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Розповсюджується 
серед випускників Національної академії державного управління 

при Президентові України та її регіональних інститутів, науковців,
депутатів місцевих рад, державних службовців 

та партнерів по громадській роботі
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

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

elitestate@ukr.net
http://elita-  derzhavy.livejournal.com  

http://elita-derzhavy.org.ua
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ДОРОГІ ДРУЗІ!

Вітаємо Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Саме у ці свята ми підсвідомо чекаємо на якісь особливі 

події, але дуже часто вони не відбуваються лише тому, що 
ми заздалегідь не зробили певних організаційних 

приготувань.
Ми цілий рік готувались до приємних звершень нашої ВГО 
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ». І тому знаємо та віримо, що 2012 рік 
обміняє наш інтелектуальний та організаційний капітал на 
соціальні дивіденди та  задоволення від особистих перемог 

кожного учасника нашої спільноти. Адже головне – 
зрозуміти, чого прагнеш у цьому житті особисто ТИ…
Минулий рік дозволив кожному з нас бути особливим:
- ХТОСЬ ПІЗНАВ СВІТ - ВПЕРШЕ подорожував 
Європою та Америкою і вирішив відкрити для себе 
логіку та мелодію англійської мови. Ми сподіваємось, 
що отриманні знання дозволять згодом вільно 
спілкуватись з нашими прихильниками по всьому світові;

- ХТОСЬ  ПІЗНАВ  РАДІСТЬ  СІМ’Ї  -  ВПЕРШЕ одружився.  І  ми  сподіваємось,  що  його 
половинка, знайдена у цьому світі, буде єдиною на все життя. А хтось ВПЕРШЕ, ВДРУГЕ 
ЧИ ТРЕТЄ (у нас є і такі!!!) став або незабаром стане батьком або мамою. І ми знаємо, що 
ці дітки мають люблячих, чесних та достойних батьків.

- ХТОСЬ ПІЗНАВ НАУКУ - ВПЕРШЕ захищав кандидатську або докторську дисертацію з 
державного  управління.  І  ми  знаємо,  що  ці  члени  нашої  команди  мають  великий 
позитивний потенціал для змін системи управління нашої держави;

- ХТОСЬ  ПІЗНАВ  СПОКУСИ  ВЛАДИ  -  НАРЕШТІ,  завдяки  своїм  знанням  та  фортуні, 
зайняв  впливові  високі  посади.  І  ми  ВІРИМО,  що  ці  учасники  спільноти  залишаться 
порядними людьми та не забудуть  у зеніті  нових перемог,  відомості  та  успішності  свої 
обіцянки та членів нашої організації. Адже один у полі не воїн…

        Дійсно, багато було звершень і перемог, заради яких можна сказати, що 2011 рік 
можна спокійно залишити позаду і планувати 2012 рік.

З ЧАСОПИСУ ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:
- Що означає дата 16.08.11 і як вона пов’язана із датою 08.08.08? 
- Як виглядає новий сайт ЕЛІТИ ДЕРЖАВИ?
- Скільки громадських рад по Україні знає ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»?
- Як зустрічала українська діаспора представника ЕЛІТИ ДЕРЖАВИ?
- Хто вони -  два останні нові члени ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»?
- Як вплине всеукраїнський флешмоб від 11.11.2011 р. на позитивний код країни? 
- Де, коли та ким запалена Свічка Майбутнього та посаджені   калина та дуб  з Тарасової 

гори?
                А ЩО ПОПЕРЕДУ? Все логічно і одночасно просто! У 2012 році розпочнеться 
робота  над  створенням  чесних  «правил  гри»  для   справедливих  конкурсних  відборів  на 
державну службу, удосконалення роботи та створення карт можливостей експертних груп ВГО 
«ЕЛІТА  ДЕРЖАВИ».  Адже  ми  не  будемо  боротися  за  справедливість,  ми  просто  маємо 
впевнено прийняти те, що нам належить по праву – професійно та результативно впливати на 
розвиток  нашої  держави.  Адже  ми  з  Вами  знаємо,  що  ВГО  «ЕЛІТА  ДЕРЖАВИ»  -  це 
організація для людей, які все життя «створюють себе самі». Політики говорять про успішну 
країну,  але де  шукати  професіоналів  з  питань  державного управління,  які  візьмуть  на  себе 
відповідальність за якість того, що обіцяють політики українському народу вже багато років? 

З повагою

Президент ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»                                                 Ольга Піддубчак
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НОВИНИ ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

ПРИЙНЯТТЯ ДО ЛАВ ВГО  «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

КІРОВА ВОЛОДИМИРА ТА ТАНЦЮРИ ВІТАЛІНИ 

23.11.11 року, напередодні Католицького Різдва, відбулось прийняття до лав 
ВГО  «ЕЛІТА  ДЕРЖАВИ»  випускника  Одеського  регіонального  інституту 
державного управління Володимира Кірова та випускниці НАДУ при Президентові 
України Віталіни Танцюри.

