
Звіт Соціального відділу Кіровоградської єпархії за 2014 рік 
Керівник Соціального відділу Кіровоградської єпархії протоієрей Андрій Бобрик. 

Співробітники Соціального відділу – священики Іоанн Верескун і Миколай Чепура і 

старший волонтер Юлія Сербіна . 

Євангельський імператив любов до Бога і до ближнього складає серцевину 

християнської віри і основу життя Христової Церкви. Нам відома місія Церкви – це 

збереження і несення Слова Божого до сердець людських. Саме через святі таїнства під 

дією благодаті Божої преображаються і оновлюються душі людські. Із особистого 

прикладу нашого Спасителя ми знаємо, що проповідувати можна не лише словом, але й і 

добрими справами. Саме, доброчинність, допомога ближньому, прояв любові – і є 

сутністю соціального служіння Церкви у суспільстві, а не матеріальна допомога як це 

дуже часто сприймається. Тому соціальне служіння є також однією із головних місій 

Церкви.  

У цьому році соціальний відділ Кіровоградської єпархії УПЦ плідно почав 

співпрацювати із міським соціальним відділом по справах сім’ї, молоді та дітей; з міським 

відділом по справах туризму та спорту; з обласною державною адміністрацією (з приводу 

переселенців і загиблих в АТО); з міським управлінням охорони здоров’я; з 

адміністрацією Дендропарку; з громадськими організаціями таким як: Червоний Хрест, 

Серце Матері, спілкою об’єднаних війною жінок, Народною академією творчості 

інвалідів, Бібліотекою для юнацтва ім.О.М.Бойченка; також тісно співпрацюємо із 

навчальними закладами різного ступеню акредитації і з Кіровоградським академічним 

театром ляльок. Ще соціальний відділ співпрацює із електронними ресурсами як: 

«Україна центр» і «З перших вуст» і «Перша» міськими газетами.  

Саме служіння соціального відділу можна розділити на такі напрямки: 1) освітній 

– це викладання в спеціалізованих школах і реабілітаційних центрах денного перебування 

дітей з обмеженими фізичними можливостями.  

2) Служіння онкохворим дітям. Щотижня, по вівторках, звершується соціальне 

служіння із волонтерами на чолі зі священиком Андрієм Бобриком для онкохворих дітей 

гематологічного відділення Кіровоградської обласної дитячої лікарні. 

3) Волонтерське служіння. Кожної другої суботи звершується, з ініціативи 

Соціального відділу Кіровоградської єпархії, волонтерське служіння для пристарілих 

людей притулку «Милосердний самарянин». А в інші кожні другі суботи звершується 

волонтерське служіння для дітей будинку інтернатського типу «Барвінок» і для дітей, які 

лікуються в неврологічному відділенні Кіровоградської обласної дитячої лікарні. 

4) Служіння для людей з невиліковними хворобами. З 6 листопада розпочалось 

щотижневе служіння протоієрея Андрія Бобрика для людей, які перебувають на 

паліативному та хоспісному обслуговуванні в першій міській лікарні. Де, священик 

заходить у кожну палату, спілкується із хворими на теми: Сповіді, Причастя, Воскресіння; 

звершує молитви для одужання, помазує святим єлеєм і причастя хворих у лікарні. 

Також відбувається пастирське служіння у Кіровоградській лікарні №3, 

Кіровоградському тубдиспансері та психоневрологічному інтернаті з геріатричним 

відділенням священиком Іоанном Верескуном. 

5) Благодійні курси англійської мови. З ініціативи Соціального відділу, 

Молодіжного і молоді щосуботи при Спасо-Преображенському кафедральному соборі 

проходять благодійні курси англійської мови для дорослих, вже другий рік. А щонеділі, 

цього року, з ініціативи Соціального відділу почали, ще, діяти благодійні курси 

англійської мови для дітей (7-14 років). 

6) Благодійності – проект соціального відділу «Милосердя дає надію на 

одужання». Суть цього проекту – в Спасо-Преображенському кафедральному соборі, 

відбуваються раз у два місяці благодійні ярмарки-виставки для збору матеріальних 

коштів, які йдуть на закупівлю ліків для онкохворих дітей Кіровоградської обласної 



дитячої лікарні. За всі рази протягом останнього року коли проводився цей проект було 

зібрано біля 12 000 тисяч гривень, які всі були віддані на ліки онкохворим. 

