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Думки з реальності не мають обмежень уві сні.
А навпаки буває?
11.05.2011 року відбулась нарада ГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ».
Рівно три дні тому вся країна святкувала День
перемоги у Великій Вітчизняній Війни.
У мене було таке відчуття, що зійшлися минуле
та сучасне – німецькі танки, які їхали по вулиці
Грушевського влітку 1941 року і зібрання нашого
активу у травні 2011 року на паралельній вулиці.
Звичайно, сучасність брала своє… Проектор,
комп‘ютер, слайди… І теми ми обговорювали зовсім не
військові та підпільні – підсумки діяльності за рік та
плани на майбутнє...Але я чомусь відчувала гуркіт
перших німецьких танків 1941 року на паралельній
вулиці зовсім поряд зі мною.
Після емоційно бурхливої, але конструктивної наради мені наснився сон.
Летить літак. Я – пілот, який міцно тримає штурвал у руках. В кабіні ще декілька пілотів, які готові
час від часу взяти штурвал та прямувати обраним раніше курсом. Місце призначення – відомо. На місці
призначення нас чекає ракета. В ракеті до подорожі готове все, окрім «вічного» двигуна. Двигун допоможе
ракеті взяти швидкий та гармонічний старт уверх. Куди летіти – мені теж відомо. У літаку – пасажири, які
розбирають, роздивляються та протирають деталі першої моделі двигуна. Якісь деталі підходять одразу,
різьба інших чомусь стерлась, деякі деталі просто загубились, але є набір запасних.
Уві сні я знаю, що стара модель «вічного» двигуна нам прослужила цілих три роки, але вона
морально застаріла. Більшість деталей можна використати, частина – морально застаріла. Також застаріла
концепція створення «вічного двигуна». У нас обмаль часу. Ми маємо вчасно створити нову надійну
модель «вічного» двигуна. І я точно знаю, що вона існує.
Літак несеться дуже швидко. Під нами видно то землю, то ріки, то ліси. Час від часу літак потрапляє
у повітряні ями. Але це нічого – ще трошки, і все буде добре. Раптом - р-р-раз – і ми злетіли над хмарами.
Головне –ми бачимо сонце і відчуваємо задоволення від подорожі.
Після того, як я майже прокинулась, підсвідомість мені підказала два варіанта розвитку подій:
ВАРІАНТ ПЕРШИЙ. ПЕСИМІСТИЧНИЙ. Пасажири довго роздивлялись та переставляли
деталі, хаотично збирали двигун, але не розуміли, для чого і чому він потрібен. Літак долетів. Пасажири
вийшли. Двигун не зібрали. Ракета не полетіла. Кінець історії.
ВАРІАНТ ДРУГИЙ. ОПТИМІСТИЧНИЙ, АКТИВНИЙ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ.
В літаку знаходилась група практиків та науковців, у яких були запасні деталі, концепція нового
двигуна, чітко розподілені «на землі» обов‘язки. Вони були відповідальні, впевнені, спокійні, організовані,
конструктивні та мали віру в те, що ракета полетить і дістанеться до визначеного пункту призначення.
Тому що запустити її, окрім цих людей, більше нема кому. І саме вони можуть та знають, як це
зробити.
Результатом було створення нової моделі вічного двигуна, запуск ракети, яка має доставити нас на
нові, більш високі пункти призначення.
Дякую всім науковцям та практикам, які взяли участь у нараді 11 травня 2011 року або долучились
до формування відповідних експертних груп. У нас є вектор дії, є досвідчені фахівці. Тепер від Вас (нас)
залежить, куди та як буде рухатись організація. Діставайте «запасні деталі», ще «на землі» беріть на себе
частину командної відповідальності, пам’ятайте про «екологічність відносин» і з задоволенням працюйте
над створенням нової моделі вічного двигуна. Просто знайте – нас чекає ракета та нові, більш високі
звершення!
З повагою
Президент ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Ольга Піддубчак
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НОВИНИ ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
Травень 2011 року
11 травня 2011 року відбулося засідання Активу громадської організації «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ».
Розглядалися наступні питання:
• Розуміння місії ГО
• Розуміння обов‘язків та зобов‘язань члена ГО
• Складання плану роботи на рік
• Розподіл обов‘язків серед членів ГО
• Впорядкування персональної інформації членів ГО
• Створення «живої» інтернет-розсилки на FACEBOOK та GOOGLE
• Збір благодійних внесків для реалізації планів ГО
• Впорядкування питання корпоративної символіки (значки, посвідчення)
• Відео та фото для подальшого розвитку бренду ГО
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ЯКИЙ РЕЗУЛЬТАТ МАЄМО ОТРИМАТИ ЧЕРЕЗ РІК.
(ТРАВЕНЬ 2012 РОКУ)
•
•
•
•
•
•

