
Міському голові В.Б. Сидору

Секретарю Славутської міської ради С.Й. Федорчук

Депутатам Славутської міської ради

На виконання рішення Славутської міської ради №1-17/2022 від 22 квітня 2022 року 
«Про звернення депутатів міської ради до священнослужителів та парафіян Української 
православної церкви (Московського патріархату) на території Славутської міської 
територіальної громади щодо зміни канонічного статусу церкви та виходу з Московського 
патріархату» доповідаю наступне.

У період з 02 по 04 травня 2022 року, на адреси очільників релігійних громад УПЦ 
(МП), розташованих на території Славутської міської територіальної громади, а саме: отцю 
Петру, отцю Івану та ігуменії Євфимії, мною, заступником міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради спрямовано відповідні листи - звернення (копії додаються) з 
ініціативою провести загальні збори членів Славутської громади щодо зміни канонічного 
статусу зазначених церков та виходу з Московського патріархату.

У період з 04 по 06 травня 2022 року мною, заступником міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради організовано ряд зустрічей з очільниками релігійних 
громад УПЦ (МП), розташованих на території Славутської міської територіальної громади, а 
саме: отцем Петром, отцем Іваном та ігуменією Євфимією. Під час зустрічей зі 
священнослужителями мною, в усній формі, було повторно ініційовано проведення загальних 
зборів членів Славутської громади щодо зміни канонічного статусу зазначених церков та 
виходу з Московського патріархату.

10 травня 2022 року мною, заступником міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради організовано проведення «круглого столу» за участю очільників 
релігійних громад УПЦ (МП), розташованих на території Славутської міської територіальної 
громади, а саме: отця Петра, отця Івана та ігуменії Євфимії щодо зміни канонічного статусу 
зазначених церков та виходу з Московського патріархату. Під час засідання «круглого столу» 
мною було втретє ініційовано проведення загальних зборів членів Славутської громади щодо 
зміни канонічного статусу зазначених церков та виходу з Московського патріархату.

Що стосується безпосередньо проведення зборів Славутської громади з питання 
переходу церков Московського патріархату до складу ПЦУ, доповідаю, що відповідно до ст. 
35 Конституції України, ст. 5, 8,29 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації», посадовій 
особі органу місцевого самоврядування робити це заборонено.

Заступник міського голови з питань діяльності// „

виконавчих органів ради / Or Ігор ПІГОЛЬ

Отцю ПетрхЦвану, єгуменїї Євфимії

Доводимо до Вашого відома, що за ініціативи депутатської фракції політичної партії 
«Європейська солідарність» на пленарному засідання чергової сесії Славутської міської ради 
22 квітня 2022 року депутатами прийнято рішення «Про звернення депутатів міської ради до 
священнослужителів та парафіян Української православної церкви (Московського 
патріархату) на території Славутської міської територіальної громади щодо зміни канонічного 
статусу церкви та виходу з Московського патріархату».
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Передумовою прийняття даного рішення є повномасштабна російсько-українська війна 
та події, що їй передували на Сході України, де гинуть діти, мирне населення, наші захисники 
- найкращі сини та доньки українського народу, боронячи свою рідну землю від російського 
загарбника, своїм життям відстоюючи незалежність України.

Сьогодні йде боротьба не лише на фронті. Йде й духовна боротьба. Суспільство 
згуртувалось як ніколи раніше. Ми об’єднались заради перемоги світла над темрявою, життя 
над смертю. І в цій боротьбі церква має показувати приклад, як вона робила в історичні часи 
лихоліть.

В умовах широкомасштабної війни російської федерації проти України, підтриманої 
Російською православною церквою у підпорядкуванні якої перебуває Українська православна 
церква та особисто патріархом Кирилом, який благословляє на вбивство мирних громадян, в 
українському суспільстві гостро піднімається питання подальшого функціонування УПЦ 
(МП) в нашій державі.

З огляду на вказане, депутатами міської ради даним рішенням передбачено 
ініціювання та проведення загальних зборів Славутської громади з питання переходу церков 
Московського патріархату в Православну церкву України.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», 
держава визнає право релігійної громади на її підлеглість у канонічних та організаційних 
питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням) і 
вільну зміну цієї підлеглості шляхом внесення відповідних змін до статуту (положення) 
релігійної громади. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень 
до статуту ухвалюється загальними зборами релігійної громади. Такі загальні збори релігійної 
громади можуть скликатися її членами. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних 
змін або доповнень до статуту ухвалюється не менш як двома третинами від кількості членів 
релігійної громади, необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної 
громади відповідно до статуту (положення) релігійної громади.

Враховуючи вищевказане, звертаємось до Вас з ініціативою провести загальні збори 
членів Славутської громади, які є парафіянами Української православної церкви 
(Московського патріархату) щодо зміни канонічного статусу церкви та виходу з Московського 
патріархату.

Хочемо вірити, що релігійна громада Української православної церкви (Московського 
патріархату), розташована на території Славутської міської територіальної громади, у цей 
вирішальний час зробить правильний проукраїнський вибір, а Ваш особистий авторитет, як 
духовного наставника, допоможе їй в цьому.

Славутська міська рада запрошує Вас до діалогу у зручному для Вас форматі з такого 
непростого, але вкрай важливого для всієї громади питання. Готові надати необхідну 
організаційну, методичну та правову допомогу.

Відповідь на цей лист просимо надіслати на адресу виконавчого комітету Славутської 
міської ради за адресою: м. Славута, вулиця Соборності,7.

Додаток: копія рішення Славутської міської ради від 22.04.2022 р. № 1-17/2022.

З повагою, заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради Ігор ПІГОЛЬ