7) Наступний проект у вигляді благодійного концерту під назвою: «Низький 

уклін, вам, ветерани», який відбувся в Кіровоградському госпіталі ветеранів Великої 

Вітчизняної війни. Організатором концерту виступив Соціальний відділ Кіровоградської 

єпархії разом із хором недільної школи ім. святої рівноапостольної Марії Магдалини при 

Свято-Троїцькому скиту села Созонівка під керівництвом матушки Ксенії Іщенко і 

молодіжного активу Спасо-Преображенського Кафедрального собору. 

8) Благодійний проект «Діти – цвіт нації». 30 травня 2014 року в Дендропарку, з 

ініціативи Соціального відділу Кіровоградської єпархії у співпраці з Кіровоградським 

міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, за підтримки адміністрації 

Дендропарку, відбулася благодійна акція для соціально незахищених дітей Кіровограда, 

всіх було біля 150 дітей.  

9) Благодійний проект «Справи милосердя» – суть цього служіння полягає у 

матеріальній допомозі новонародженим діткам, від яких відмовились рідні батьки. Також 

відбувається безкоштовне звершення Таїнства Хрещення над цими дітьми і молитовна 

підтримка. 

10) Благодійний проект «Допоможи ближньому» – цей проект спрямований на 

допомогу переселенцям зі Сходу України. Це і збір продуктів, одягу, взуття, закупівля 

канцтоварів для школи дітям та медикаменти.  

11) Благодійний проект «Осіння радість». 11 жовтня, на передодні великого 

свята Покрови Пресвятої Богородиці, відбувся цей проект. Суть даного заходу полягала у 

безкоштовному перегляді вистави «Лисичка, Котик і Півник» дітям-переселенцям, дітям у 

яких батьки загинули в АТО і також, дітям-аутистам із реабілітаційного центру денного 

перебування. Директор Кіровоградського академічного обласного театру ляльок Педько 

Григорій Миколайович надав нам 40 безкоштовних місць. 

12) Благодійний проект «Лікуй радістю» 28 листопада відбувся благодійний 

проект Соціального відділу Кіровоградської єпархії «Лікуй радістю», який спрямований 

на оздоровлення онкохворих діток за допомогою радості, позитивних емоцій, щирості та 

любові. Священик Андрій Бобрик запросив на свято веселих клоунів, які подарували 

маленьким пацієнтам незабутні хвилини щастя, дружби, тепла й розваг. Коли дитяче 

серце наповнене радістю, то на якусь мить забувається хвороба, з’являються сили для 

життя та надія на краще. Саме такою метою і було свято влаштоване для дітей 

гематологічного відділення Кіровоградської обласної дитячої лікарні. 

13) Благодійний проект «Казкова радість». 3 грудня, в рамках святкування 

Всесвітнього дня інвалідів, керівник Соціального відділу протоієрей Андрій Бобрик разом 

із Кіровоградським академічним обласним театром ляльок організували благодійну 

виставу «про маленьке кошеня і півника» для дітей Кіровоградської спеціалізованої 

школи №1.  

14) Просвітницько-катехізаторський проект «Громадянський шлюб – за чи 

проти?» 2 грудня керівник Соціального відділу священик Андрій Бобрик, в рамках 

кураторської години у Кіровоградському будівельному коледжі, організував відкриту 

лекцію на дану тематику. На зустріч були запрошені Зубченко Владислав Владиславович, 

викладач з психології Кіровоградського педагогічного університету та юрист Гурницький 

Євгеній Олегович. Обговорювалось негативне явище сучасного суспільства як цивільний 

шлюб і пов'язані з ним численні проблеми зі сторони Священного Писання, психології та 

юриспруденції. 

Слід відмітити, що Соціальний відділ Кіровоградської єпархії за своє служіння був 

удостоєний подячної грамоти від Голови Національної експертної комісії України з 

питань захисту суспільної моралі Василя Васильовича Костецького, також подячні 

грамоти були вручені ще від громадської міжнародної організації Червоного Хреста і 

міського соціального відділу по справах сім’ї, молоді та дітей. 


