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ПОЛОЖЕННЯ
про раду релігійних конфесій при Бердянському міському голові
1. Загальні положення
1.1. Рада релігійних конфесій при Бердянському міському голові (далі
– рада) утворюється як консультативно-дорадчий орган з метою об’єднання
зусиль релігійних організацій і міськвиконкому для сприяння у вирішенні
питань подальшого розвитку духовної та культурно-історичної спадщини
минулих поколінь, виховання бердянців на прикладах високої моралі та
дбайливого відношення до людини, сім’ї, держави, гуманного ставлення до
потребуючих соціальної опіки, дітей та знедолених; координації
міжцерковного діалогу; толерантного ставлення, взаємопорозуміння до
діяльності у місті різних конфесій (віросповідань); здійсненні комплексних
заходів добродійного характеру.
1.2. Рада діє на громадських засадах рівноправ'я й поваги до внутрішніх
настанов і традицій усіх діючих в рамках Конституції України релігійних
організацій і є незалежною від будь-яких політичних партій, рухів, інших
громадських формувань та їхніх керівних органів.
1.3. Рада не втручається своїми рішеннями та діями у внутрішні справи
релігійних організацій, у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації", Статутом
територіальної громади міста Бердянська, іншими актами законодавства у
частині, що стосується релігійних організацій та цим Положенням.
2. Основні завдання ради
2.1.Сприяння міжконфесійному порозумінню, утвердженню в
релігійному середовищі духу толерантності та злагоди.
2.2.Пошук практичних засобів вирішення актуальних питань державноцерковних відносин на міському рівні з урахуванням авторитету та досвіду
конфесій.
2.3. Аналіз та узагальнення практики уникнення конфліктних ситуацій
у внутрі- та міжконфесійному житті та внесення пропозицій щодо цього
питання міськвиконкому.

2.4.Сприяння кваліфікованому висвітленню у засобах масової
інформації роботи ради, стану та проблем забезпечення свободи світогляду
та віросповідання.
2.5.Об’єднання зусиль релігійних організацій та органів місцевого
самоврядування у сприянні міжконфесійному взаєморозумінню та злагоді;
добродійній діяльності, залученні бердянців до програм здорового способу
життя, боротьбі з проявами алкоголізму, наркоманії, інших вад у суспільстві,
зміцненні сімейних стосунків та дбайливого ставлення до виховання молоді.
3. Права ради
3.1 Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування інформацію з питань, що належать до її
компетенції.
3.2. Звертатися за необхідною інформацію до керівництва громадських
і релігійних організацій.
3.3.Залучати до роботи ради на громадських засадах релігієзнавців,
експертів-правників, інших фахівців із питань, що відносяться до її
компетенції.
3.4.Приймати звернення до громадськості міста; звертатися до
міськвиконкому, керівництва громадських і релігійних організацій з
відповідними рекомендаціями.
4. Регламент роботи ради
4.1. Основною формою роботи ради є засідання, які проводяться за
необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. На засідання можуть
запрошуватися з правом дорадчого голосу представники релігійних громад,
які не ввійшли до складу ради, а також представники органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування чи громадських організацій.
4.2. Засідання ради оформлюється протоколом, який підписують голова
та секретар ради.
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