
 
 
 
 
 
 

Вих. № 100 від 21.09.2015р. 
 
 

Вих. № 147 від 14.05.2017р. 
Ініціативній групі з підготовки та проведення  

установчих зборів щодо обрання  Громадської ради  
при Оболонській районній в місті Києві  

державній адміністрації 
 

Благодійна організація "Благодійний фонд Світоч Роду" повідомляє, що участь в 
установчих зборах з обрання Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві 
державній адміністрації, які відбудуться 26 червня  2017 року, візьме уповноважений 
представник – Штембуляк Дмитро Анатолійович, який є кандидатом на членство в 
Громадській раді при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Благодійна організація "Благодійний фонд Світоч Роду" не заперечує проти 
оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах щодо обрання  
нового складу Громадської ради.  
 

До заяви додаються: 
1.  рішення про делегування представника для  участі  в  установчих  зборах  (витяг з 
протоколу); 
2. біографічна   довідка  делегованого  представника  ІГС; 
3. копія  виписки  з  ЄДРПОУ та копія статуту  (положення)   ІГС/витяг із статуту  щодо 
цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;  
4. згода  делегованого представника на обробку та оприлюднення його персональних даних; 
5. інформація про результати діяльності ІГС; 
 
Благодійна організація "Благодійний фонд Світоч Роду" не заперечує щодо розміщення 
матеріалів про діяльність організації. 

 
Відомості про місцезнаходження ІГС:  

Адреса: Україна, 04201, м.Київ, вул. Петра Калнишевського, 1 (М.Майорова) 
Електронна пошта: svitoch.rodu@gmail.com  
Телефони: 
Голова Правління – Мішаріна С.І. – 0936720772 
Делегований представник БФ – Штембуляк Д.А. – 0950959859 

 
 
 
Із шаною 
Голова Правління  
БО БФ "Світоч Роду"  
Мішаріна С.І. 
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Благодійна організація "Благодійний фонд Світоч Роду" 
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Вих. № 100 від 21.09.2015р. 
 
 

 
Ініціативній групі з підготовки та проведення  

установчих зборів щодо обрання  Громадської ради  
при Оболонській районній в місті Києві  

державній адміністрації 
 
 

Рішення Голови Правління 
БО БФ "Світоч Роду" 

про вступ до Громадської ради  
при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

 
 
 Я, Мішаріна Світлана Ігорівна, як Голова Правління та на підставі 
Статуту БО БФ "Світоч Роду" прийняла рішення про участь нашого БФ в 
установчих зборах громадської ради при Оболонській районній в місті Києві 
державній адміністрації через делегованого представника (повноважну особу) - 
Штембуляк Дмитро Анатолійович, 1992р.н. 
 
 Додаток – витяг з протоколу засідання Правління – 1 арк. 
 
 
 
Голова Правління  
БО БФ "Світоч Роду"  
Мішаріна С.І. 
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Витяг із протоколу № 3 
засідання  Правління  

Благодійної організації "Благодійний фонд "Світоч Роду" 
(код за ЄДРПОУ 40004566) 

 
14 травня 2017 року                                                               м. Київ 

 
 
Присутні:  
Правління в повному складі – 3 особи 
Запрошені – 4 особи 
 
Порядок денний: 
 
Про участь представника організації в установчих зборах щодо обрання  
Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві державній 
адміністрації. 
 
 
Вирішили: 
 
Делегувати для участі в установчих зборах щодо обрання  Громадської ради 
при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації – Штембуляк 
Дмитро Анатолійович. 
 
 
 
 

Головуючий                                                                Мішаріна С.І. 
 
 
 
 
 

Секретар                                                                     Мазалецький І.О. 
 
 
 



Біографічна довідка  
Штембуляка Дмитро Анатолійовича 

Делегованого представника від БО БФ "Світоч Роду" 
 
 

Я, Штембуляк Дмитро Анатолійович, народився 06.12.1992, в с. 
Новопетрівка, Ширяєвського района Одеської області. 

В 2006 р закінчив середню школу (9ть кл.). 
В 2009 р закінчив ОВПУ автомобільного транспорту за спеціальністю 

"машиніст–екскаваторщик". 
В 2011 звільнився з лав МВС ВВ. 
З 2011 до 2014 працював охоронцем. 
В 2014 пішов добровольцем в ДУК ПС 
З 2015р. приживаю в Києві. З 2016р. та на даний час Працюю в Києво–

Святошинському лісництві на посаді пожежний спостерігач. 
З 2015. – громадський активіст в Оболонському районі м.Києва, 

волонтер, член Громадського формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону в Оболонському районі міста Києва. Активний член 
руху за збереження заповідника Стародавній Київ та проти незаконних 
забудов на територіях заповідників. Учасник мирних акцій на захист 
заповідників "Стародавній Київ" та Буферної зони Софії Київської від 
незаконних забудов, а також за збереження зелених зон в Оболонському 
районі від незаконних забудов. 

 
 
Не одружений, дітей не маю. 
 
 
 

Штембуляк Д.А.                      ________________________ 
Тел. 0950959859 

 
  







ЗГОДА 
на збір та обробку персональних даних 

 
Я, Штембуляк Дмитро Анатолійович (народився «06» грудня 1992 

року, паспорт серії КМ № 592549) шляхом підписання цього тексту, 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 
2010 року, № 2297-УІ відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» даю згоду на обробку та оприлюднення моїх 
персональних даних, зазначених у документах та біографічній довідці, у 
зв’язку з участю в установчих зборах щодо обрання нового складу 
Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві державній 
адміністрації. 

Згоду на обробку персональних даних надано на необмежений термін. 
 
