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КИЇВ – Члени парламентського Комітету з питань культури і духовності на засіданні, що
відбулось 4 березня 2009 року, знову не змогли ухвалити жодного рішення за
результатами розгляду законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України
щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів»,
реєстр. № 2729 .
Члени Комітету – народні депутати М.Косів, Я.Кендзьор та П.Мовчан висловили низку
зауважень до законопроекту, які, на думку його авторів, не стосувались юридичних
формулювань його тексту чи механізмів реалізації, проте полягали лише у сумнівах щодо
доцільності такої законодавчої ініціативи. Зі свого боку пропозицію щодо надання
релігійним організаціям права засновувати навчальні заклади різних форм та рівнів
акредитації відстоювали присутні на засіданні співавтори законопроекту – представники
партії Християнсько-Демократичний Союз В.Стретович і В.Марущенко та представник
Партії регіонів В.Малишев. Співавтором законопроекту також виступила народний
депутат О.Боднар із фракції Блоку Юлії Тимошенко.
Зокрема Володимир Стретович у своєму виступі наголосив на тому, що “Держава і
Церкви – це партнери”, тому треба належним чином оцінювати великий потенціал
духовного та морального виховання, який мають Церкви та релігійні організації. На його
думку, засновані ними навчальні заклади дозволять забезпечити високодуховну
атмосферу у освітньому процесі та високий рівень моральності у вчинках та
взаємовідносинах між учнями.
Продовжуючи цю тезу, Володимир Марущенко відзначив, що законодавець повинен
усунути наявну дискримінацію Церков у цьому питанні порівняно з громадськими
організаціями та фізичними особами. Депутат зауважив, що законопроект створить
умови для того, щоб віруючи батьки отримали змогу обрати той навчальний заклад для
своїх дітей, який буде відповідати їх світогляду і переконанням. При цьому державні
органи освіти зможуть здійснювати державний контроль за діяльністю таких приватних
закладів відповідно до існуючої практики ліцензування та перевірки якості освіти у
приватних школах та інших навчальних закладах. У свою чергу народний депутат
Володимир Малишев акцентував увагу членів Комітету на необхідності повернення до
витоків християнських цінностей та необхідності їх покладення у основу навчального
процесу хоча б у приватних школах, заснованих релігійними організаціями, що стане
запорукою формування нового покоління освіченої та моральної молоді.
Не зважаючи на аргументи ініціаторів законопроекту та звернення на його підтримку
від Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, а також повторні листи від
п’ятьох провідних конфесій України, члени Комітету з питань культури і духовності
утримались від ухвалення будь-якого рішення та домовились про продовження розгляду
цього питання на наступному засіданні з метою проведення додаткових консультацій у
релігійному середовищі.
Разом з цим, заплановане того ж дня засідання профільного Комітету з питань науки і
освіти, на якому також планувалось обговорення данного законопроекту № 2729, було
перенесено. Як очікується, обидва парламентських комітети повернуться до розгляду
цього законопроекту за два тижні.
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