«ЖИВІ» регіональні осередки. Талановиті та відповідальні керівники осередків. Ефективна
внутрішня система комунікацій між регіональними осередками.
«ЖИВИЙ» сайт з форумами, відео- та фото- галереями.
«ПРОЗОРА ТА ЖИВА» система кадрових питань.
Вміння кожного члена організації користуватись комунікаціями в FACEBOOK та
GOOGLE.
Документальний фільм для іноземців про ГО.
Представництва Клубу в інших країнах.
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Скарби держави.
Парк Київська Русь.
http://elita-derzhavy.livejournal.com/14502.html

30 квітня 2011 року в рамках партнерства на
запрошення засновника Парку Київська Русь
Володимира Янченка, відбулось чергове виїзне
засідання Клубу "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ".
На честь відкриття сезону, члени Клубу та гості,
мали змогу отримати задоволення від театральних
вистав, пострілів з луку, мото-шоу байкерів,
вечірнього шоу вогню, історичних костюмів та
багато іншого. Під час заходу, окрім знайомства з
історією Київської Русі, члени Клубу мали
можливість
познайомитись
з лідерами
громадських організацій та іншими гостями як з
України, так і з інших держав світу, зокрема
Польщі, Білорусії та Росії.

Також члени Клуба привітали із Днем народження Світлану Аніщенко (на першому та третьому
фото - по центру) та побажали їй подальшого кар'єрного зросту, впевненості у майбутньому та
вірних друзів.
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Від членів Клубу "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" дякуємо
засновнику Парку Київська Русь Володимиру
Янченку (на фото- праворуч) за неоцінений внесок
в розвиток культури нашої держави. Інші
фоторепортажі із заходу Ви зможете подивитись на
сайті www.parkkyivrus.com
Фото: Тетяна Закревська, Ольга Піддубчак,
Олексій Сініцин, Юрій Захаров, Володимир
Дякунчак, Олександр Андрєєв, Генадій Рябцев
Відео: Генадій Рябцев, Володимир Дякунчак,
Ольга Піддубчак, Юрій Захаров
ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ
Нашим хлопцям, які захищали Київ у перші дні війни присвячується...
9 травня 2011 року на запрошення Керівника Міжнародної асоціації дослідників фортифікації
"Цитадель" Павла Нетьосова відвідали відкриття чергового фрагменту музейного комплексу
"Оборона Києва, Київський укріплений район - Пояс Слави" Президент ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
Ольга Піддубчак та дизайнер Олена Тарасюк. В день 66-ї річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні, в селі Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області, у доті
No. 180 (від рос. долговременная огневая точка) відбулось відкриття чергового фрагменту
музейного комплексу "Оборона Києва, Київський укріплений район - Пояс Слави".
Це другий дот, перетворений ентузіастами на музей.

Ольга Піддубчак,
Президент ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Павло Нетьосов,
Міжнародної асоціації дослідників
фортифікації "Цитадель"

Олена Тарасюк,
дизайнер, керівник управління з
розробки корпоративної символіки
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Музейний комплекс вибудовується виключно за рахунок власних коштів ентузіастів, без
будь-якої допомоги з боку держави. Пошуковці розкопують та розчищають від сміття довгочасні
фортифікаційні споруди,реставрують їх, створюють музейні експозиції. Вони досліджують та
відтворюють для нащадків героїчну історію минулої війни, знаходять та ховають у братських
могилах останки солдатів, що й досі лежать в засипаних окопах та воронках на полях, в лісах, де в
1941-у році проходила лінія оборони Києва, а в 1943-у гриміли бої за визволення столиці України
За три роки роботи в цьому районі пошуковцями було розкопано 9,5 км окопів, знайдено та
поховано 72 бійці Червоної Армії, разом з бійцями МНС знешкоджено понад 500- мін та снарядів.
Від імені ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» дякуємо за неоціненний вклад в історичну пам‘ять
держави керівникам та членам таких громадських організацій, як "Пояс Слави" Київського
міського історійко-патріотичного клубу "Пошук" (керівник Крижевич С. О.), Міжнародна
асоціація дослідників фортифікації "Цитадель" (керівник Нетьосов П. О.), пошуковий загін
"Патріот" (керівник Парахоня А.В.), а також сільську раду с. Віта-Поштова та особисто голову
Іванова С.В.
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НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Партнерство Асоціації докторів
"ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" дає результати.

