ЧАСОПИС
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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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Конструкторам державної
реальності присвячується...
Шановні друзі!
Від щирого серця вітаємо Вас із професійним святом –
ДНЕМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ!
В цей день ми замислюємось над формуванням
ефективної системи державного управління, яка має
стати мобільною, гнучкою, реагувати на запити
сучасного суспільства та забезпечувати умови для
поліпшення життя українців.
Хочеться сказати найщиріші слова подяки всім
державним службовцям, які з повною віддачею
працюють на користь українського суспільства.
Бажаємо Вам:
- служити українському народу, а не олігархам;
- будувати громадянську владу, а не бути
найманцем окремої партії;
- конструювати свою успішну країну, а не
порівнювати власні успіхи із досягненнями інших;
- бути свідомим громадянином, а не простим
гвинтиком у кимось придуманому механізмі.
З повагою
ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
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НОВИНИ ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
Червень 2011 року.

КАДРОВІ ПИТАННЯ
Майя Сичова,
аспірант НАДУ
при Президентові України
Lukovam@ukr.net

МИ ХОЧЕМО СЛУЖИТИ НАШІЙ ДЕРЖАВІ,
або кадрові питання випускників Національної академії
державного управління при Президентові України
Кожна людина є носієм цілого спектру ідентичностей. Ідентичність у найширшому
розумінні — це усвідомлення індивідом своєї приналежності до певної спільноти, групи людей.
Це манера та спосіб взаємного впливу особи та оточуючого її соціального контексту. Це відчуття є
одним із визначних мотиваційних чинників індивідуальної та колективної поведінки в родині,
робочих колективах, політичних та соціальних орієнтаціях, загалом у світі. Ми бажаємо
реалізувати себе в житті як батьки, громадяни, професіонали, чоловіки чи жінки тощо. Але для
реалізації зазначених сподівань не завжди достатньо лише нашого бажання, навичок та умінь. Як
кажуть у народі: "Для всього треба талану", або ж "потрібно з'явитись у потрібному місті у
потрібний час".
Як сьогодні може реалізуватись у професійному плані молодий спеціаліст? А магістр
державного управління? Відповіді немає, на жаль, ні в першому ні в другому випадку. Невже наша
держава не потребує молодих, фахових державних службовців? Це запитання звичайно суто
риторичне. Потреба у фахівцях існує. Чому ж після закінчення Національної академії державного
управління при Президентові України магістр не може знайти роботу? Адже це вже не лише
добрий практик, але й грамотний теоретик. Маючи за плечима не один рік трудового стажу та
вагомий багаж теоретичних знань він може бути ефективним працівником на будь-якому щаблі
державно-управлінської структури. Багато наших колег "скосила" також "машина адмінреформи".
Це зазвичай грамотні та досвідчені фахівці. Невже вони повинні перевчатись на перукарів та
слюсарів? Для чого тоді держава вкладала кошти в освіту державних службовців? Щоб тепер
нести економічні збитки перевчаючи їх? Та й не це найважливіше. Багато наших молодих
співвітчизників серйозно замислюється над пошуком роботи в інших країнах, або ж взагалі – про
еміграцію. І чим рік, тим таких осіб стає більше. Хто ж залишиться в Україні? Для якої країни ми
готуємо фахівців?
Кожен з нас, хто має відношення до державної служби може хоча б спробувати посприяти
працевлаштуванню свого колеги, який потрапив у складну ситуацію. Якщо не зможемо ділом, то
хоча б словом. Потрібно підтримати колег, вказати можливі шляхи вирішення проблеми, порадити
їх кандидатуру своїм колегам й т. ін.. Адже невідомо хто буде наступним…
Зовсім скоро таким "наступним" можу стати я, адже по закінченні аспірантури теоретично
залишаюсь без роботи. Держкомнацрелігій в якому працювала до вступу ліквідували. І тепер,
маючи досвід роботи з 1992 року в освіті та на державній службі, володіючи управлінськими та
іншими корисними навичками думаю перевчатись на… перукаря, напевне (знаю, що попит на цю
професію є). Як думаєте, варто?
P.S. Та все таки я рук не опускаю й роботу наполегливо шукаю.
Подякую за будь-яку пораду і сподіваюсь дати цьому раду.

