Депутати не можуть визначитись щодо права церков засновувати світські навчальні заклади
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КИЇВ – На засіданні Комітету з питань культури і духовності, що відбулось 10 березня
2009 року, вже втрете народними депутатами України був розглянутий законопроект
«Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними
організаціями навчальних закладів» (
реєстр. № 2729 , автори – В.Стретович,
О.Боднар, В.Малишев, В.Марущенко). Зазначений проект передбачає надання релігійним
організаціям права засновувати навчальні заклади світського характеру різних форм та
рівнів акредитації.
Проте парламентарі знову не змогли визначитись та ухвалити якесь рішення з
наслідками розгляду цього законопроекту. Члени Комітету дійшли згоди відносно
необхідності продовження розгляду цього питання на наступному засіданні, яке має
відбутися за тиждень. Як очікується, профільний щодо цього законопроекту
парламентський Комітет з питань науки і освіти також планує розглянути дану
законодавчу ініціативу на наступному тижні.
Слід нагадати, що пропозиція про надання релігійним організаціям права засновувати
світські навчальні заклади та зрівняння їх у правах з громадськими та іншими
організаціями вперше була озвучена Всеукраїнською Радою Церков і релігійних
організацій ще у квітні 2005 року у зверненні до Президента України В.Ющенка. В тому
документі глави українських конфесій наголошували на тому, що «необхідно визнати
Церкви і релігійні організації суб’єктами права заснування дошкільних, загальноосвітніх і
вищих навчальних закладів неприбуткового характеру шляхом внесення відповідних змін
до чинного законодавства».
У якості обґрунтування необхідності таких змін представниками Церков у першу чергу
згадується проблема значного впливу аморальності, розпусти, споживацького
відношення до життя, насилля та жорстокості на дітей та підлітків, які не можуть
протистояти цим суспільним явищам без міцного морального фундаменту у вигляді
загальновизнаних релігійних цінностей.
Останнього разу керівники українських конфесій звернули увагу на це питання перед
керівництвом держави у зверненнях Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій
від 16 грудня 2008 року, а також у додаткових зверненнях предстоятелів Церков на
початку березня цього року, які були спрямовані до згаданих Комітетів на підтримку
законопроекту № 2729. Інститут релігійної свободи, м.Київ
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