УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІІ СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від «26»травня 2022 р.

м. Стрий

№ 1135

Про звернення депутатів Стрийської міської ради
Львівськоїобласті VIІI демократичного скликання
до Верховної Ради України про ухваленнязаконів
України що стосуються заборони московського
патріархату на території України
Розглянувши звернення депутатів Стрийської міської радиЛьвівської
області до Верховної Ради України, керуючись Конституцією України, статтею
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад» та Регламентом Стрийської міської ради
Стрийського району Львівської області VIІI скликання, Стрийська міська рада
вирішила:
1. Підтримативідкритезвернення
депутатів
Стрийської
міської
радиЛьвівської областіVIІI демократичного скликаннядо Верховної Ради
Українипро ухвалення законів України що стосуються заборони
московського патріархату на території України (додається).
2. Направити звернення депутатів Стрийської міської радиЛьвівської
області до Верховної Ради України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Стрийської
міської ради М.Берника.
Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Додаток до рішення ХХІІ сесії
VIIIдемократичного скликання
Стрийської міської ради
Львівської області
від 26.05.2022р. № 1135
ЗВЕРНЕННЯ
Стрийської міської ради до Верховної Ради України
про ухвалення законів України що стосуються заборони московського
патріархату на території України
Сьогодні весь Український народ постав перед страшним випробуванням
- Україна у вогні через збройну агресію російської федерації. Російські бомби,
ракети не лише руйнують українську інфраструктуру, а й убивають мирних
громадян нашої Держави.
Всім українцям стало очевидно, що за словами про братерську любов і
створення єдиного духовного простору ховається людиноненависницьке
прагнення знищити українську націю. Горе, що прийшло на нашу землю
благословив найвищий ієрарх московського патріархату. Патріарх кіріл
дозволив московській церкві стати фабрикою путінських наративів, якими він
тепер виправдовує війну в Україні.
Московські окупанти та московська церква і її служителі свідомо та
відкрито спекулюють на релігійних віруваннях громадян штучно створюють
протистояння, спрямоване на розкол українського суспільства на релігійній
основі.
У Верхоній Раді України зареєстровано два законопректи:
1. Проект Закону України "Про заборону московського патріархату на
території України" від 22.03.2022 року №7204.
2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про свободу
совісті та релігійні організації" щодо заборони діяльності релігійних
організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної
організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за
межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову
агресію протии України та/або тимчасово окупувала частину території України
від 26.03.2022 №7213.
Незважаючи на ще більшу агресію росії та посилення ведення бойових
дій на території України, станом на сьогоднішній день Верховною Радою
України дані законопроекти, що стосуються заборони московської церкви та
механізм переходу майна, що перебуває у власності церков московського
патріархату не розглянуто.
Причиною нашого звернення є також те, що представники російської
православної церкви неодноразово затримувались за розвідувально-диверсійну
діяльність на користь ворога. Під час обшуків у так званих священнослужителів
виявлялись докази співпраці із російськими спецслужбами. Часто
зустрічаються випадки отримання та передачі інформації такими священниками

і парафіянами московського патріархату, що стосувалася
розташування
блокпостів, поширення фотографій об'єктів критичної інфраструктури.
Враховуючи їх антидержавнну діяльність, з метою національної безпеки,
суверенітету і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму,
припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації
релігійного середовища в Україні, депутати Стрийської міської ради просять в
найкоротші терміни розглянути та ухвалити вищевказані законопроекти щодо
заборони діяльності московського патріархату - російської православної
церкви.
Підтримано рішенням ХХІІ сесії
VIІI демократичного скликання
Стрийської міської ради
Львівської області
від 26травня 2022 № 1135.

