційного повідомлення «Прем’єр-міністр України
зустрівся з Вселенським Патріархатом», у зв’язку з чим повідомляє про таке.
Відповідно до частин другої, четвертої статті 3 Закону України «Про
Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу
владу на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України. Кабінет Міністрів України, зокрема,
регулярно інформує громадськість через засоби масової інформації про свою
діяльність, залучає громадян до процесу прийняття рішень, що мають важливе
суспільне значення.
Згідно з пунктом 1 частини першої статті 42 цього Закону Прем’єрміністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує
діяльність Кабінету Міністрів України на забезпечення здійснення
внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та
здійснення інших повноважень, покладених на Кабінет Міністрів України.
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Одними з пріоритетних напрямів державної політики України у сфері
державно-конфесійних відносин є – налагодження конструктивного
співробітництва держави та релігійних організацій; формування толерантних
відносин в релігійному середовищі; сприяння міжрелігійному порозумінню;
утвердження свободи совісті та віросповідання; запобігання проявам
радикалізму та релігійного екстремізму тощо.
Також зазначаємо, що згідно зі статтею 35 Конституції України церква і
релігійні організації в Україні відокремлені від держави. Цією ж статтею
передбачено право кожного на свободу світогляду і віросповідання. Це право
включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої,
безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і
ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.
Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації»
встановлено, що держава захищає права і законні інтереси релігійних
організацій; сприяє встановленню відносин взаємної релігійної і світоглядної
терпимості й поваги між громадянами, які сповідують релігію або не
сповідують її, між віруючими різних віросповідань та їх релігійними
організаціями; бере до відома і поважає традиції та внутрішні настанови
релігійних організацій, якщо вони не суперечать чинному законодавству.
Відповідно до положень статті 5 Закону України «Про свободу совісті та
релігійні організації» церква (релігійні організації) в Україні відокремлена від
держави. Держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність
релігійних організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій,
створених за ознакою ставлення до релігії.
Водночас, положеннями статті 18 Закону України «Про свободу совісті
та релігійні організації» передбачено, що релігійні організації мають право
звертатися за добровільними фінансовими та іншими пожертвуваннями і
одержувати їх.
Разом з тим, за інформацією Національного заповідника «Софія
Київська» (далі – Заповідник), на підставі Договору від 26.04.2019 № 132 «Про
безоплатне постійне користування Представництвом Подвір’я Вселенського
патріархату в Україні частиною об’єкта нерухомого майна – стилобатом
Андріївської церкви Національного заповідника «Софія Київська», що є
державною власністю», Закону України «Про особливості користування
Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська»,
постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 1174
«Питання передачі в постійне безоплатне користування Представництву
Подвір’я Вселенського патріархату в Україні об’єктів нерухомого майна
Андріївської церкви Національного заповідника «Софія Київська»,
Заповідник передав релігійній організації Місії «Ставропігія Вселенського
Патріархату в Україні» (далі – Користувач) у безоплатне постійне
користування частину культової споруди, що є державною власністю і
перебуває на балансі Заповідника, а саме: підвал І рівень (стилобат 2-й
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поверх), підвал ІІ рівень (стилобат 1-й поверх) загальною площею 688,3 кв.м.,
що знаходяться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Андріївський узвіз, 23 для
здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.
За змістом пункту 11.1. Договору Користувач зобов’язаний здійснювати
фінансування (здійснювати оплату) робіт, послуг з реставрації, консервації,
пристосування, музеєфікації, ремонту, реабілітації переданого майна в строки,
визначені Заповідником.
Звертаємо увагу, що зазначене зобов’язання настає після виникнення
договірних правовідносин та фактичної передачі майна за актом прийманняпередачі від 23.05.2019, якщо проводились зазначені роботи. Після передачі
майна роботи з реставрації, консервації, пристосування, музеєфікації,
ремонту, реабілітації переданого майна не проводились.
Принагідно повідомляємо про відсутність закріплених за МКІП
бюджетних програм, заходи яких передбачають підтримку релігійних
організацій. За рахунок бюджетних коштів така підтримка не передбачена
Бюджетним кодексом України.
Народних депутатів України з порушеного питання поінформовано.
З повагою
Міністр

Бурлака І.В.
235 73 36

Олександр ТКАЧЕНКО

