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ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
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Компас Янголів,
або Власний Стрижень у напрямку до Світу

У кожної людини є власний КОМПАС ЯНГОЛІВ.
Світлий Янгол знаходиться у майбутньому. З ним
людина має звіряти власні вчинки. Достатньо
заплющити очі і Ви його обов’язково побачите - у
верхньому лівому куті над компасом.
Якщо Ви приймаєте рішення – згадайте про нього,
подумайте про те, куди ведуть Вас думки.
Чи здійснюєте Ви задумане легко?
Чи не буде Вас тягнути назад Ваша совість?
Темний Янгол знаходиться у минулому. З ним людина
має попрощатися.
Це, знаєте, як у житті – темні та світлі смуги.
Для того, щоб його побачити, не потрібно заплющувати
очі. Ми просто маємо вірити, що спілкування з ним ми
залишаємо далеко позаду.
Давайте разом шукати свої власні стрижні
у напрямку до Світу!
Вітаємо Вас із Святом Святої Пасхи!
Христос Воскрес!

З повагою
Президент ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Ольга Піддубчак
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НОВИНИ ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
Березень – квітень 2011 року.

У переддень ВЕЛИКОДНЯ, коли наступає момент ІСТИНИ, питання
духовності стає чи не найголовнішим в нашому житті. Свідомо чи
підсвідомо ми зупиняємо час, щоб подумати на тим, як ми живемо,
про що думаємо, який світ навколо нас, і чи можемо ми його
покращити для нинішнього та прийдешніх поколінь.
У Свято Благовіщення Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Ольга
Піддубчак презентувала відеороботу «Унікальна Українська
Духовна Демократія» та зробила доповідь на тему: «Роль ВГО
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» у розвитку духовності кадрового резерву
держави».
на круглому столі кафедри державної політики та управління
політичними процесами Національної академії державного
управління при Президентові України
«Духовність як важливий чинник демократизації українського
суспільства»
http://www.academy.gov.ua/news/news_2011/news_2011_04_08.html
(новина на сайті НАДУ)
Ідея провести круглий стіл у Свято Благовіщення (07.04.11 р.) належить Марії Пірен, доктору
соціологічних наук.
Головуючим круглого столу був завідувач кафедри, доктор філософських наук Валерій Ребкало.
Доповідь від кафедри презентувала доктор наук з державного управління Лілія Гонюкова.
Модераторами круглого столу були аспіранти кафедри в яскравих образах Науки (Ольга
Піддубчак) та Духовності (Христина Плецан).

На захід були запрошені народні депутати України, завідувачі кафедр НАДУ, доктори та
кандидати наук, громадські діячі, аспіранти, докторанти та випускники НАДУ, члени ГО
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ».
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Як зазначає прес-служба Академії:
Учасники круглого столу із зацікавленістю слухали доповіді:





доктора соціологічних наук, професора кафедри державної політики та управління
політичними процесами Марії Пірен "Духовність особистості - основна цінність
демократичного суспільства"
народного депутата України Ярослава Кендзьора "Культура як чинник утвердження
духовності в сучасному українському суспільстві"
народного депутата України, випускниці кафедри Лілії Григорович "Україна духовна"
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професора Інституту філософії імені Г.С.Сковороди Людмили Филипович "Релігія в
контексті демократизації суспільства";
доктора наук з державного управління, доцента кафедри державної політики та управління
політичними процесами Лілії Гонюкової "Політичні партії як інститут демократизації
сучасного українського суспільства";
аспіранта кафедри державної політики та управління політичними процесами Ольги
Піддубчак "Роль Всеукраїнської громадської організації "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" у розвитку
духовності кадрового резерву держави";
доктора наук з державного управління, завідувача кафедри економічної політики Івана
Розпутенка "Духовний тероризм в геоекономічному та геополітичному процесах";
поетесу, письменницю, члена Спілки письменників України Марію Морозенко "Проблема
духовності у вихованні молоді"
докторанта Генадія Рябцева та аспіранта Лілії Столяр

Усі бажаючі мали можливість висловити власні погляди на демократизацію та духовність
українського суспільства. Підсумовуючи захід, організатори та присутні зазначили, що це перший
досвід щирості, відкритості, висловлювань своїх думок вголос.
Усі доповіді круглого столу будуть надруковані у Віснику Національної академії.
На заході велися зйомки каналу "РАДА".
Новина також відображена на сайті наших партнерів - БФ розвитку компьютерних та
інформаційних технологій для інвалідів "АІК", Президент якого, Юлія Козлюк, була запрошена
на захід.
http://aik.ua/aik-vidvidav-krugli-stil/?lang=ru#more-1376
Фото: Захаров Юрій, Красівський Денис
Відео: Захаров Юрій
Організаційна група з підготовки заходу: Пірен Марія, Гонюкова Лілія, Піддубчак Ольга, Плецан
Христина, Крайник Людмила, Савенко Світлана, Порядочний Валерій, Красівський Денис,
Захаров Юрій, Сивак Ольга.