наук

з

державного

управління

та

ГО

З 13 по 15 травня 2011 року в Севастопольському інституті банківської справи
відбулась наукова конференція на тему: «Актуальні проблеми розвитку електронної освіти в
галузі економіки».
Засідання шостої секції Конференції було присвячено інформаційним технологіям в
підвищенні кваліфікації державних службовців.
На запрошення Асоціації докторів наук з державного управління Президент ГО
"ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" Ольга Піддубчак взяла участь у Конференції та підготувала доповідь на тему:
«Роль соціальних Інтернет-мереж та соціального капіталу у підвищенні управлінських якостей
державних службовців».
Участь у науковій конференції Президента ГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" Піддубчак Ольги
надало можливість отримати багато корисної наукової інформації та знайти однодумців для
впровадження місії організації: Новий управлінський капітал: від інтелектуального уряду
до якісно організованого інформаційного суспільства.
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Найбільш цікавими були наступні теми доповідей:
- Інститут кадрового резерву – широкоформатний майданчик для дистанційного
підвищення кваліфікації державних службовців (доктор наук з державного управління, Президент
асоціації докторів наук з державного управління Мартиненко В.М., м. Харків);
- Перший досвід електронного документообігу в Управлінні державної служби
Головдержслужби України в АР Крим та м. Севастополі (Артеменко В.В., Начальник Управління
державної служби Головного управління державної служби України в Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі);
- Умови широкого використання і розвитку інформаційних технологій у навчанні
державних службовців (доктор наук з державного управління Бобровська О.Ю., м. Донецьк);
- Комплексність та системність взаємодії органів державного управління з громадянами в
країнах ЄС (доктор наук з державного управління Діденко Н.Г., м. Донецьк);
- Сучасні системи підвищення кваліфікації управлінського персоналу на основі розвитку
інформаційних технологій (доктор наук з державного управління Комар Ю.М., м. Донецьк);
- Інформаційне забезпечення органів публічної влади в Україні (доктор наук з державного
управління Крюков О.І., м. Харків);
- Електронна демократія та електронне урядування: досвід США для України (доктор наук
з державного управління Лопушинський І.П., м. Херсон);
- Електронне врядування: кваліфікаційні вимоги та інноваційні напрями навчання
державних службовців (кандидат технічних наук Орлов О.В. м. Харків);
- Щодо питання освітньої політики та економічної освіченості (кандидат історичних наук
Очеретяний А.А., м. Севастополь);
- Світові тенденції абсентеїзму парламентаризму: проблеми становлення парламентаризму
в Україні на сучасному етапі (кандидат наук з державного управління Росенко М.І., м.
Севастополь);
- Взаємодія інституту політичної опозиції та державного управління в контексті електронної
демократії (кандидат історичних наук Сичова В.В., м. Харків);
- Актуальні проблеми реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні
(аспірант Сергіна Т.О., м. Донецьк).
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РОБОТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ
ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» В ОБЛАСТЯХ. ЗАПОРІЖЖЯ
У травні 2011 року Президент ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
Піддубчак Ольга за сприяння представника організації у
Запорізькій області Германюка Олега зустрілась з депутатом
міської ради, Головою громадської ради при Запорізькій МДА
першого скликання Гальчинською Зінаїдою, Секретарем
Молодіжного Парламенту Агентаєвою Вікторією, засновником
соціальної мережі для підприємців Чікаловою Вікторією та
іншими представниками організованого громадянського
суспільства.
Також була презентована діяльність ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
випускнику НАДУ, меру м. Запоріжжя Сіну Олександру.

