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Заступнику міського голови -
секретарю Київської міської ради
Володимиру БОНДАРЕНКУ
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

Шановний Володимире Володимировичу!

Відповідно до статті 34 Регламенту Київської міської ради, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 4 листопада 2021 року № 3135/3176 (далі –
Регламент Київради), прошу поставити на голосування пропозицію про
включення до проєкту порядку денного пленарного засідання Київської
міської ради 08.12.2022р. проєкт рішення Київської міської ради Про
засудження діяльності релігійних організацій (об’єднань) та їх структур,
керівні центри (управління) яких знаходяться на території держави-агресора
російської федерації, зокрема, Української православної церкви
(Московського патріархату), та звернення до Верховної Ради України (далі –
проєкт рішення).

Суб’єктом подання проєкту рішення є депутат Київської міської ради, член
депутатської фракції «ГОЛОС» у Київській міській раді – Васильчук Вадим
Васильович.

Зазначений проєкт рішення оформлений та попередньо розглянутий
відповідно до вимог Регламенту Київради, та у відповідності до частини
четвертої статті 34 Регламенту Київради, може бути включений до проєкту
порядку денного пленарного засідання Київської міської ради, за рішенням
більшості голосів депутатів/депутаток від загального складу Київської міської
ради.

Винятковість випадку та необхідність невідкладного розгляду зазначеного
проєкту рішення обумовлені наступним:

Проєкт рішення Київської міської ради «Про засудження діяльності
релігійних організацій (об’єднань) та їх структур, керівні центри (управління)
яких знаходяться на території держави-агресора російської федерації, зокрема,
Української православної церкви (Московського патріархату), та звернення до
Верховної Ради України» розроблено у зв’язку з актуальністю як для
територіальної громади міста Києва так і для всього українського суспільства, а



спосіб та механізми ініціювання процесу вирішення існуючої проблеми,
запропоновані у проєкті рішення, є такими, що відповідають чинному
законодавству України. 24 лютого 2022 року, після восьми років гібридної
військової агресії російської федерації, результатом якої стала окупація
Автономної Республіки Крим та частин Луганської та Донецької областей,
держава-агресор розпочала повномасштабну війну проти України.

Під час окупації російські загарбники здійснюють воєнні злочини щодо
мирного населення, вже неодноразово були зафіксовані порушення Женевської
конвенції.

Звірства російської армії в містечках та селах Київщини, Чернігівщини,
Сумщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини жахають.
Загарбники свідомо здійснюють авіанальоти на дитячі будинки, лікарні, школи,
сховища для тисяч мирних жителів. Ворог постійно бомбардує всю територію
України, від чого гинуть сотні мирних людей.

А в Україні продовжує свою діяльність по суті своїй – розгалужена
всеукраїнська розвідувально-диверсійна структура, яка всі ці роки працювала і
продовжує працювати на користь та в інтересах російської федерації – Українська
православна церква (Московського патріархату).

У зв’язку з вищезазначеним, розгляд даного проєкту рішення та
прийняття відповідного рішення є невідкладними.

З повагою,
депутат Київської міської ради,
член депутатської фракції
"ГОЛОС"
у Київській міській раді Вадим ВАСИЛЬЧУК

Симоненко Максим Сергійович 093 971 80 91


