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ДАЙДЖЕСТ 
№1/2011 

 
Розповсюджується  

серед випускників Національної академії державного управління  
при Президентові України та її регіональних інститутів, науковців, 

депутатів місцевих рад, державних службовців,  
друзів та партнерів по громадській роботі 

ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 
 

 
 
 
 

Перелік постійної адресної розсилки – 6200 примірників 
Розсилку можна отримати, надіславши заявку за адресою:  

elitestate@ukr.net 
http://elita-derzhavy.livejournal.com 
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Власникам  
соціального та інтелектуального капіталу 

присвячується… 
01.01.11 р. 

 
Дорогі друзі! 

 
Вітаю всіх з Новим роком та Різдвом Христовим! 
В ці свята дуже хочеться забути про роботу, 
маленькі і великі неприємності та віддатися 
спокусам смачного та приємного. 
Кожен у ці свята бачить свої особисті радості: 
хтось думає про відпустку у теплі краї, хтось 
чекає на подарунки від коханої людини, а хтось 
проводить зараз всі вільні години у пошуках 
приємного для своєї родини, а, можливо, хтось 
візьме олівець та запише підсумки 2010 року та 
загадає свої бажання на наступний рік. 

 
Я пригадую наше святкування Святого Миколая -2009 у Будинку письменників. Час 

промайнув дуже швидко. А стільки всього відбулося в особистому и громадському житті членів 
нашої громадської організації, наших друзів та партнерів: 

 
- хтось раптово закохався, а хтось вже встиг одружитися; 
- хтось отримав нову посаду або змінив місце роботи на краще;  
- хтось виграв суд проти впливової державної установи на захист своєї честі та гідності і відчуває 
себе переможцем;  
- а хтось піддався або не піддавався життєвим спокусам та зробив висновки про цінність дружби; 
- хтось ще на декілька кроків просунувся у досягненні особистого або спільного результату; 

Під час особистих привітань з Новим роком я почула дуже гарні ідеї та побажання, які 
хочеться передати всім Вам у власній інтерпретації. Отже: 

 
УЯВІТЬ СОБІ СХОДИНИ ВГОРУ.  

НА СХОДИНАХ ЛЕЖИТЬ ЧЕРВОНА М‘ЯКА ДОРІЖКА. 
МИ ЙДЕМО РАЗОМ ПО ЦИХ СХОДИНАХ ВГОРУ.  

А НАГОРІ – ВЕЛИЧЕЗНИЙ ЗРУЧНИЙ ДИВАН 
ДЕКОРОВАНИЙ ЗОЛОТИМ ОКСАМИТОМ ТА ЧЕРВОНИМ ШОВКОМ. 

ПРАВОРУЧ ДИВАНУ – МІЦНЕ ВИСОКЕ ДЕРЕВО 
ІЗ ПЛОДАМИ ТА РІЗНИМИ  ПТАХАМИ. 

ЛІВОРУЧ – ГЛИБОКИЙ КОЛОДЯЗЬ, З ЯКОГО МОЖНА ДІСТАТИ ЧИСТУ ВОДУ. 
ДЕРЕВА, ДИВАНУ ТА КОЛОДЯЗЯ ТОРКАЮТЬСЯ ПРОМЕНІ  ТЕПЛОГО СОНЦЯ. 

БІЛЯ ДИВАНУ НА СТОЛІ – РОЗУМНІ КНИЖКИ ТА ШАХИ 
В КОШТОВНОМУ ОЗДОБЛЕННІ, 

СМАЧНА ЗДОРОВА ЇЖА, КЕЛИХИ ІЗ ЧИСТОЮ ВОДОЮ. 
І ГОЛОВНЕ -  ТАМ МИ З ВАМИ – ДОБРІ ДРУЗІ, ОДНОДУМЦІ ТА ПАРТНЕРИ. 