ІМПЕРІЯ ВЛАДИ – ГРА СТАТУСІВ
31 березня 2011 року відбулась чергова гра Клубу
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ».
У заході Клубу взяли участь випускники Національної академії
державного управління при Президентові України, які працюють у
КМУ, ВРУ, АПУ та інших державних установах, аспіранти Академії
та гості .
Дякуємо за гостинність особисто Роману Лизуну та Майстерні
Декору «Фурнітура.UA»
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Автор гри: Піддубчак Ольга Фото: Тарасюк Олена, Шушпанніков Олег
Музичний супровід заходу: Дончук Юлія. Художник: Тарасюк Олена
Відеозйомка: Тарасюк Олена. Організаційне забезпечення: Вапельник Вікторія, Юр’єв Олексій

Новини офіційного сайту
Національної академії державного управління при Президентові України.

Директор програми Школи політики і
державного управління
Університету Торонто (Канада)
Ірвіна Стадіна.
Нащадок одеських емігрантів

Відбувся круглий стіл з питань освіти в державному управлінні
12 квітня 2011 року в Національній академії відбувся круглий стіл з
питань освіти в державному управлінні за участю директора програми
Школи політики і державного управління Університету Торонто
(Канада) Ірвіна Стадіна. У заході взяли участь президент Національної
академії Юрій Ковбасюк, віце-президенти - Марина Білинська та Віталій
Малащенко, докторанти та аспіранти закладу.
У формі діалогу учасники обговорили актуальні для України проблеми
професійного розвитку державної служби, детально зупинившись на
питаннях професійної підготовки державних службовців в Національній
академії, необхідності підвищення іміджу Академії як головного вищого
навчального закладу України у системі підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців та осіб місцевого
самоврядування.
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Більш детально учасники круглого столу обговорили перспективи службового зростання
випускників Національної академії у кар'єрній системі. Зокрема, віце-президент Академії Марина
Білинська акцентувала увагу на двох негативних аспектах у системі професійної підготовки
державних службовців в Національній академії, а саме на: недосконалості чинного законодавства
щодо питань подальшого працевлаштування випускників, що, в свою чергу, знижує особисту
мотивацію слухачів; відсутності ресурсного забезпечення закордонного стажування слухачів
Академії. Всі присутні погодились з тезою, що ефективне використання кар'єрної стратегії
дозволить сполучити інтерес службовців до професійно-службового зростання та їхню особисту
мотивацію (стабільна зайнятість, поліпшення матеріального становища, самореалізація
особистості).
Також у ході зустрічі відбувся обмін думками щодо проблеми формування психологічної
готовності майбутніх магістрів державного управління до професійної діяльності в процесі їх
підготовки в Національній академії.
Не залишились без уваги питання необхідності духовно-ціннісної орієнтація державних
службовців та механізму упровадження ціннісних пріоритетів в сферу державного управління та
систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у сучасній
Україні.
http://www.academy.gov.ua/news/news_2011/news_2011_04_13_01.html

На фото: Директор програми Школи політики і державного
управління Університету Торонто (Канада) Ірвін Стадіна
(ліворуч), Ректор Академії Юрій Ковбасюк (по центру)

Титульна сторінка буклету
ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

На захід була запрошена Президент ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Піддубчак Ольга, яка подарувала
пану Ірвіну Стадіну презентаційний диск ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», який містив підбірку фільмів
громадської організації - «Дзеркало Часу» (святкування річниці кафедри державної політики та
управління політичними процесами НАДУ), «Багаття Бажань» (захід ГО у Пирогово з
позитивного програмування майбутнього держави» та «Унікальна Українська Духовна
Демократія» (щодо впливу духовності на демократію» та буклет організації. Піддубчак Ольга
зазначила на необхідності створення принципово нового соціального ліфта для державних
службовців – випускників Академії.

ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» підписалась під відкритим листом
представників української громадськості, діячів культури,
журналістів, експертів, представників української інтелектуальної
сфери, громадян України Міністру закордонних справ України
К.І. Грищенку
В листі говориться про
- прохання розпочати роботу над формуванням професійної
команди, здатної адекватно визначити основні напрямки реальної
стратегії позиціонування України за кордоном.
- визначення символів українського народу Спритка і Гарнюні,
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як експлуацію типово колоніальних стереотипів та іґнорування низкі
важливих національних ознак.
Відкритий лист
Шановний пане Міністре!
Звертаємося до Вас з приводу підготовленої вашим міністерством стратегії позиціонування країни
за кордоном. Як повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин, це було зроблено
в рамках виконання бюджетної програми з фінансової підтримки забезпечення позитивного міжнародного іміджу
України.
Початок роботи над стратегією, яка б мала на меті створення позитивного іміджу країни, є безумовно
важливим кроком.
Наразі презентована стратегія отримала широкий суспільний резонанс та суспільну дискусію, на жаль,
переважно в негативному контексті.
І
справа не лише в тому, що :
- отриманий результат насправді не є стратегію, оскільки стратегія передбачає цілі, які мають бути досягнуті
в конкурентній ситуації, та заходи, що дадуть змогу досягнути поставлених цілей;
- не було проведено відкритого конкурсу щодо розробників стратегії, хоча документ розроблявся за рахунок коштів
платників податків;
- не було створено серйозної команди незалежних фахівців — філософів, соціальних психологів, культурологів,
експертів зі сфери міжнародних відносин, діячів культури і науки, що здобули міжнародне визнання, соціологів,
журналістів, — чого конче вимагає подібне саме ленного це завдання, яке неможливо якісно реалізувати силами
однієї PR-компанії.
Але найдужче нас непокоїть те, що подібна так звана «стратегія» не лише не здатна виконати саме ленного
завдання щодо покращення іміджу країни, а, навпаки, здатна погіршити ситуацію.
Виконані спеціальні елементи — невідомо ким і на яких підставах визначені за символи українського народу
Спритко і Гарнюня — експлуатують типово колоніальні стереотипи, іґнорують низку важливих національних ознак
і є попросту образливими для національної гідності українців, як чоловіків, так і жінок.
Акцентування уваги іноземців на тому, що не є правдою щодо України, в глобальному світі глобальних
комунікацій до вже наявного негативного образу країни може додати ще один негатив: країна, що вводить в оману.
Винятково PR заходами неможливо змінити імідж країни, який формується в першу чергу реальними діями
та реальними фактами. І саме такі дії, спрямовані на позитивні зміни, мають бути забезпечені відповідною
PR підтримкою. Стратегія не може ґрунтуватися на придуманих ідеях, які не є реальними елементами внутрішньої
політики.
Якщо Кабінет міністрів та Ваше міністерство хоче розробити реальну якісну стратегію для покращення іміджу країни,
то, на нашу думку, варто зосередитися на наступних кроках:
- створення позитивного інвестиційного клімату та прозорої податкової системи (для притоку бізнесу та інвестицій);
- розвиток новітньої інфраструктури (для забезпечення притоку туристів до країни);
- забезпечення прав людини та свободи слова (для позиціонування України як безпечної демократичної цивілізованої
держави);
- стимулювання та пропаґування вітчизняної культури: кіно, література, мистецтво (для посилення культурного
проникнення);
- створення системи сучасної освіти та науки (для стимулювання професійних та молодіжних обмінів).
Тільки реалізація названих заходів може стати підґрунтям для PR- кампанії, імідживої кампанії, та рекламної
кампанії України за кордоном. А без них така кампанія нічого, крім шкоди, для репутації нашої країни не принесе.
Ми, українські громадяни — журналісти, експерти,науковці, філософи, митці — наполягаємо на тому,
щоб відкликати презентовані Вашим міністерством розробки і розпочати роботу над формуванням професійної
команди, здатної адекватно визначити основні напрямки реальної стратегії позиціонування України
за кордоном.
Під листом підписались: Оксана Забужко, письменниця, Сергій Дацюк, філософ, Ірина Бекешкіна, соціолог,
Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, Олег Рибачук, Голова Громадської експертної Ради Україна-ЄС,
Наталя Лигачова, Телекритика, Ольга Айвазовська – Громадянська мережа ОПОРА, Ірина Сушко, Громадська
ініціатива «Європа без бар'єрів», Вахтанг Кіпіані, журналіст, Олександра Коваль, президент ГО «Форум видавців»,
Вікторія Сюмар, журналіст, Інститут масової інформації, Тарас Петрів, Фундація «Суспільність», Єгор Соболєв,
журналіст, бюро «Свідомо», Вікторія Гуменюк, Громадська експертна Рада при Українській частині Комітету з
питань співробітництва України та ЄС, Ольга Піддубчак, ГО «Еліта Держави», Наталя Соколенко, журналіст,
Оксана Романюк, Репортери без кордонів, Олексій Толкачов, Європейська Асоціація Українців, Світлана
Заліщук, Центр UА, Костянтин Квурт, Інтерньюз Україна, Моісеєва Валерія, ГО «Центр UA», Олексій Хмара,
президент, Творче об'єднання «TOPO», Любов Акуленко, Центр UA, Оксана Олексів, Центр UA, Роланд
Мікеладзе, ГО «Центр UA», Наталка Зубар, Альянс Майдан, Віктор Гарбар, Альянс Майдан, Олексій
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Кляшторний, «Народна солідарність», Віктор Таран, Центр політичних студій, Олександр Данилюк,
громадянський рух «Спільна справа»

