
Звіт Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії УПЦ 

за 2014 рік 

 
08.01. 2014. 

Високопреосвященніший архієпископ Иоасаф відвідав дитячий будинок "Барвінок" 

Владика Іоасаф, голова та співробітники єпархіального Молодіжного відділу привітали діток 

зі святом Різдва Христового і Новоліттям. Після завершення дійства з рук Владики Іоасафа 

дітки і вихователі отримали солодкі  подарунки . 

 

11.01. 2014. 

Благодійний Різдвяний концерт "Архієрейська ялинка" 

В Кіровоградській обласній філармонії вперше в м. Кіровоград відбувся благодійний 

Різдвяний концерт – «Архієрейська ялинка». Прославити новонародженого Христа прийшли 

діти з Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу 

гуманітарно-естетичного профілю; ЗОШ I-III ступенів №3, Кіровоградської міської ради, 

Кіровоградської області ім. Олени Журливої; вокальної групи «Атіка», будинку дитячої і 

юнацької творчості; Недільних шкіл Кіровограда і молодь Молодіжного відділу 

Кіровоградської єпархії. Всіх, хто виступав на святі, було майже сто чоловік. На святковий 

вечір були запрошені діти з фізичними вадами та особливими потребами і діти сироти. 

Архієпископ Іоасаф в своєму слові подякував діткам за хорошу підготовку святкового дійства. 

Адже найменшій учасниці свята виповнилося тільки три роки. В кінці свята від Владики 

Іоасафа кожна присутня дитина отримала солодкий подарунок. 

 

15.01.2014. 

Новорічні засівання в дитячому реабілітаційному центрі 

Співробітники Молодіжного відділу привітали дітей з Різдвяними святами. В кінці 

священики засівали дітей цукерками. 

 

24.01.2014. 

 Учні школи №35 відвідали Кафедральні собори Кіровограда 
Екскурсія-лекція для дітей про православний храм. 

 

26.02. 2014. 

Молодіжні зустрічі в бібліотеці ім. А.М.Бойченка 

Відбулась зустріч читачів бібліотеки - учнів місцевих шкіл Кіровограду зі священиком. 

Бесіду провів глава Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії прот. Діонисій Буренко 

 

28.02. 2014. 

В Кіровограді започаткована Архієрейська стипендія імені преподобного Агапіта 

Печерського 

З ініціативи глав Молодіжного и Соціального відділів єпархії священників Діонисія Буренка і 

Андрія Бобрика в Кіровограді вперше введена разова щорічна Архієрейська стипендія імені 

преподобного Агапіта Печерського в Кіровоградському медичному коледжі імені Е. І. Мухіна. 

 

01.03. 2014. 

Конкурс молодих талантів «Доллі Міні Міс» 

В м. Кіровоград відбувся конкурс молодих талантів «Доллі Міні Міс» приурочений до 

святкування Масляної. Вечір приготував і провів театр мод «Мадіна стиль».   Свято відвідав 

глава Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії прот. Діонісій Буренко. Батюшка роздав 

подарунки дітям-учасникам з багатодітних сімей. Кожен з присутніх отримав гарний і 

позитивний настрій. 



13.03. 2014. 

Стартував новий проект Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії 

В Златопільській школі № 1 міста Новомиргород вперше відбувся захід під назвою: «Крок до 

Бога», який організував та провів Молодіжний відділ Кіровоградської єпархії. В ході проекту 

глава відділу протоієрей Діонісій Буренко провів ряд бесід з учнями,  а саме: з 1 по 4 класи 

прослухали бесіду «10 заповідей Божих», з 5 по 8 класи – «Повага до батьків» і з 9 по 11 

класи – «Моральні цінності», загалом близько 250 слухачів. На закінчення кожен отримав в 

благословення іконку 

 

15.03. 2014. 