Нові члени ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 
Танцюра Віталіна та Кіров Володимир

         Цікаві  деталі  про  Володимира 
Кірова:  має  три  вищі  освіти  (юридичну, 
психологічну  та  в  галузі  державного 
управління),  три  роки  працював 
начальником управління у справах сім’ї  та 
молоді  Одеської  обласної  державної 
адміністрації, потім певний час помічником 
Міністра охорони здоров’я, а після кадрових 
змін  у  міністерстві,  став  заступником 
директора Державного інституту сімейної та 
молодіжної  політики,  є  здобувачем 
кандидатського  ступеню  в  галузі 
державного  управління  в  Одеському 
регіональному  інституті  державного 
управління. В останній день свого 33 -річчя 
офіційно  був  посвячений  у  члени  ВГО 
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ».

Цікаві деталі про Віталіну Танцюру: має дві вищі освіти – магістр права 
та магістр державного управління. Стаж державної служби – більше 10 років 
на  посадах  в  Міністерстві  економіки  України  (начальник  відділу)  та 
Секретаріаті  Кабінету  Міністрів  України  (помічник  Віце-прем’єр-міністра). 
Експерт  з  питань  європейської  інтеграції  України.  Після  політичних  та 
кадрових змін в КМУ повернулась у декретну відпустку.

Бажаємо нашим новим членам організації Володимиру Кірову та Віталіні 
Танцюрі досягати нових успіхів та знайти достойне місце у державній службі. 
Адже за особистісними та діловими якостями вони варті великих перемог.
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ЩО ОЗНАЧАЄ ДАТА 16.08.11 І ЯК ВОНА ПОВ’ЯЗАНА ІЗ ДАТОЮ 08.08.08?

16.08.2011  року  було  отримано  свідоцтво  про  Реєстрацію  Всеукраїнської 
громадської організації «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ». 

ВГО  «ЕЛІТА  ДЕРЖАВИ»  стала  «спадкоємицею»  ГО  «ЕЛІТА 
ДЕРЖАВИ», яка була зареєстрована 08.08.2008 року, тобто через 3 роки та 8 днів з 
дати попередньої реєстрації. Відмінність основної мети ГО від ВГО -  додали до 
членів спільноти НАУКОВЦІВ.

Правління ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»  отримало всі  необхідні свідоцтва та 
інші офіційні документи від органів державної влади для реалізації запланованої 
статутної діяльності.

Дякуємо за роботу

щодо перереєстрації

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Віце-президенту
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Андрєєву Олександру

Експерту з правових питань
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Лосіхіну Олегу

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»:

Основною  метою  Організації  є об’єднання  випускників  Національної  академії 
державного  управління  при  Президентові  України  (в  т.ч.  її  регіональних  інститутів), 
державних  службовців,  службовців  в  органах  місцевого  самоврядування,  науковців, 
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депутатів  обласних/районних/міських/селищних/сільських  рад  усіх  скликань  для 
задоволення та  захисту своїх законних соціальних,  економічних,  професійних та  інших 
спільних  інтересів,  сприяння  реалізації  їх  наукового,  творчого,  політичного, 
організаційного потенціалу. 

 Основними завданнями Організації є:
-  сприяння  створенню умов  для  широких  ділових  та  особистих  контактів  членів 

Організації на місцевому, державному та міжнародному рівнях;
- участь у обговореннях загальнодержавних,  міждержавних програм співробітництва 

та розвитку в інтересах України,  розробці ідей та концепцій таких програм, пропозицій з 
удосконалення законодавства;

- сприяння пропаганді серед населення позитивного іміджу державних службовців, 
службовців в органах місцевого самоврядування;

- сприяння оптимізації діяльності органів державної влади (зокрема, щодо надання 
ними державних (адміністративних) послуг);

- всебічне сприяння економічній, політичній та культурній інтеграції України до 
світового співтовариства.

Для досягнення статутної  мети Організація у встановленому законодавством 
порядку: 

-  бере  участь  у  проведенні  зустрічей  з  Президентом  України,  членами  Кабінету 
Міністрів  України,  главами  обласних  та  районних  державних  адміністрацій, 
народними  депутатами  України,  депутатами 
обласних/районних/міських/селищних/сільських  рад,  представниками  ділових  та 
фінансових  кіл  України,  науковою  та  творчою  інтелігенцією  (зокрема,  зустрічей  з 
викладачами  Національної академії державного управління при Президентові України (в 
т.ч. її регіональних інститутів); 

-  сприяє  організації  та  проведенню  або  бере  участь  у  проведенні  наукових 
конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, виставок, тощо;