ЗНАЙ НАШИХ
24 березня 2011 року - Уряд України та
представники установ системи ООН в
Україні підписали Рамкову програму
партнерства Уряду України – ООН на 20122016 роки.
Перший віце-прем'єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку і торгівлі
України Андрій Клюєв, який підписав
програму партнерства від імені Уряду
України наголосив, що «впровадження
Рамкової програми партнерства Уряду
України – ООН на 2012-2016 роки стане
якісно новим кроком співпраці України з
ООН.
Рамкова
програма
визначає
основи
стратегічного планування та діяльності ООН
в Україні на наступні п’ять років відповідно
до 4 головних сфер партнерства:
 стале
економічне
зростання
і
подолання бідності;
 соціальний розвиток;
 врядування та управління;
навколишнє середовище та зміна клімату.
Пишаємось досягненнями члена
ГО
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», начальника відділу
Міністерства
економіки
України
ВОЛОШИНА ЮРІЯ, який брав активну
участь у роботі з підготовки цієї угоди
(на верхньому фото – праворуч).
Подробиці на посиланні:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244155854&cat_id=243321034
ПІЗНАВАЙ СВІТ

Біля Парламенту

Вид Будапешту
На фото – Тетяна Бодун

Українські «зелені»
у Будапешті.
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На початку квітня в Будапешті
(Угорщина) відбувся 14 з’їзд Європейської
партії Зелених (European Green Party/EGP).
Вибір місця проведення обумовлений
головуванням Угорщини в Європейському
Союзі, а також увагою до погіршення
екологічної ситуації в країні після аварії на
глиноземному заводі в 2010 році.
Учасники заходу - європарламентарі,
депутати місцевих рад, представники
національних Зелених партій та експерти.
Головна тема з'їзду EGP - соціальна
політика в контексті нового Зеленого курсу.
Особливу увагу зелені звернули на наслідки катастрофи в Японії і аварії на "Фукусіма-1".
Розроблено резолюції з низки тем: зміна клімату, аграрна політика, порушення прав людини в
Білорусії і так далі. Співголовою EGP, відомим політиком Даніелем Кон-Бендітом проведені
дебати, присвячені аспектам розвитку демократичної держави в Угорщині. Зважаючи на 25-річчя
трагедії на Чорнобильській АЕС, Партія Зелених України (ПЗУ) представила доповідь щодо
мінімізації ризиків і загроз в енергетичній політиці.

БОДУН ТЕТЯНА,
депутат Чечельницької районної ради,
член Партії Зелених України,
член ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Почесними членами ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» за останній час стали:

Логунова Марія Миколаївна,
Кандидат філософських наук
м. Київ

Гонюкова Лілія Василівна,
Доктор наук з державного
управління
м. Київ

Приходченко Людмила
Леонідівна
Доктор наук з державного
управління
м. Одеса
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ОСОБЛИВА ПОДЯКА

Пірен Марії Іванівні
за ідею проведення круглого
столу «Духовність як важливий
чинник демократизації
українського суспільства»

Захарову Юрію
за допомогу в проведенні
круглого столу «Духовність як
важливий чинник
демократизації українського
суспільства»

Порядочному Валерію та
Москаленко Світлані
за відеоролик «Унікальна
Українська Духовна
Демократія»

Дрозду Ростиславу
за підготовку документу
«Основні засади роботи ГО
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» в
регіонах»