В Кіровоградській обласній дитячій лікарні звершено Таїнство Хрещення 

Глава Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії прот. Діонісій Буренко відвідав 

Кіровоградську обласну дитячу лікарню. У відділення для новонароджених і недоношених 

дітей священик приніс зібрані пожертви: пелюшки, одяг для новонароджених, серветки і т.д. 

Над деякими з цих дітей батюшка Діонісій звершив Таїнство Хрещення. 

 

19.03. 2014. 

Відбувся майстер-клас із писанкарства 

Напередодні великодніх свят у Кіровоградському колегіумі пройшов майстер-клас з розпису 

писанок. Представники молодіжного відділу Кіровоградської єпархії протоієрей Діонісій 

Буренко, священик Олександр Хомич та священик Микола Чепура відвідали цей захід і 

розповіли присутнім про християнську символіку писанок. 

 

20.03. 2014. 

В Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва ім. О. М. Бойченка відбувся 

молодіжний захід під назвою «День щастя» 

В ході заходу відбувалися цікаві майстер-класи і проходила виставка різноманітних книг. На 

це свято був запрошений голова Молодіжного відділу протоієрей Діонісій Буренко, який від 

Управління Кіровоградської єпархії Української Православної Церкви передав до бібліотеки 

десяток духовних книг молодіжного спрямування. 

 

28.03. 2014. 

Стартував новий проект Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії "Розумні дерева" 

На алеї «Визволителів» стартував новий проект Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії 

по озелененню міста Кіровоград, приурочений до всесвітнього «Дня здоров’я», – «Розумні 

дерева».  До заходу долучилися студенти і викладачі Медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна , 

Машинобудівного коледжу КНТУ  викладачі Кіровоградської гімназії №9 на чолі з 

директором Надією Миколаївною Коваленко, співробітники Кіровоградської обласної 

бібліотеки для юнацтва ім. О.М. Бойченка та співробітники місцевої телерадіомовної 

компанії TTV. 

 

31.03. 2014. 

В гематологічному відділенні Кіровоградської обласної дитячої лікарні відкрито дитячу 

бібліотеку 

Священики Діонісій Буренко і Андрій Бобрик відкрили духовну дитячу бібліотеку. В неї 

увійшли книги, пожертвувані прихожанами Спасо-Преображенського Кафедрального собору 

м. Кіровоград. 

 

11.04. 2014 

В Спасо-Преображенському Кафедральному соборі відбулась Літургія з поясненнями та 

сурдоперекладом 

З ініціативи Молодіжного відділу єпархії в Спасо-Преображенському Кафедральному соборі 



м. Кіровограда відбулася Божественна літургія святителя Іоанна Златоуста з поясненнями для 

молоді. Охочих дізнатися про структуру та походження Літургії було більше ста чоловік. 

 

23.04. 2014 

«Літній святий Миколай» відвідав дитячу лікарню 

. На свята у лікарні залишаються тяжко хворі і діти сироти. Тому, голова Молодіжного відділу 

Кіровоградської єпархії протоієрей Діонісій Буренко і голова Соціального відділу протоієрей 

Андрій Бобрик, з пастирсько-опікунським візитом відвідали дану лікувальну установу. 

Батюшки, ходячи по палатах, розповіли про Воскресіння Господа і Спасителя нашого Іісуса 

Христа і роздали солодкі презенти хворим діткам. 

 

24.04.  2014 

В юнацькій бібліотеці ім. О. М. Бойченка пройшла бібліоніч 

Торжество книги відвідав очільник Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії протоієрей 

Діонісій Буренко і співробітник цього ж відділу священик Іоанн Верескун. На заході 

батюшки презентували проект «Юбільована (експромтна) церква». 

 

29 травня 2014 у Кіровоградському медичному коледжі ім. Є. Й. Мухіна відбулося свято 

миру і добра за єдність нашого народу 

У зв’язку зі складними обставинами в нашій країні, в Кіровоградському медичному коледжі 

ім. Є.Й. Мухіна було проведено молодіжне свято «За мир в Україні». Особливістю 

святкування став зовнішній вигляд всіх присутніх – традиційна українська вишиванка або ж 

жовто-блакитні стрічки на одязі. Урочистими моментами поміж пісень та віршів було 

внесення студентами великого полотнища українського прапору (бл. 10 метрів), виступи 

багатьох гостей, дитячий хор та дитячі танці. 

