
           

 
         

     
УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
Позачергова шістнадцята сесія  

І пленарне засідання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  10 березня  2022 року 

селище Верховина 

Про звернення районної ради про 

заборону діяльності на території 

України Української Православної 

Церкви Московського патріархату 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

вирішила: 

1. Схвалити текст звернення про заборону діяльності на території України 

Української Православної Церкви Московського патріархату (додається). 

2. Направити звернення Президенту України В.Зеленському, Голові 

Верховної Ради України Р.Стефанчуку, Прем'єр-міністру України 

Д.Шмигалю, Генеральному прокурору України І.Венедіктовій, Народному 

депутату України В.Тимофійчуку. 

3. Звернення оприлюднити на веб-сайті районної ради та в інших засобах 

масової інформації. 
 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань децентралізації влади, адміністративно-територіальної 

реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, депутатської 

діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності та 

правопорядку (Н.Кіндратяк). 

 

Голова районної ради           Юрій ФІЛИПЧУК 

 



    Додаток  

  до рішення районної ради  

  від 10 березня 2022 року 

 

Президенту України  

Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

 

Голові Верховної Ради України  

Руслану СТЕФАНЧУКУ 

 

Прем'єр-міністру України  

Денису ШМИГАЛЮ 

 

Генеральному прокурору України  

Ірині ВЕНЕДІКТОВІЙ 

 

Народному депутату України  

Володимиру ТИМОФІЙЧУКУ 

 

 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

Враховуючи цілеспрямовану та відкриту спекуляцію на релігійних 

віруваннях наших громадян з боку російського окупанта, зокрема, що 

стосується діяльності на території України Української Православної Церкви 

Московського Патріархату, яка підпорядкована патріарху РПЦ Кирилу, 

штучно створеного протистояння окремих груп українського народу, розколу 

українського суспільства на релігійній основі, діяльність УПЦ Московського 

патріархату, яка носить відвертий антиукраїнський характер, з метою 

консолідації українського народу, беручи до уваги громадську думку жителів 

Верховинського району, відповідно до Законів України «Про правовий 

режим воєнного стану», «Про колабораційну діяльність» та керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ми депутати 

Верховинської районної ради просимо невідкладно прийняти рішення про 

заборону діяльності на території України та скасування державної реєстрації 

Української Православної Церкви Московського патріархату. 

 

 

Прийнято на позачерговій 

шістнадцятій сесії 

Верховинської районної ради 

восьмого демократичного 

скликання 

від 10 березня 2022 року 