3

ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: У листопаді 2011 року Майя закінчує
навчання в аспірантурі НАДУ. Члени організації знають її як надзвичайно
висококласного професіонала, наполегливого науковця, та патріота своєї
держави. Бажаємо Майї знайти роботу у відповідності до її управлінських
якостей, здібностей та освіти.
Також звертаємось до соціальної мережі випускників НАДУ та її
регіональних інститутів. Ми будемо вдячні за будь-яку інформацію стосовно
вільних вакансій державної служби. Зі свого боку готові рекомендувати порядних висококласних
спеціалістів, які покращать імідж керівника, міністерства чи відомства.
Інформацію по вакансіям можна надсилати на адресу:elitestate@ukr.net з поміткою
«Вільна вакансія».
ЗА ОСТАННІЙ ЧАС ЗМІНИЛИ РОБОТУ

ЛОСІХІН ОЛЕГ
(ліворуч)

ГАРНАГА СЕРГІЙ
(по центру)

Працював: ВРУ
Працював: КМДА
Експертний напрям:
Експертний напрям:
правознавство
молодь та спорт
Нове місце роботи:
Нове місце роботи:
помічник-консультант
керівник партійного
народного депутата
районного осередку
України, комітет з
Партії регіонів у м. Києві
фінансів та банківської
діяльності

НІКІТЕНКО
ОЛЬГА
(по центру)

ШАПОВАЛОВ СЕРГІЙ
(праворуч)

Працювала: КМУ
Експертний
напрям:
аграрна політика
Нове місце роботи:
Міністерство
аграрної політики

Працював:начальник
відділу юридичного,
кадрового забезпечення
та документообігу
державного підприємства
«Укрлісконсалтинг»
В зв’язку з
реорганізацією
ШУКАЄ РОБОТУ.

Бажаємо успіхів у пошуку роботи іншим членам організації!
Бажаємо впевненості у власних силах та бажання знайти ту роботу,
яка розкриє Ваші здібності на 100 %!
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ІМІДЖ ДЕРЖАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ ЄДИНИЙ
ДОЗВІЛЬНИЙ ЦЕНТР
НА СЬОГОДНІ –
НОМЕР ОДИН В УКРАЇНІ

«Єдині дозвільні центри створені у всіх містах обласного значення та районних
адміністраціях, але такого рівня - одиниці. І я можу сказати, що харківський центр на сьогодні номер один», - заявив 30 травня на урочистому відкритті Єдиного дозвільного центру в місті
Харкові директор Департаменту дозвільної системи Держкомпідприємництва Олександр Андрєєв.
Олександр Андрєєв підкреслив, що, на відміну від аналогічних центрів країни, у
харківського ЄРЦ є і хороше приміщення, і достатнє технічне оснащення, і відповідне програмне
забезпечення. На думку директора Департаменту дозвільної системи Держкомпідприємництва,
харківський центр відповідає всім вимогам законодавства. Мова йде про розташування в центрі
міста, доступність для людей з обмеженими можливостями, наявність кімнати очікування,
електронної черги. «Тут передбачені європейські стандарти відкритості і прозорості. Тут все на
виду, мінімізується корупційний ризик, а це головне досягнення центру.
За великим рахунком, саме для цього й створюють такі установи», - підкреслив
представник Держкомпідприємництва. Олександр Андрєєв також додав, що Закон України «Про
дозвільну систему» передбачає терміни, необхідні на отримання того чи іншого документа, та
орган, який повинен його видати. Також чітко прописані підстави для відмови у видачі документа
і підстави для анулювання документа дозвільного характеру.
«За допомогою центру термін видачі документів зазвичай скорочується вдвічі порівняно з
нормативним

терміном»,

-

зазначив

директор

Департаменту

дозвільної

системи

Держкомпідприємництва Олександр Андрєєв.
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РОБОТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» В ОБЛАСТЯХ
Відкрито представництво ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» в Донецькій області.

Керівником Представництва
Призначено аспіранта
Донецького державного
університету управління
СЕРГІНУ ТЕТЯНУ
tatyana88.88@inbox.ru
Тема дисертації: Механізми
державного управління
соціальною взаємодією в
умовах постіндустріального
(мережевого) суспільства.

Рекомендовано:
ДІДЕНКО НІНА
ГРИГОРОВНА
д.н. з держ.упр., професор, декан
факультету менеджменту,
завідувач кафедри філософії і
психології.

На фото: Президент ГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ» Ольга Піддубчак та
Сергіна Тетяна під час зустрічі на
науковій конференції у Севастополі.

ПРЕЗИДЕНТ ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» ВІДВІДАЛА
РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У М. СЕВАСТОПОЛІ.
За декілька днів була проведена наступна робота:
1. Проведено ряд зустрічей з випускниками НАДУ та її регіональних інститутів, які живуть та
працюють у м. Севастополі.
2. Проведено зустрічі з лідерами Громадської ради при Севастопольській міській державної
адміністрації, зокрема:
Пановою Л., магістром державного управління, Головою Громадської ради при
Севастопольській МДА; Оленою Херсонською, Головою комісії Громадської ради при
Севастопольській МДА, а також з Артеменком В., начальником Управління державної
служби Головного управління державної служби України в Автономній Республіці Крим та м.
Севастополі
3. Взято участь в екскурсії військовими кораблями, влаштовану представником ГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ» Бабарикою Віктором, присвячену патріотичному вихованню учнів 5-го класу.
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Зустріч з лідерами організованого громадянського суспільства та представниками влади

БАБАРИКА ВІКТОР,
представник ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
у м. Севастополь, член Громадської
ради при Севастопольській МДА

ОЛЕНА ХЕРСОНСЬКА,
Голова Комісії Громадської ради при
Севастопольській МДА , адвокат

ПАНОВА ЛЮДМИЛА,
Голова Громадської ради при Севастопольській МДА та
Піддубчак О., Президент ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

ПІДДУБЧАК О.,
БАБАРИКА В.,
ХЕРСОНСЬКА О.

