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Інформація про релігійну ситуацію в  
Олександрійській територіальній громаді за 2021 рік 

 
1. Релігійна мережа та матеріальне забезпечення, основні тенденції, 

динаміка змін, перспективи розвитку. 
На території Олександрійської територіальної громади зареєстровано                      

50 релігійних громад.   
У відповідності до ст. 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» церква (релігійні організації) в Україні відокремлена від держави. 
Держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних 
організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених за ознакою 
ставлення до релігії. 

У відповідності до вимог статті 2 Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови, як державної» «дія цього Закону не поширюється 
на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів». 

Протягом 2021 року релігійні громади діяли у межах своїх статутних 
повноважень. Спрямовують їх роботу керівники - священнослужителі. У 2021 році 
в Олександрійській територіальній громаді продовжує діяти управління 
Олександрійсько єпархії УПЦ. Його очолює архієпископ Боголєп (Гончаренко 
Валерій Валерійович). Крім цього, в територіальній громаді діють 3 релігійні 
громади Православної церкви України та одна релігійна громада Української 
Автокефальної церкви України.  

2. Процеси, що відбуваються в релігійному середовищі. 
Релігійні громади будують свою діяльність відповідно до Статутних вимог та 

чинного законодавства. У православному середовищі протягом року не відбулося 
будь-яких змін чи нововведень у канонічну діяльність. В храмах ведуться 
богослужіння, також здійснюються треби. Найбільша активність спостерігається в 
дні великих християнських свят. Міська рада та міська комісія сприяння 
дотримання законодавства про свободу совісті та релігійні організації надають 
рекомендації, що під час проведення богослужінь та релігійних обрядів необхідно 
неухильно дотримуватись карантинних норм і обмежень, запроваджених на 
території України щодо унеможливлення поширення на території держави 
коронавірусного захворювання COVID-19.  

Автокефальна Свято-Миколаївська Церква опікується каплицею невинно-
убієнних: жертв голодомору, репресованих. Просвітницька діяльність полягає в 
періодичних виступах священиків у місцевих засобах масової інформації з 
поясненням тих чи інших свят, таїнств та моральних християнських цінностей. 
Проблем щодо підготовки кадрів служителів культу не виникали. В основній масі 
священнослужителі мають духовну освіту. 

Протестантизм у територіальній громаді відрізняється динамічним ростом 
кількості віруючих, запровадженням нових та розвитком існуючих форм діяльності. 
Так, як громади цього віровчення не мають канонічних рамок, тому все більше 
запроваджується робота з окремими категоріями громадян, тематика богослужінь 
спрямована на соціальні аспекти життя суспільства, сім'ї, проблеми. 
Відшліфовуються форми і методи роботи з молоддю, підлітками, малозахищеними 
громадянами. Досить часто використовують у своїй роботі такі форми як 
конференції, з'їзди, семінари. Ці заходи проводяться як вищими органами Союзів, 
об'єднань, так і первинними громадами для більш фахової підготовки лідерів своїх 
нижчих ланок. Практикує проведення конгресів, з'їздів Церква Божа в Україні, 
Свідки Єгови, Церква Повного Євангелія, Новоапостольська Церква. Представники 
громад Олександрійської територіальної громади постійні їх учасники. Серед 



протестантських громад все далі вживається практика спільної діяльності. Крім 
того, що їхні вчення дуже близькі духовно дедалі частіше проводяться спільні 
заходи. Це і пасторські спілкування, і спільні пасторські богослужіння і спільні 
богослужіння кількох громад. 

Пастори продовжують пошуки співпраці з православним духовенством, при 
цьому активно виражаючи своє миролюбне відношення до православних християн і 
їх віровчення.  

Засновниками (співзасновниками) друкованих та електронних засобів 
масової інформації релігійні організації не виступають. 

3. Соціально-значуща діяльність релігійних організацій. 
Соціально-значуща діяльність релігійних організацій із року в рік мало чим 

відрізняється. Православні церкви здійснюють посильну діяльність Церква Святих 
Петра і Павла направляє благодійну допомогу в будинки-інтернати, а також 
проводить душпастирську роботу. Церква Святого Георгія Побідоносця надає 
матеріальну допомогу для Знам’янського спеціалізованого інтернату з ДЦП. 
Протестантські об'єднання мають більш стійке фінансове становище. Вони 
отримують матеріальну підтримку донорів та благодійну допомогу.  Так за 
сприяння міської ради Церквою «Ковчег Спасіння» був відкритий і діє 
реабілітаційний центр людей з наркотичною і алкогольною залежністю та для дітей 
схильних до бродяжництва.  Ця ж церква, Церква Християн Віри Євангельської 
мають можливість утримувати у літній період дитячі табори, надавати допомогу 
благодійної їдальні, будинкам-інтернатам, малозабезпеченим громадянам. Церква 
Християн Повного Євангелія надають допомогу на лікування дітям Новопразької 
школи-інтернату. 

При Іудейській громаді «Хабаб-Любавич» працює недільна школа по 
вивченню історії та традицій іудеїв, молодіжний та жіночий клуби. Також 
проводиться робота по наданню допомоги малозабезпеченим, одиноким та хворим 
продуктами харчування та ліками. Також, недільна школа облаштована та діє при 
Управлінні Олександрійської єпархії УПЦ.  

Більшість Церков протестантського спрямування ведуть агітацію серед 
молоді за здоровий спосіб життя. Систематично релігійні громади проводять акції з 
розповсюдження агітаційної літератури за здоровий спосіб життя. Ще одним видом 
їх діяльності є і проведення християнських концертів та піснопінь, де рекламується 
здоровий спосіб життя.  

Олександрійська міська рада надає всебічну підтримку сприяння 
доброчинним програмам церков і релігійних організацій. Серед них: 

- дольова участь в утриманні благодійного дитячого центру; 
- дольова участь в утриманні реабілітаційного центру для колишніх 

наркоманів. 
4. Стан дотримання чинного законодавства щодо релігії та церкви. 
Враховуючи кількість релігійних громад у територіальній громаді різних 

конфесій, стан справ у релігійному середовищі можна оцінити стабільним за 
інформацією Олександрійського районного відділу поліції ГУ НП в 
Кіровоградській області. З початку поточного року та в минулому році в 
Олександрійській територіальній громаді не виникали конфлікти на релігійному 
ґрунті. Цьому сприяє активна та налагоджена робота комісії по дотриманню 
чинного законодавства про свободу совісті при виконавчому комітеті міської ради.  

В її основі - зустрічі міського голови з керівниками релігійних організацій, 
вирішення питань у робочому порядку, надання виконавчим комітетом дозволів на 
проведення освячення води, пасок (за межами церков), проведення ходи та інших 
масових заходів (у разі необхідності) і забезпечення громадського/публічного 
порядку працівниками правоохоронних органів.      

 

Начальник відділу  
внутрішньої політики міської ради           Євген ПИСАРЕВСЬКИЙ  