 

Штембуляк Д.А.                                     _______________________  
Тел. 0950959859                                                             (підпис) 
14.05.2017р. 
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Ініціативній групі з підготовки та проведення  
установчих зборів щодо обрання  Громадської ради  

при Оболонській районній в місті Києві  
державній адміністрації 

 
 

Інформація про результати діяльності  
БО БФ "Світоч Роду" 

 
1. Назва: 

Благодійна організація "Благодійний фонд Світоч Роду" 
 2. Скорочена назва: БО БФ "Світоч Роду" 
 3. Адреса: Україна, 04201, м.Київ, вул. П.Калнишевського, 1 (Майорова) 

    Електронна пошта: svitoch.rodu@gmail.com  
    Голова Правління – Мішаріна С.І. – 0936720772 
    Делегований представник нашої ГО – Штембуляк Д.А. – 0973947938 

 4. Мета діяльності: 
Основною метою Фонду є провадження благодійної діяльності у таких сферах: 
1) освіта; 2) охорона здоров’я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 
4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх 
наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і 
нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та 
правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні 
послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної 
спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) 
права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток 
територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) 
стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих 
регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння 
здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, 
спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 15) 
благодійна та волонтерська діяльність у сферах сприяння обороноздатності та 
мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях 
мирного і воєнного стану.  
 

5. Про діяльність: 
БО БФ "Світоч Роду" була зареєстрована 10.09.2015р. Протягом 2015–

2017р.р. БФ проводив активну діяльність у наступних напрямках: 
1. Волонтерський рух по допомозі ЗСУ, НГУ, СБУ та добровольчим 

батальйонам в АТО.  
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Благодійна організація "Благодійний фонд Світоч Роду" 
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2. Постійно ведеться спортивно-патріотична та просвітницька робота 
серед молоді та юнацтва, щодо збереження українських сімейних цінностей, 
традиційних звичаїв, та збереження культурної самоідентифікації українців.  

3. Надає регулярну допомогу в Оболонському районі сім'ям зі складними 
життєвими обставинами, малозабезпеченим, пенсіонерам та людям з 
обмеженими можливостями. Регулярно допомагає сім'ям бійців АТО в 
Оболонському районі 

4. Приймає участь з громадськістю району щодо збереження та 
розширення зелених зон, парків, скверів та у боротьбі з незаконними 
забудовами. 

5. Є членом координаційної ради волонтерів при Оболонській районній 
державній адміністрації. 
 
 
 
Голова Правління  
БО БФ "Світоч Роду"  
Мішаріна С.І. 
 
 



Витяг зі статуту  
Благодійної організації "Благодійний фонд "Світоч Роду" 

Стаття II. МЕТА, ЦІЛІ ТА СТАТУТНІ  ЗАВДАННЯ  
 
2.1. Основною метою Фонду є провадження благодійної діяльності у таких 

сферах: 1) освіта; 2) охорона здоров’я; 3) екологія, охорона довкілля та 
захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам 
та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок 
катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також 
біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова 
допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги 
і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної 
спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 
10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток 
територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 
13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її 
окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) 
сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних 
програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища 
в Україні; 15) благодійна та волонтерська діяльність у сферах сприяння 
обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту 
населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.  

2.2. Цілями Фонду є надання благодійної допомоги фізичним особам, 
територіальним громадам, неприбутковим організаціям, а також 
юридичним особам приватного права в указаних сферах, а також 
розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.  

2.3. Для виконання своєї мети і відповідно до чинного законодавства Фонд 
виконує такі основні завдання:   
2.3.1. сприяння здійсненню міжнародних, національних, регіональних і 

місцевих програм, у сферах згідно п.2.1. дійсного Статуту; 
2.3.2. сприяння розвитку у сферах згідно п.2.1. дійсного Статуту в 

інтересах суспільства та/або захисту законних інтересів 
бенефіціарів;  

2.3.3. надання допомоги в розвитку видавничої справи, засобів масової 
інформації та інформаційної інфраструктури. 

2.4. Предметом діяльності Фонду задля досягнення мети та виконання 
статутних завдань є: 
2.4.1. популяризація діяльності Фонду, поширення інформації та 

пропагування її ідей, мети, статутних завдань та символіки; 
2.4.2. надання методичної, інформаційної, організаційної, а також 

фінансової підтримки фізичним особам, неприбутковим 
організаціям, іншим юридичним особам, що беруть участь у 
програмах і проектах, пов’язаних з метою діяльності Фонду; 



2.4.3. сприяння здійсненню меценатської та волонтерської діяльності; 
2.4.4. участь в організації та фінансуванні міжнародних і національних 

конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів та інших заходів, 
досліджень і консультацій, пов’язаних зі статутними завданнями; 

2.4.5. участь у реалізації програм (проектів) та організації заходів, 
зазначених у сферах згідно п.2.1. дійсного Статуту; 

2.4.6. участь у розробці, громадському обговоренні, консультаціях, 
експертизі, моніторингу, оцінці регуляторних та інших нормативно-
правових актів, що стосуються мети і статутних завдань; 

2.4.7. отримання і надання грантів, іншої фінансової допомоги, 
організація збору пожертв і добровільних внесків у грошовій і 
речовій формах від резидентів України та нерезидентів; 

2.4.8. проведення благодійних заходів у встановленому законодавством 
порядку, розробка і виконання цільових благодійних програм, 
контрактів (договорів) про благодійну допомогу; 

2.4.9. встановлення і розвиток міжнародних гуманітарних зв’язків, 
сприяння співпраці (в т.ч. міжнародній) у сферах згідно п.2.1. 
дійсного Статуту. 

 
 
 
 

Голова Правління  
БО БФ "Світоч Роду"  
Мішаріна С.І. 
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