МАРТИНЕНКО В., Президент Асоціації докторів наук з
державного управління (м. Харків), ПІДДУБЧАК О.,
Президент ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», АРТЕМЕНКО В.,
Начальник Управління державної служби Головного
управління державної служби України в Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі
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РОБОТА В ГРОМАДСЬКИХ РАДАХ
Віце-президент НІКОЛЕНКО ГАЛИНА взяла участь у роботі круглого столу на тему
«Проблеми йододефіциту в м. Києві та Київській області». Ініціатором проведення стала
Громадська рада при Київській обласній адміністрації. Результатом цієї зустрічі стало створення
робочої групи з вивчення даного питання.
Довідково: Ніколенко Галина є членом Громадської ради при Київській обласній
адміністрації

На фото (по центру)
Галина Ніколенко з активістами
Громадської ради

Під час обговорення питання.

Неформальна дискусія після заходу

ДОВІРА ГРОМАДСЬКОСТІ
ВІТАЄМО:
АНДРЄЄВА ОЛЕКСАНДРА
з обранням на посаду
Голови Комісії з питань підприємництва,
соціально-економічних відносин,
земельних та екологічних питань Громадської ради
при Міністерстві юстиції України

АФАНАСЬЄВУ ТАМІЛУ
з обранням на посаду заступника Голови Громадської ради
при Одеській обласній адміністрації
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ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ У ВРУ
Різноплановими питаннями займаються члени нашої

організації.

Крім роботи в

громадських радах при міністерствах та відомствах, вони переймаються питаннями здоров’я нації
на законодавчому рівні в стінах українського парламенту.
15 червня цього року у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему
«Про стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі в Україні».
Ніколенко Галина, Аніщенко Світлана та Захаров Юрій ознайомилися з матеріалами
слухань, поспілкувалися з фахівцями з даного питання і, наразі, винесли актуальні питання на
обговорення експертної групи, створеної в організації.

Закони приймаються тут …

Аніщенко С., Ніколенко Г.
з екс-міністром охорони
здоров’я Поліщуком М.Є.

Ось такі вони
парламентські будні.

Радимось:
що необхідно зробити?

Це місце буде моїм!

Перед початком засідання

З народним депутатом України
Григорович Л.С.

Символічне все: картина, наша
зустріч та участь у засіданні
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НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Свій 10-річний ювілей відсвяткували наші партнери по громадській діяльності Громадська організація «Інститут політичної освіти» (ІПО).
Щиро вітаємо наших друзів і бажаємо їм процвітання та успіхів у подальшому
громадському житті!
Подарунком до Дня народження від ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» став годинник, на циферблаті
якого символічно намальований ключ, як символ громадської влади.
Слід відзначити, що на святкуванні були присутні багато випускників НАДУ та її
регіональних інститутів, які на сьогодні є депутатами місцевих рад або займають керівні посади в
органах місцевої влади.

Странніков Андрій
Директор ІПО,
випускник НАДУ

Святковий торт

Валькова Тетяна
член організації ІПО,
випускниця НАДУ

Партнери разом!
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ЩАСЛИВІ МОМЕНТИ
КОЖЕВНИКОВА АНДРІЯказначея ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» та дружину
НАТАЛІЮ вітаємо з народженням донечки
Валерії.

АНДРЄЄВА ОЛЕКСАНДРАвіце-президента та дружину ТЕТЯНУ- члена
організації вітаємо з народженням донечки!

НЕХАЙ ЇХ ДОНЕЧКИ ЗРОСТАЮТЬ
КРАСИВІ, ЩАСЛИВІ ТА ЗДОРОВІ НА
РАДІСТЬ БАТЬКАМ!

ОСОБЛИВА ПОДЯКА

АНІЩЕНКО СВІТЛАНІ

БАБАРИЦІ ВІКТОРУ

ПРУДНІК ЮЛІЇ

за ідею святкування
Дня державної служби

за сприяння та проведення
зустрічі з Головою та лідерами
громадської ради при
Севастопольській
міськадміністрації

за допомогу у роботі громади
при Мінюсті України
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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

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»

Над дайджестом працювали:
Ольга Піддубчак, Ольга Сивак, Ніколенко Галина, Сичова Майя, Овчаренко Вадим.
Фото:
Ніколенко Галина, Захаров Юрій, Аніщенко Світлана, Тарасюк Олена
Дизайн титульної сторінки – Олена Тарасюк

http://elita-derzhavy.livejournal.com
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