 

Представники Кіровоградської єпархії прийняли участь в випускних вечорах 

Священнослужителі привітали випускників  навчальних закладів зі святом та окропили 

присутніх святою водою. 

 

З 23 по 26 червня вперше у Новомиргороді пройшов православний табір «З миром у 

серці» 
Табір було організовано і проведено священиками Новомиргородського благочиння за 

сприяння директора навчального закладу Тамари Анатоліївни Барвінок і допомогою 

Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії. Протягом 4-х днів проводилися захоплюючі 

ігри та духовно-просвітницькі заходи. До табору було залучено майже 40 дітей інтернату. 

 

29 червня в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва ім. О.М. Бойченка 

відбувся biblio-seyshn «Для молодих та креативних» 
У організації цього проекту, який був присвячений міжнародному дню молоді, взяли участь 

Молодіжний і Соціальний відділи Кіровоградської єпархії. Протоієрей Діонісій Буренко 

разом із священиками Олександром Хомичем і Миколаєм Чепурою презентували проект 

«Юбільована (експромтна) церква». Імпровізований храм відвідували як групами, так і 

поодинці. Священик Андрій Бобрик разом із православними волонтерами підготували для 

дітей і молоді майстер-класи з ліплення солоного тіста і виготовлення тваринок із надувних 

кульок. 

 

01.09.2014 

Духовенство Кіровоградської єпархії привітали вчителів та учнів навчальних закладів 

міста та області зі святом Знань 
Духовенство Кіровоградської єпархії привітали вчителів та учнів навчальних закладів міста 

та області зі святом Знань. Священики відвідали наступні учбові установи: ПВНЗ 



Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного 

приватного університету, медичний коледж імені Є. Є. Мухіна, Будівельний коледж, 

Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс. ВПУ № 4, ВПУ 

№ 8, ВПУ № 9, Гімназію № 9, НВК Кіровоградський колегіум, , ЗОШ №14, ЗОШ №19,ЗОШ 

№ 35, ЗОШ с.Бережинка. 

 

09.09.2014 

Відбулась акція «День Миру». Організували та провели цей захід молодіжний відділ 

Кіровоградської єпархії та державний вищий навчальний заклад «Кіровоградський 

будівельний коледж». До організації заходу також долучилися студентка медичного коледжу 

Є. Й. Мухіна Оксана Драч та лікар-онколог Гардашніков Андрій, котрі виконали ряд пісень 

присвячених нашій ненці Україні. 

На завершення прот. Діонісій Буренко та директор навчального закладу Інна Олегівна 

випустили у небо білих голубів, в знак того, щоб над нашим українським небом завжди 

панували мир та злагода, а в серцях перебувала любов. 

 

12.09.2014 

Молитва за Україну 
У стінах Спасо-Преображенського Кафедрального собору була звершена особлива молитва 

до Бога за мир в Україні та за воїнів − захисників нашої Батьківщини. Очолив молебень 

голова Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії протоієрей Діонісій Буренко. Підносили 

свої молитви разом зі священиками і студенти медичного коледжу ім. Мухіна. В ході молитви 

було згадано імена 500 воїнів з Кіровограду та області, які захищають нашу землю в зоні 

бойових дій АТО. 

По завершенню молебню зі словом до присутніх звернувся протоієрей Діонісій Буренко. 

 

13.09.2014 

Глава Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії, протоієрей Діонісій Буренко взяв 

участь у заході під назвою "Мій тато найкращий" 
Свято організувала "Народна академія творчості інвалідів" м. Кіровограда. Діти з 

особливими потребами і учні загальноосвітніх шкіл співали, танцювали і розповідали вірші 

про своїх татусів. На свято був запрошений глава Молодіжного відділу Кіровоградської 

єпархії протоієрей Діонісій Буренко. 

