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Міському голові Львова
А. І. САДОВОМУ
пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006
Андрію Івановичу!
Ви змусили керівника управління культури міської ради Ірину Магдиш написати заяву про
звільнення у зв’язку з її критикою на адресу неназваної церкви щодо зловживань суспільною
довірою та монополізації культурного життя на околицях Львова.
Замість організації дискусії на чутливу тему Ви репресували підлеглу за висловлення
думки. Ви не сприйняли критичну заяву фахівця як тривожний сигнал, що треба приділити більше
уваги розвитку культури у Львові. Хоча ніде, крім Львова, ми не бачили в громадському
транспорті наліпок з написами «Стережіться кишенькових крадіїв!». І ніде, крім Львова, ми не
мали такого сумного досвіду, що 6 гривень за проїзд, передані товариством з трьох гостей Вашого
міста в набитому людьми трамваї, зникають дорогою до водія, присвоєні якоюсь нечистою на руку
особою – а далі наша коротка гучна проповідь про те, що крадіжка є гріхом, викликає у натовпу
пасажирів лише сміх, і – о Боже! – ніхто не бажає зізнаватися чи допомогти викрити крадія…
Ви заявили, що критика церкви ображає Ваші почуття віруючого. Відтак, Ви самі визнали,
що ваше кадрове рішення щодо пані Магдиш є імпульсивним, емоційним, ірраціональним.
У вашому партійному маніфесті йдеться про те, що Об’єднання «Самопоміч» впроваджує в
українську політику принципи християнської моралі та здорового глузду. Але своїм ганебним
вчинком Ви засвідчили, що керуєтеся нестриманими емоціями та нездоровими політичними
пристрастями, а зовсім не моральними принципами та здоровим глуздом.
Оголошуємо Вам громадський осуд. Пропонуємо вибачитися за нестриманість перед
Іриною Магдиш, провести круглий стіл щодо стану культури у Львові та до оголошення
експертних висновків учасників круглого столу не поспішати із кадровими рішеннями.

Голова Інституту душевної релігії

Ю. В. Шеляженко

ІНСТИТУТ ДУШЕВНОЇ РЕЛІГІЇ є громадською організацією, повідомлення про утворення якої прийнято наказом Печерського
районного управління юстиції у м. Києві від 05.06.2015 р. № 449/01-01-11, мета якої, відповідно до протоколу установчих зборів від 20.05.2015 р.:
об'єднання віруючих громадян і священнослужителів душевної релігії (релігійної віри в найвищу цінність людини) для здійснення та захисту прав і
свобод, задоволення суспільних інтересів, обумовлених релігійними переконаннями; утвердження світоглядних та моральних цінностей, етики
душевної релігії в соціальних відносинах та поведінці людей; дослідження і популяризація соціальної доктрини душевної релігії та суспільного
значення релігійного життя віруючих і релігійних організацій душевної релігії; інформаційна та правова підтримка віруючих у реалізації ними
права одноособово чи разом з іншими сповідувати душевну релігію, проводити релігійні обряди, відкрито виражати і вільно поширювати свої
релігійні переконання, утворювати релігійні організації відповідної віросповідної приналежності, в тому числі релігійні громади без повідомлення
органів влади про їх утворення, а також права на заміну альтернативною (невійськовою) службою виконання військового обов'язку, якщо це
суперечить релігійним переконанням громадянина, що пройшов обряд благословення Божої настанови людині не брати участь у насильстві, війні та
воєнізованих формуваннях і не користуватися зброєю; пропаганда ідеї внесення змін до законодавства України щодо усунення обмежень для груп у
складі однієї особи порівняно з групами з 2-10 та більше осіб у праві на заснування як юридичних осіб релігійних та громадських організацій,
реалізація права на звернення з відповідними пропозиціями до суб'єктів законодавчої ініціативи; захист від дискримінації за ознакою релігійних
переконань віруючих в найвищу цінність людини та від правопорушень на ґрунті ненависті до душевної релігії.