ПОДУМАЙТЕ ПРО ТИХ, ХТО ЗАРАЗ ЗНАХОДИТЬСЯ ПОРЯД З ВАМИ. 
МОЖЛИВО, САМЕ З ЦИМИ ЛЮДЬМИ ВИ ХОЧЕТЕ ПІДІЙМАТИСЯ  РАЗОМ ВГОРУ?  

 
МИ МАЄМО ПРАВО САМІ ОБИРАТИ ЯК ТА З КИМ ПРОЖИТИ СВОЄ ЖИТТЯ. 

  
З повагою 
Президент ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»      Піддубчак Ольга  

 
Про те, як та з ким ми розпочали шлях по червоній доріжці, читайте далі: 
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НОВИНИ ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»  
Підсумки року. Грудень 2010 року. 

 
ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ПОЛЯ ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

 
Наприкінці грудня 2010 року ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» брала участь та  перемогла у 

рейтинговому голосуванні при обранні до складу Громадської ради Київської ОДА.  
 

 
 
 

Представником в Громадській раді 
 

при Київській ОДА призначено 
 

Віце-президента ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 
 

Ніколенко Галину Василівну 
 
 

067-996-81-07 7 
 
На черзі – обласні державні адміністрації, де є осередки нашої ГО. Прохання подати заявки 

на участь у громадських радах при обласних державних адміністраціях та громадських радах при  
агенціях та службах до 12 січня 2011 р. ТЕРМІНОВО!!!  Просимо рекомендувати достойних 
представників від регіонів, в тому числі враховуючи кандидатури, подані Вами на 
керівників регіональних представництв. 

Звертаємо Вашу увагу, що кандидатура на представництво в громадській раді органів 
виконавчої влади затверджується Правлінням ГО.  
  
ПРИМІТКА: На роботу по створенню організаційної системи  та підготовки документів вже 
було витрачено близько 30 годин вільного часу членів ГО. 
  

НАЛАГОДЖЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН У 2010 РОЦІ: 
 

Наш новий партнер - Асоціація докторів наук з державного управління.  
Подробиці на лінку: http://elita-derzhavy.livejournal.com/12134.html 

 

 
 

Наш новий партнер -  Асоціація молодих державних службовців.  
 
Подробиці зустріч з молодими державними службовцями з Німеччини див. на лінку:  
http://elita-derzhavy.livejournal.com/11367.html 
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Наш новий партнер - Центр культури та історії Київської Русі «Парк Київська Русь»: 
Подробиці на лінку:  http://elita-derzhavy.livejournal.com/10455.html 

 

   
В. Янченко в гостях у ГО 

«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 
О. Тарасюк, О. Шушпанніков, 
О. Піддубчак, С. Аніщенко на 
святі до Дня Конституції у 
парку «Київська Русь» 

О. Піддубчак на фоні карти 
парку «Київська Русь» 

 
Наші нові партнери – науковці кафедри державної політики та управління 

політичними процесами  НАДУ при Президентові України: 
 

 
 

Гонюкова Лілія Василівна 
 в гостях у  

ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

 
 

Пірен Марія Іванівна  
в гостях у  

ГО «ЕЛІТА  ДЕРЖАВИ» 

 
 

Викладачі, аспіранти та докторанти кафедри 
державної політики та управління політичними 

процесами 
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25 листопада 2010 року в Президент Готелі взяли участь в офіційному відкритті 
представництва Європейської Економічної Палати Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні 
(EEIG) представники  нашої організації: Аніщенко Світлана,  Ніколенко Галина,  Волошин Юрій. 

Результатом зустрічі стали налагодженні контакти з Президентом Європейської 
Економічної Палати Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні Станіславом Григорським та 
іншими топ-менеджерами. 
Подробиці на лінку: http://www.eeig.com.ua/ua/news/sample/1/  
 

 
Члени організації з Г. Вейпустеком, Головою Ради 

директорів Європейської Економічної Палати Торгівлі, 
Комерції та Промисловості. 

 

 
Ю.Волошин з Г. Вейпустеком, Головою Ради директорів 
Європейської Економічної Палати Торгівлі, Комерції та 

Промисловості. 
 

