
РЕЗОЛЮЦІЯ 

засідання за «круглим столом» на тему «Реформація – 500    і 

Чернігівщина. Вплив духовної культури на розвиток суспільства» 

 18 жовтня 2017 р.  

 

Визнаючи вагомий внесок протестантських церков та релігійних 

організацій в розвиток духовної, культурної та соціальної сфер в Україні, 

вияву поваги до  їхньої  ролі в українській історії та становленні незалежної 

держави, а також для відзначення в Україні 500-річчя Реформації Президент 

України 26 серпня 2016 року підписав о Указ № 357/2016.  

Розглянувши на засіданні за «круглим столом» питання історії розвитку 

Реформації на Чернігівщині, практичні аспекти впливу протестантських 

церков на стан морально-духовного розвитку, соціально-культурні 

відносини, констатуємо їх позитивний внесок у розвиток суспільства в 

регіоні. Сотні збережених сімей, тисячі повернутих до корисного суспільного 

життя чоловіків і жінок, які мали різного роду залежності, капеланські 

служіння в зоні АТО та відновлення морально-психологічного стану воїнів 

АТО, психологічна та моральна підтримка важкохворих в лікарнях, 

благодійна і гуманітарна допомога дітям, благодійні концертні програми і 

фестивалі християнської культури – такими є результати діяльності 

протестантських церков на Чернігівщині. 

Враховуючи вищезгадане та розраховуючи на подальшу підтримку 

діяльності,  р е к о м е н д у є м о: 

 

1. Департаменту культури і туризму, національностей та релігій 

ОДА: 

- поновити діяльність обласної ради Церков і релігійних організацій 

(1 раз у квартал) зібрання її членів для вирішення нагальних проблем 

духовного, культурного та  соціального розвитку Чернігівщини спільними 

зусиллями церков всіх конфесій при практичній підтримці комітету 

Громадської ради при облдержадміністрації з питань духовності і моралі;  

- при формуванні обласного бюджету на наступний фінансовий рік 

передбачити  часткове фінансове забезпечення проведення масових заходів в 

обласному центрі в закладах культури (Чернігівський обласний український 

музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка, Чернігівський обласний 

філармонійний центр фестивалів та концертних програм) , а саме – Різдвяних 

свят, Фестивалів християнської культури, Днів подяки. 

 

2.  Обласним телебаченню та радіо, міському телебаченню, 

місцевим друкованим виданням: 

- активно висвітлювати  заходи, присвячені Реформації на 

Чернігівщині, соціальну, культурну і благодійну діяльність протестантських 

церков; 

- підготувати цикл програм та репортажів, які висвітлюватимуть  

діяльність місцевих протестантських церков щодо духовно-морального 



впливу та благодійної діяльності (капеланство в зоні АТО, зустрічі в лікарнях 

та будинках престарілих, допомога важкохворим, допомога дітям, 

позбавленим батьківського піклування тощо).  

3. Департаменту  сім”ї, молоді та спорту ОДА: 

- вжити заходів щодо виготовлення та розміщення соціальної 

реклами з нагоди відзначення 500-річчя Реформації. 

4. Управлінню освіти і науки ОДА: 

- сприяти проведенню  зустрічей зі школярами з питань історії 

Реформації та формування християнських моральних цінностей молодого 

покоління  з представниками протестантських церков; 

- підтримати ініціативу християнських церков  і сприяти відкриттю в 

м. Чернігові міжконфесійного християнського навчально-виховного 

комплексу. 