 

17.09.2014 

Молитва за мир 
Студенти Вищого професійного училища № 9 відвідали Спасо-Преображенський 

Кафедральний собор Кіровограда.  

У храмі голова Молодіжного відділу протоієрей Діонісій Буренко і голова Соціального 

відділу протоієрей Андрій Бобрик відслужили молебень за мир в Україні.  Участь у молитві 

взяло близько 40 молодих людей. Студенти написали листи підтримки всім тим, хто захищає 

нашу країну, а священики вклали у конверти іконки з молитвою "Отче наш". 

 

18.09.2014 

Україна Єдина 
У приміщені Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва ім. О.М. Бойченка відбувся 

проект під назвою «Україна єдина», у якому, окрім різних вищих навчальних закладів і 

громадських організацій, взяли участь також представники Соціального і Молодіжного 

відділів Кіровоградської єпархії.  

Священики Діонісій Буренко і Іоанн Верескун представили для всіх присутніх «Юбільовану 

церкву», Після цього о. Діонісій передав листи студентів професійного училища №9, котрі 

написали свої слова підтримки військовим-захисникам, громадській організації «Армія SOS». 



Священик Андрій Бобрик разом із волонтерами від молодіжки Спасо-Преображенського 

кафедрального собору в рамках проекту «Україна єдина» у приміщені обласної бібліотеки 

для юнацтва ім. О.М. Бойченка провели майстер-класи із тістопластики і патріотичного 

розпису. 

 

20.09.2014 

Голова Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії, протоієрей Діонісій Буренко, 

прочитав молитву за мир в Україні на благодійному рок концерті "Вільний вітер" 
На музичне дійство, яке зібрало багатьох молодих людей. Священик прочитав молитву за мир 

в Україні. На концерті також діяла виставка дітей-інвалідів, присвячена сучасній ситуації на 

сході нашої країни. 

 

28.09.2014 

Стартувала акція Молодіжного відділу "Осіння радість" 
Директор Кіровоградського академічного обласного театру ляльок Григорій Миколайович 

Педько, на прохання голови Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії протоієрея Діонісія 

Буренка, виділив 50 місць на виставу для дітей з малозабезпечених і соціально незахищених 

сімей міста Новоукраїнки і Новоукраїнського району, Кіровоградської області 

 

28.09.2014 

Благодійні курси з англійської мови 
При Соціальному та Молодіжному відділах та з ініціативи молодіжки продовжили, після 

літньої перерви, свою роботу благодійні курси для дорослих та дітей з англійської мови на 

території Спасо-Преображенського Кафедрального собору. 

 

03.10.2014 

День Вчителя 
Співробітники Молодіжного відділу  взяли участь у музичному святі, приуроченому до "Дня 

вчителя". Дійство, як подарунок для викладачів, організоване студентами, відбулось у 

актовому залі медичного коледжу ім. Є. Й. Мухіна. 

 

04.10.2014 

Поїздка дітей з обмеженими можливостями до світловодського яхт-клубу "Кристал" 
По благословенню архієпископа Кіровоградського і Новомиргородського Іоасафа, відбулась 

поїздка дітей з обмеженими можливостями Кіровоградської обласної громадської організації 

інвалідів "Народна академія творчості" до світловодського яхт-клубу "Кристал". Подорож 

очолив співробітник Молодіжного відділу . Учасники незвичайної подорожі – плавання на 

яхті могли відчути себе справжніми моряками, юнгами та капітанами. Після цього група 

паломників відвідала Спасо - Преображенський храм с. Талова Балка, Світловодського 

району. Настоятель церкви архімандрит Серафим провів цікаву екскурсію по храму і його 

території. На завершення дітвора завітала до приватного зоопарку с. Озерки, Світловодського 

району. 

 

11.10.2014 

«Осіння радість» 
Головними організаторами цього дитячого проекту виступили Молодіжний і Соціальний 

відділи Кіровоградської єпархії.  