Вікторії Вапельник
за підготовку документів для
наповнення сайту

Саврану Роману
за пропозиції щодо монтажу
фільмів

ОСОБЛИВЕ СПРИЯННЯ СТВОРЕННЮ УМОВ
ДЛЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗОВАННОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ПРОХАННЯ до випускників НАДУ при Президентові України
звернути особливу увагу на законопроект «Про громадські організації» (№ 7262-1)
та допомогти ухваленню законопроекту.
Представники громадських організацій, в тому числі ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»,
звертаються до усіх політичних сил у Верховній Раді – представників влади та опозиції – із
закликом ухвалити законопроект «Про громадські організації» (№ 7262-1).
Новий закон може запровадити європейські стандарти для створення та діяльності
громадських організацій в Україні, тому його ухвалення надзвичайно важливе для представників
громадянського суспільства як спосіб налагодження конструктивного діалогу між владою і
суспільством. Чинний український Закон «Про об’єднання громадян» Європейський суд з прав
людини визнав недемократичним.
Законопроект має авторство депутатів з Партії Регіонів, Блоку Литвина та БЮТ й отримав
майже одноголосну підтримку профільного комітету у ВР.
11

Громадськість вітає готовність політичних сил робити конкретні кроки щодо зміни чинного
законодавства назустріч громадянському суспільству й сподівається у позитивному ухваленні
закону.
Також представники громадських організацій схвалюють указ Президента України «Про
План заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді
Європи» №24\2011 від 13.01.2011 року, у якому йдеться про необхідність ухвалення даного
законопроекту.
Важливо відзначити, що резолюція ПАРЄ закликала Україну прискорити прийняття нового
Закону «Про громадські організації». Його прийняття також набуває актуальності у зв’язку з
початком головуванням України у Комітеті Міністрів Ради Європи, яке розпочнеться 9 травня
2011 року.
Новий проект закону України «Про громадські організації» (№7262-1) спрощує процедури
створення і реєстрації громадських організацій, скасовує територіальні обмеження діяльності,
дозволяє громадським організаціям захищати суспільні інтереси, створює прозорий реєстр
громадських організацій.
Вважаємо, що ухвалення цього Закону допоможе громадським організаціям відчути себе
повноцінними партнерами демократичної держави у вирішенні суспільних проблем та стане
позитивним сигналом для українського суспільства і міжнародної громадськості щодо
проєвропейського курсу України.
Просимо кожного підтримати законопроект на своєму рівні компетенції!
ПРИЙМАЄМО ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ У ЧЕРГОВОМУ ДАЙДЖЕСТІ:
Для підготовки наступного дайджесту чекаємо від Вас інформації про Вашу діяльність, як
членів організації, у наступному форматі: дата, місце проведення, суть події, фото, автор,
зворотній зв‘язок (тел., e-mail).
В тому числі розміщуємо інформацію у наступних розділах: шукаю/пропоную роботу,
потрібна консультація, надаємо послуги.
Заявки направляти за адресою piddubchakolga@ukr.net

12

БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Запрошуємо Вас до співпраці у якості нових членів організації або наших партнерів!

КОЖЕВНИКОВ АНДРІЙ

050-911-76-04,
067-785-58-57
kozhevnikov_a@rambler.ru

Казначей
ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

НКРЕ, м. Політехнічний
інститут або м. Шулявка,
вул. Смоленська, 19

СИВАК ОЛЬГА
Керівник
організаційного управління

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

ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

ДНІ НАРОДЖЕННЯ У ТРАВНІ – ЛИПНІ
01.05
02.05
10.05
11.05
12.05
02.06
10.06
13.06
14.06
24.06
27.06
27.06
28.06
28.06
04.07
07.07
11.07
23.07
26.07
31.07
31.07

Сичова Майя Дмитрівна
Романчук Олександр Анатолійович
Янчук Віктор Олексійович
Коростишевський Сергій Аркадійович
Гур’єва Валерія Петрівна
Дончук Юлія Сергіївна
Тарасюк Олена Володимирівна
Новіков Олег Анатолійович
Дашковський Олексій Вадимович
Сивак Ольга Володимірівна
Андрєєв Олександр Вікторович
Порядочний Валерій Леонідович
Очеретяний Анатолій Андрійович
Селезньова Тетяна Йосипівна
Шушпаніков Олег Миколайович
Закревська Тетяна Володимирівна
Овчаренко Вадим Сергійович
Поліно Андрій Миколайович
Петренко Юрій Володимирович
Журавський Олександр Миколайович
Тарасова Марина Іванівна

Над дайджестом працювали:
Ольга Піддубчак, Ольга Сивак, Ніколенко Галина, Сичова Майя, Бодун Тетяна, Волошин Юрій
Фото:
Ніколенко Галина, Захаров Юрій, Красівський Денис, Тарасюк Олена, Бодун Тетяна
Дизайн титульної сторінки – Олена Тарасюк
http://elita-derzhavy.livejournal.com
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