 
С.Аніщенко та Г.Ніколенко 

 
Члени організації з Президентом Європейської 

Економічної Палати Торгівлі, Комерції та 
Промисловості в Україні Станіславом Григорським 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 
 

Від членів ГО за 2010 рік про діяльність ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» дізналось близько 200 

лідерів громадських організацій та 6000 державних службовців.  

 

Проходять правову експертизу документи організації щодо надання їй статусу 

Всеукраїнської громадської організації. 

 

!!! Чекаємо на Ваші пропозиції щодо нових членів ГО в регіональних осередках. 

!!! Будемо раді Вашій рекомендації щодо нових членів організації.  

Головні критерії відбору: чесність, порядність, професіоналізм, високий інтелект, вміння 

дотримуватись свого слова та мислити креативно, гармонійно поєднувати власні та командні 

інтереси. 

 Анкета та заява у додатку.  
 
 

 



 6 

МАЙДАНЧИК ДЛЯ ОСОБИСТОГО СПІЛКУВАННЯ 
ЧЛЕНІВ ГО ТА КЛУБУ «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

 
Правлінням ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» проведено 15 спільних тематичних заходів та близько        

100 особистих зустрічей з потенційними членами ГО та незалежними експертами. 
 

ВІЗУАЛЬНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ГО 
 
За 2010 рік було змонтовано 4 ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФІЛЬМИ про діяльність організації 

та записано презентаційні диски. 
ФІЛЬМ. Презентація Клубу «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ». Прес-конференція в УНІАНі. 
ФІЛЬМ. Річниця ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ». Церковно-етнографічний комплекс. 
ФІЛЬМ. Багаття бажань. 
ФІЛЬМ. Дзеркало часу. 
 
ПРИМІТКА: На цю роботу було витрачено близько  100 годин вільного часу членів ГО.  
 
Було підготовлено та НАДРУКОВАНО БУКЛЕТ. За висновками фахівців – наш буклет 

один з незвичайних,  яскраво та емоційно виражений.  
ПРИМІТКА: На цю роботу було витрачено близько  60 годин вільного часу членів ГО. 
 

   

  
 

 
ПІДГОТОВЛЕНО ПРЕЗЕНТАЦІЮ ГО з рекламними картинками та текстами на           

10 сторінках в Power Point.  
 

 ВИГОТОВЛЕНО ЗНАЧКИ для членів ГО та Клубу ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ».   
 

За рахунок власних коштів Президента ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» виготовлено ексклюзивний 
«ПЕРСТЕНЬ ВЛАДИ» для Президента ГО, який додасть експресивної пізнаваності організації. 
Перстень виготовлено із золота вищої проби, містить символіку ГО та ВІСІМ діамантів, що 
розташовані навколо символіки ГО.  
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ОНОВЛЕНИЙ  ДИЗАЙН ТА ДРУЖНІЙ ІНТЕРФЕЙС САЙТУ. 

Сподіваємось, що члени ГО, які взяли на себе зобов‘язання закінчити роботу, пов‘язану із 
дизайном та функціональністю сайту до необхідного результату, а саме, підготувати новий 
майданчик для розміщення інформації,  все ж таки закінчать цю роботу до кінця січня 2011 року. 
 
ПРИМІТКА: На цю роботу вже було витрачено близько  50  годин вільного часу членів ГО. 
 

 
ЗНАЙОМТЕСЬ З НОВИМИ  ЧЛЕНАМИ ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»: 

 

 
 

РЯБЦЕВ ГЕНАДІЙ 
Докторант кафедри 

державної політики та 
управління політичними 

процесами НАДУ, 
експерт з питань 

енергетичного сектору 

 
 

СИЧОВА МАЙЯ 
 

Аспірант НАДУ 
Експерт з гуманітарних 

питань  

 
УЯЗДОВСЬКИЙ 

ВОЛОДИМИР 
 

Слухач НАДУ 
Експерт з питань пенсійного 

забезпечення 

  
БАБАРИКА ВІКТОР 

Капітан 2-го рангу 
Експерт з управління  

кадрами ВМФ 
Керівник представництва 
ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