На передодні, глава Соціального відділу священик Андрій Бобрик домовився із директором 

Кіровоградського академічного обласного театру ляльок Педько Григорієм Миколайовичем 

про можливість надання безкоштовних 20 місць для перегляду вистави «Лисичка, Котик і 

Півник» дітям, у яких батьки загинули в АТО і також, дітям із реабілітаційного центру 

денного перебування. 



17.10.2014 

Речитаторський конкурс «Kresy 2014» 
В НВК «Кіровоградський Колегіум» пройшов речитаторський конкурс імені польського 

письменника Адама Міцкевича «Kresy 2014». На конкурс був запрошений голова 

Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії протоієрей Діонісій Буренко. В ході заходу діти 

декламували вірші польською мовою і ділились своїми враженнями від вивчення цієї 

непростої мови. 

 

16.10. 2014 

Козацькі розваги 

відбувся захід для дітей під назвою «Козацькі розваги». Розпочав дійство Голова 

Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії протоієрей Діонісій Буренко, прочитавши 

молитву за «Мир в Україні» та молитву перед початком доброї справи.Організували 

«Козацькі розваги» ДЮК «Зоряний», ДЮК «Мрія» та Центральна дитяча бібліотека. 

Учасниками конкурсів були дві команди хлопців «Крутивус», «Вернигора» та дитячий хор 

«Співанки». Для маленьких глядачів відбулися: лялькова вистава, різні майстер-класи, виступ 

майстрів по «Теквондо». Кожен учасник заходу отримав приз. 

В кінці всі бажаючі скуштували козацької каші та чаю, приготовлені братією Свято-

Єлисаветинського чоловічого монастиря 

 

30.10. 2014 

Молодіжному відділу Кіровоградської єпархії була вручена подяка «за особливий 

духовний внесок у розвиток молодіжної державної політики в області» 

Керівники Молодіжного і Соціального відділів Кіровоградської єпархії протоієреї Діонісій 

Буренко і Андрій Бобрик відвідали Кіровоградську обласну державну адміністрацію. Вкінці 

зустрічі начальник відділу з питань молодіжної політики Глобенко Ірина Вікторівна вручила 

подяку Молодіжному відділу Кіровоградської єпархії УПЦ «за особливий духовний внесок у 

розвиток молодіжної державної політики в області». 

 

12.11. 2014 

Освячення житлових кімнат в гуртожитку медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна 

12 листопада голова Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії протоієрей Діонісій 

Буренко разом із священиком Іоанном Верескуном освятили житлові кімнати на 

відновленому четвертому поверсі в гуртожитку медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна в місті 

Кіровограді. 

 

13.11. 2014 

«День Християнства» 

Глава Молодіжного відділу протоієрей Діонісій Буренко, глава Соціального відділу 

протоієрей Андрій Бобрик і священик Олександр Хомич, клірик Благовіщенського собору м. 

Кіровограда, звершили пастирсько-місіонерський візит до загальноосвітніх шкіл I-II і III 

ступенів сіл Іванівна, Семенасте, Димине Новоукраїнського району, де прочитали для всіх 

класів відкриті лекції на теми: «Ісус Христос», «П’ята Заповідь» і «Життєві пріоритети». 

 

17.11. 2014 

Вітання з днем студента 

Хор духовенства Кіровоградської єпархії відвідав Кіровоградський Будівельний коледж та 

привітав вихованців закладу з днем студента. Керівник Молодіжного відділу протоієрей 

Діонісій Буренко представив хор духовенства студентам і побажав гарного навчання та 

дотримання дисципліни. 

 

 



21.11.2014 

Проект «Віра отців» 
В день святкування пам’яті Архангела Божого Михайла та інших Сил Безплотних відбувся 

проект Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії «Віра отців». У Спасо-

Преображенський Кафедральний собор м. Кіровограда завітали студенти ВПУ №9. Спочатку 

очільник Молодіжного відділу протоієрей Діонісій Буренко прочитав акафіст Святому 

Архангелу Михайлу з молитвою за мир в нашій державі Україні. Потім для студентів була 

проведена коротка екскурсія по православному храму. 

