
Біографічна довідка 

 Зачепило Світлана Володимирівна, 1968 року народження, 

громадянка України, позапартійна. 

У 1991 році закінчила Київський державний педагогічний інститут 

(нині Національний педагогічний університет ім. Драгоманова). 

З 1993 по 1998 роки очолювала відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

Печерської райдержадміністрації м. Києва.  Розробила і протягом 5-ти років 

на базі Печерського району столиці втілювала у життя систему молодіжного 

самоврядування, що працює зараз у загальноосвітніх навчальних закладах 

столиці. 

З 1994 по 1998 роки була обрана депутатом Печерської районної Ради 

народних депутатів м.Києва. 

У 1998-1999 роках очолювала прес-службу Київського науково-

методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, 

культури і заповідних територій. Висвітлювала етепи відновлення 

Михайлівського Золотоверхого монастиря та Успенського собору Києво-

Печерської лаври. 

З 1999 року - головний консультант Адміністрації Президента України. 

З 2007 року перебуває  у соціальній відпустці по догляду за дитиною. 

З 2014 року – заступник Голови правління Благодійної організації 

«Благодійний фонд» Дніпровська ініціатива» на громадських засадах. 

З 2015 року член Наглядової ради КМКЛ Швидкої медичної допомоги 

на громадських засадах. 

З 1988 року проживає у Дніпровському районі м.Києва. 

 

 

 



                                                            
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКА ІНІЦІАТИВА» 

 
вул. Генерала Жмаченка, 8, кв. 103,                                             www.di.org.ua 

м. Київ, Україна,  02192                                                                 https://www.facebook.com/dniprovska.iniziatyva 

Ідентифікаційний код 39391609                                                         тел. +38 (068)  684 75 33 

                                                                                                                              +38 (067)  986 48 80 

 

15 травня 2017 № 10/п 

 

на №_____________ від _____________ 
 

 

Ініціативній групі з підготовчих зборів 

щодо формування нового складу  

Громадської ради при Дніпровській 

районній 

в місті Києві державній адміністрації 

 

 

 

Інформація 

 

про результати діяльності БО «БФ «Дніпровська ініціатива» 

 

Благодійний фонд «Дніпровська ініціатива».створений волонтерами Дніпровського 

району Києва у вересні 2014 року. Вже три роки поспіль веде активну роботу громадську 

та патріотичну роботу по залученню жителів Дніпровського району до благодійної 

діяльності у сфері підтримки медичної галузі  та дітей східних регіонів України, а також 

освітницьку роботу зі школами Дніпровського району. 

БФ «Дніпровська ініціатива» постійно опікується проблемами Київської міської клінічної 

лікарні №2 (Київський міський Опіковий центр, вул. Попудренка, 36), Київської міської 

клінічної лікарні швидкої медичної допомоги та санітарних частин ЗСУ, що боронять 

незалежність України на сході.  

У доробку фонду – проект з навчання та обміну досвідом між волонерами, що опікуються 

закладами охорони здоров’я. Так, у квітні минулого року Фонд провів одноденний 

семінар – круглий стіл «Наглядові ради у медичних закладах як принципова складова 

медичної реформи». 

Захід мав широкий резонанс у професійних (серед медичної громадскості) та 

волонтерських і громадських колах. Його результатом став запуск роботи наглядової ради 

при Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Зауважимо, що 

волонтери БО «БФ «Дніпровська ініціатива» є активними учасниками цієї, мабуть, єдиної 

в Україні результативної Наглядової Ради при лікарні. 

http://www.di.org.ua/
https://www.facebook.com/dniprovska.iniziatyva
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Крім того, цей захід дав старт розробці та внесенню громадськими активістами своїх 

пропозицій у законопроекти з реформування системи охорони здоров’я щодо участі та 

контролю діяльності медичних закладів. Частина цих пропозицій була врахована та 

прийнята Верховною Радою у законі про «автономізацію закладів охорони здоров’я». 

Закон підписано Президентом та вступає в дію з наступного року. 

Фонд постійно проводить роботу з популяризації волонтерського руху та грамотності у 

царині першої домедичної допомоги серед школярів. Так, широкої популярності набув 

наш соціально-освітній проект для учнівської молоді «Щоденник добрих справ», що 

проводиться на базі 258-ї загально-освітньої школи та 167-ї гімназії з поглибленим 

вивченням німецької мови (обидві – Дніпровський район). До нього почали долучатися 

школи інших районів Києва та окремі учні з інших областей України. 

Серед пріоритетів у діяльності Фонду є також підтримка вихованців Гірської обласної 

спеціалізованої загально-освітної школи інтернат (діти з особливими потребами та вадами 

розвитку) та діти з малозабезпечених та багатодітних сімей смт Гречишкіно Луганської 

області.  Лише за останні місяці ці діти отримати декілька тонн гуманітарного грузу у  

вигляді одягу, взуття та іграшок.  

Фонд організував постійну роботу складу зі збору благодійної допомоги (одяг, посуд, 

миючі засоби, предмети першої необхідності ) для вимушених переселенців та соціально 

незахищених верств населення, що залишились на території, близькій во воєнних зон 

сходу України.  

БФ «Дніпровська ініціатива» проводить благодійні культурно-масові заходи за участю 

професійних та аматорських колективів. У нашому доробку – понад 30 таких заходів, 

зокрема проведення благодійних заходів у Парку «Перемога», у мерії Києва, ТЦ «Дитячий 

світ», на Хрещатику. 

 

 

 

Голова Правління  

БО  «БФ «Дніпровська ініціатива»           Велімовська Т.В.                            

 

Мотиваційний лист Зачепило Світлани Володимирівни 

 

 «Разом ми зможемо більше!» - це девіз нашого Благодійного фонду  

«Дніпровська ініціатива», волонтером якого я є понад три роки. Вірю, що цей 

заклик стане принципом життя кожного з нас. Адже тільки разом ми 

зможемо долати бездіяльність влади на всіх рівнях. Тільки разом ми 

зможемо вимагати від неї звітувати за кожну витрачену копійку з наших 

гаманців. Тільки разом ми зможемо зробити наш рідний Дніпровський район 

зручним і приємним для проживання, наше місто – чистим та комфортним, 

нашу державу – сильною та квітучою.  



Наразі можливість об’єднатися й сформувати Громадську раду при 

Дніпровській районній у м.Києві державній адміністрації з представників 

інституцій громадянського суспільства дає змогу мешканцям району 

ефективно впливати на життєдіяльність Дніпровського району. 

У разі обрання на посаду членом Громадської ради, спрямую знання та 

досвід для покращення якості життя і захисту інтересів мешканців 

Дніпровського району м.Києва  у рамках делегованих їй повноважень. 

З вірою та надією на гідне майбутнє кожного, 

                                                                     _______________________ Зачепило С.В. 

 