у м. Севастополь 
 

 
ОСТАННІМ ЧАСОМ ПОЧЕСНИМИ ЧЛЕНАМИ ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» СТАЛИ: 

 

 
МАРТИНЕНКО 

ВАСИЛЬ 
Президент Асоціації 

докторів наук державного 
управління, доктор наук з 
державного управління, 

м. Харків 

 
ПІРЕН МАРІЯ 

Доктор соціологічних наук, 
професор кафедри 

державної політики та 
управління політичними 

процесами НАДУ при 
Президентові України, 

автор багатьох наукових 
публікацій з питань 

української еліти, м. Київ 

 
 

КРЮКОВ ОЛЕКСІЙ 
Заступник Президента 

Асоціації докторів наук 
державного управління, 

доктор наук з державного 
управління, автор багатьох 

наукових публікацій з 
питань української еліти,    

м. Харків 

  
 

ВОЛОДИМИР ЯНЧЕНКО 
Засновник Центру культури 

та історії Київської Русі 
«Парк Київська Русь»,         

м. Київ 
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ШУКАЄМО ТАЛАНТИ!!! 

Шановні друзі! Можливо у Вас є таланти, які Ви ще не проявили? 
 Шукаємо серед членів ГО наступні таланти: написання статтей, створення відео-фільмів та 
сценаріїв до них, бажання та вміння фотографувати, вміння робити або бажання навчитись 
працювати в дизайнерських програмах для макетування візиток, грамот, дайджестів та інш. Також 
приймаються пропозиції, хто може навчити працювати в таких програмах інших членів ГО. 
Заявки   направляти за адресою piddubchakolga@ukr.net 

 
БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ТА ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

 
Запрошуємо Вас до співпраці у якості нових членів організації або наших партнерів! 

Для підготовки наступного дайджесту чекаємо від Вас інформації про Вашу діяльність, як 
членів організації або партнерів, у наступному форматі: дата, місце проведення, суть події, фото, 
автор, зворотній зв‘язок (тел., e-mail).  

В тому числі плануються наступні розділи: шукаю/пропоную роботу, потрібна 
консультація, надаємо послуги. 

Якщо Ви хочете бути членом ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», ознайомтесь із шкалою благодійних 
внесків та заповніть анкету та  заяву, зазначені у додатку.  

Внески та заповнені документи можна передати після 10 січня 2011 року відповідальним 
особам: 

 

 
 

КОЖЕВНИКОВ АНДРІЙ 
 

Казначей  
 

ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

 
050-911-76-04,  
067-785-58-57 
kozhevnikov_a@rambler.ru 
 
НКРЕ, м. Політехнічний інститут або 
м. Шулявка, вул. Смоленська, 19 

 

 
СИВАК ОЛЬГА 

 
Керівник  

організаційного управління 
 

ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 
 

097-256-70-61 
syvak@rada.gov.ua 
 
ВРУ, м. Хрещатик, Садова 3 

 
ДНІ НАРОДЖЕННЯ У СІЧНІ 

 02 Шаповалова Людмила Олександрівна 

06 Поплавська Світлана В’ячеславівна 
07 Коваль  Сергій Анатолійович 
10 Ковальський Олександр Борисович 
14 Стефанова Оксана Адольфівна 
22 Ніколенко Галина Василівна 

Над дайджестом працювали:  
- Ольга Піддубчак (підбір фото, авторські тексти, макет дайджесту) 
-  Галина Ніколенко (редагування текстів, підбір фото) 

Над додатками працювали: 
Ольга Піддубчак, Галина Ніколенко, Ольга Сивак, Андрій Кожевников 
Фото: Валерій Порядочний, Юлія Дончук, Ольга Піддубчак, Юрій Захаров, Марина Канавець, Тетяна Бодун 
Дизайн буклету та значків: Олена Тарасюк 
 