 

03.12.2014 

Прот. Діонісій Буренко взяв участь у молодіжному форумі проти насильства в рамках 

Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 
Священик Діонісій Буренко зачитав молитву за мир в Україні і разом з вчителем вищої 

категорії Гучек Тетяною Борисівною (викладач Кіровоградського медичного коледжу ім. Є.Й. 

Мухіна) провели конкурс-диктант "Крила". Діти писали уривок про красу Києво-Печерської 

Лаври з історичного роману Михайла Старицького "Останні орли". Також священик розповів 

про Православний телефон довіри і закликав молодь у кризових ситуаціях не падати у відчай, 

а телефонувати і шукати рішення проблем разом із священиками Молодіжного відділу 

Кіровоградської єпархії, які і відповідають на дзвінки телефону довіри. 

 

11.12.14 

В актовій залі Кіровоградського медичного коледжу ім. Є. Й. Мухіна відбулася акція під 

назвою «Земне й Небесне» за мир в Україні 

Голова Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії протоієрей Діонісій Буренко зачитав 

молитву за мир в нашій Вітчизні. Всі в залі піднялись і разом з батюшкою подумки 

повторювали слова молитви до Творця світу – Бога. 

 

20.12. 2014 

Кіровоградська єпархія взяла участь у заході «Жінкам при надії» 

Захід  був спрямований для підтримки вагітних жінок  та присвячений  до дня святого 

Миколая. Вокальна формація виконала Тропар святителю Миколаю, пісню про маму "Слово 

мама дорогое" і колядку. В кінці заходу  виступив голова Молодіжного відділу, протоієрей 

Діонісій Буренко. Він розповів присутнім про життя святого Миколая та про його чудесну 

допомогу всім до тим, хто до нього звершує щиру молитву. 

 

19.12. 2014 

Священик Іоанн Верескун привітав дітей, які проходять реабілітацію у Центрі для 

дітей хворих на аутизм та інші фізичні вади 

Священик, під виглядом св. Миколая відвідав декілька закладів міста Кіровоград, де привітав 

всіх зі святом та вручив подарунки 

 

21.12. 2014 

Прот. Діонісій Буренко взяв участь у благодійному вірменському фестивалі «До Дня 

Святого Миколая» 

Організаторами виступили представники Спілки вірмен України в Кіровоградській області. 

На свято був запрошений керівник молодіжного відділу протоієрей Діонісій Буренко. 

Священик звернувся до присутніх зі словом привітання, у якому особливий акцент поставив 

на єдності. 

25.12.2014 

Духовенство Кіровоградської єпархії організували свято для дітей в інтернаті смт. Рівне 
Священики подарували дітям  молодіжну церковну літературу (журнали Отрок і 

Фамілія),гуманітарну допомогу, та солодкі подарунки.  Отець Діонісій звернувся до діток зі 



словами привітання, у якому він розповів про святого Миколая і про Різдво Христове.  В 

кінці гості пограли з дітьми у веселі ігри "Добру плескати" і "Веселий дощик" та провели 

цікаві конкурси, по завершенню яких передали даному закладу одяг та солодощі. 

 

29.12. 2014 

Проект «Справи милосердя» 

Керівники Молодіжного і Соціального відділів священики Діонісій Буренко і Андрій Бобрик 

передали зібрану доброчинну допомогу для новонароджених дітей, від котрих відмовились 

батьки, яку приносили небайдужі кіровоградці, і не лише, відгукнулась навіть одна сім’я із 

Києва Були зібрали необхідні речі для маленьких пацієнтів, а саме: соски для годування, 

памперси, вологі серветки, речі дитячої гігієни і пелюшки. Після цього священики звершили 

Таїнство Хрещення над двома хлопчиками. 

 

 

 

 

Керівник відділу прот. Д.Буренко 