Президент ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
Піддубчак О. та депутат Запорізької
міської ради Гальчинська З.

Президент ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
Піддубчак Ольга та Представник ГО
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
Германюк Олег

Подяки за активне служіння
громадянському суспільству
Президенту Запорізька міська
товариська організація інвалідів
«Переможемо рак»
Зінаїді Гальчинській

Зустріч з молодіжними лідерами
м. Запоріжжя

Представник ГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ» Германюк О. та
Гальчинська З.

Секретар Молодіжного Парламенту
Агентаєва Вікторія
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НОВИНИ НАДУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
http://www.academy.gov.ua/news/news_2011/news_2011_05_29.html

27 травня 2011 року в рамках науково-практичної конференції за міжнародною участю
"Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики" відбулося
засідання секції кафедри державної політики та управління політичними процесами «Культура
державно-управлінських відносин: стан та перспективи розвитку» під головуванням завідувача
кафедри Валерія Ребкала, професора, заслуженого діяча науки і техніки.
Президент ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Ольга Піддубчак, яка є старостою кафедри та
аспірантом Академії, зробила доповідь на тему: «Особливості участі громадських організацій
державних службовців у формуванні діалогу між владою та організованим громадянським
суспільством».

Ковбасюк Юрій,
Ректор НАДУ

Піддубчак Ольга,
Науковці з Казахстану

староста кафедри державної
політики та управління
політичними процесами

Валерій Ребкало,
д.філос.наук, завідувач кафедри
Половинець Анатолій,
аспірант кафедри

Логунова Марія (ліворуч),
к.філос.наук доцент кафедри

Козаков Володимир,
д.держ.управ, професор кафедри
Шахов Валерій, к.і.н., доцент
кафедри

Афонін Едуард,
д.соц.н., професор кафедри,
«До питання про методологію архетипіки
в державному управлінні»

11

Валевський Олексій,
д.держ.управ.
«Тенденції авторитаризму в
політичній сфері й завдання
демократизації суспільства та
державного управління»

Плецан Христина,
аспірант кафедри
«Інноваційні шляхи мотивації
успішності державних службовців»

Григорчак Ігор,
аспірант кафедри
«Повернення довіри народу
України до політикоадміністративної еліти як чинника
культури державно-управлінських
відносин»

Малюська Вікторія,
аспірант кафедри державного
управління і менеджменту
«Застосування православної
парадигми у відносинах влади,
суспільства та бізнесу на сучасному
етапі глобалізацій них перетворень»

Любченко Андрій,
аспірант кафедри
«Становлення інституту
парламентаризму як необхідна
передумова розвитку ефективної моделі
державного управління в Україні»

Савенко Світлана (праворуч),
аспірант кафедри
«Дизайн як інноваційний чинник
культури державної реклами»

ОСОБЛИВА ПОДЯКА

Германюку Олегу,
регіональному представнику в
Запорізькій області за сприяння
налагодження партнерських відносин
з лідерами Громадської ради при
МДА та представниками влади
м. Запоріжжя

Діденко Ніні,
д.н. з держ.упр., професор, декан
факультету менеджменту, завідувач
кафедри філософії і психології за
сприяння створення регіонального
осередка ГО у Донецькій області
м. Донецьк

Мартиненку Василю,
д.н. з держ.упр., Президенту
Асоціації докторів наук з державного
управління, за запрошення
Президента ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
на науково-практичну конференцію.
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Федоруку Василю,
начальнику відділу Мінфіну, за
сприяння у знайомстві з
потенційними членами ГО у
м. Севастополі

Янченку Володимиру,
засновнику Парку Київська Русь за
запрошення на захід членів ГО
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Рябцеву Генадію,
докторанту кафедри державної
політики та управління політичними
процесами НАДУ за ідею щодо
ЗАЯВ ГО «ЕЛІТИ ДЕРЖАВИ»

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

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

Над дайджестом працювали:
Ольга Піддубчак, Ольга Сивак, Ніколенко Галина, Овчаренко Вадим.
Фото:
Піддубчак Ольга, Ніколенко Галина, Захаров Юрій, Тарасюк Олена
Дизайн титульної сторінки – Олена Тарасюк
http://elita-derzhavy.livejournal.com
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