
 
  

Звіт про роботу 
відділу у справах сім’ї Кіровоградської єпархії 

за 2014 рік 
 

Відділ у справах сім’ї Кіровоградської єпархії був заснований 26.11.2012 з благословення 
єпископа Кіровоградського і Новомиргородського Іоасафа. За два роки існування відділу відбувалося 
його становлення: розроблялися і проводилися різноманітні заходи, аналізувалися результати 
роботи й впроваджувалися актуальні проекти відповідно до вимог сьогодення. Зазначимо, що з 53 
єпархій Української Православної Церкви на сьогодні працює всього 37 єпархіальних відділів у 
справах сім’ї, більшість з яких є новоствореними та набувають досвіду роботи. 

Головним завданням відділу у справах сім’ї є збереження сімейних цінностей в суспільстві, 
захист інтересів сім’ї, налагодження співпраці між Церквою і державою, громадськими 
організаціями, благодійними фондами.  

2014 рік поставив перед відділом складні питання братовбивчого протистояння в державі, 
зубожіння сімей, нагнітання в суспільстві нетерпіння, ненависті, злоби тощо. Саме складний час, який 
переживає сьогодні наша держава і Церква зокрема, був тим фундаментом, на якому будувалася 
робота в минулому році. Основними напрямами роботи відділу в 2014 році стали просвітницьке і 
благодійне служіння. А головними завданнями відділу стали робота в сфері соціального служіння, 
робота з молоддю – майбутніми родинами, просвітницька робота з молодими сім’ями та допомога 
багатодітним сім’ям і сім’ям з дітьми з особливими потребами. 

Робота проводилася і в храмах, і в освітніх закладах, і в медичних установах, і вдома в деяких 
родинах (зокрема, де є діти з особливими потребами). За звітний рік було проведено ряд родинних 
свят (зокрема вперше відсвяткували день пам’яті святих благовірних князів Петра і Февронії), 
благодійні ярмарки, в учбових та медичних закладах постійно розповсюджується за кошти меценатів 
газета "Батьківський комітет України". 

Хочеться подякувати за роботу всім активістам відділу та організаціям, не байдужим до 
проблем сім’ї, зокрема Регіональному громадсько-просвітницькому товариству "Православна 
Просвіта" в особі виконавчого директора Антоніни Павловської та Кіровоградській обласній 
громадській організації дітей-інвалідів та інвалідів "Серце матері" в особі Людмили Шукрути. Спільно 
саме з цими організаціями в 2014 році єпархіальним відділом було реалізовано більшість заходів. 

І особливу подяку хочеться висловити Його Високопреосвященству Високопреосвященнішому 
Іоасафу, архієпископу Кіровоградському і Новомиргородському від усього єпархіального відділу за 
активну позицію та роботу в сімейному напрямку, та попросити його Високопреосвященство 
благословення на активну працю на наступний рік. 

 
 

Керівник відділу у справах сім’ї Кіровоградської єпархії УПЦ 
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