-  сприяє  організації  та  проведенню  або  бере  участь  у  дослідженнях  з  науково-
технічних, економічних, політичних, гуманітарних та інших питань;

-  бере  участь  у  проведенні  просвітницько-роз’яснювальної  роботи  з  молоддю,  в 
тому числі  щодо  роз’яснення  сутності  та  перспектив  державної  служби,  патріотичного 
виховання;

- надає допомогу по підготовці та атестації фахівців, експертів у відповідних сферах 
у встановленому законодавством порядку;

- розповсюджує інформацію щодо Організації, її основної мети та діяльності (в т.ч. 
через засоби масової інформації);

- представляє та захищає свої законні інтереси, інтереси своїх членів у державних 
органах,  органах  місцевого  самоврядування,  громадських  об'єднаннях,  керівних 
органах навчальних закладів тощо;

-  бере  участь  у  проведенні  незалежних  соціологічних  опитувань  з  питань, 
значимих для державних службовців та службовців в органах місцевого самоврядування;

- бере участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової 
інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом;

-  співпрацює  з  державними  органами,  органами  місцевого  самоврядування  та 
громадськими об'єднаннями, може вступати до спілок громадських організацій;

-  одержує  від  органів  державної  влади  і  управління  та  органів  місцевого 
самоврядування інформацію та матеріальну допомогу, необхідну для реалізації своїх цілей 
та завдань.
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ПРО НОВИЙ САЙТ «ЕЛІТИ ДЕРЖАВИ»:
ПАРТНЕРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ САЙТУ.

З січня 2012 року розпочав свою роботу новий сайт ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ».
http://elita-derzhavy.org.ua

Дякуємо за патронат над сайтом 
членам ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»:

КОВАЛЬСКОМУ 
ОЛЕКСАНДРУ

КОЛОМІЙЦУ
 ОЛЕГУ 

Враховуючи  нові  дизайнерські  та 
програмістські підходи до сайту ВГО, сайт 
проходить  необхідне  тестування  та 
постійно удосконалюється. З лютого 2012 
року  Правління  ВГО готове  розміщувати 
інформацію від членів ВГО, науковців та 
випускників  НАДУ  та  її  регіональних 
інститутів.

На сайті Ви зможете поділитись своєю 
особистою думкою щодо удосконалення 

державного управління нашої держави чи 
привітати випускників НАДУ, які 

навчались разом із Вами та, наприклад, 
зайняли нові посади, розміщувати наукові 
статті, які стануть відомі більш широкому 

колу управлінців-практиків, шукати 
роботу або нових членів своєї команди та 

багато іншого.
Партнером у створенні сайту стала 

Асоціація Інвалідів Компьютерників (АІК), 
члени якої продовжуватимуть 

адмініструвати наш сайт у подальшому.
Дякуємо за сприяння

 Голові Наглядової ради БФ «АІК»,
адвокату з питань інтелектуальної власності

РЕСЕНЧУКУ ВАДИМУ 
АІК  продовжує приймати заявки на створення 

відеороликів, розробку та адміністрування сайтів.

Звертаємо Вашу увагу, що продовжує свою роботу 

сайт http://elita-derzhavy.livejournal.com 

та сторінки у Facebook 

Президента ВГО Ольги Піддубчак, 
Віце-президентів Ніколенко Галини та Андрєєва Олександра.
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ГРОМАДСЬКІ РАДИ,

ЧЛЕНАМИ ЯКИХ Є ПРЕДСТАВНИКИ ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ"

АНДРЄЄВ Олександр
Міністерство юстиції

Державна реєстраційна 
служба

ПІДДУБЧАК Ольга
Міністерство закордонних 

справ
Київська міська державна 

адміністрація

НІКОЛЕНКО Галина
Київська обласна 

державна адміністрація

КОЖЕВНИКОВ Андрій
Міністерство 

регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-

комунального 
господарства України

ВОЛОШИНА Юлія
Міністерство охорони 

здоров’я

МИШКОВСЬКА Антоніна
Державна санітарно-

епідеміологічна служба 
України

БАБИЧ Олександр
Житомирська обласна 

державна адміністрація

КІЦАК Тарас
Львівська обласна 

державна адміністрація

АФАНАСЬЄВА Таміла
Одеська обласна державна 

адміністрація БАБАРИКА Віктор
Севастопольська міська 
державна адміністрація

ДРОЗД Ростислав
Тернопільська обласна 
державна адміністрація

САВРАН Роман
Дніпропетровська МДА
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ГОЛОВНИЙ ПОРТАЛ ЗНАНЬ

В стінах Національної академії державного управління відбулась зустріч між 
активом  ГО  "ЕЛІТА  ДЕРЖАВИ",  Начальником  центру  дистанційного  центру 
навчання НАДУ Андрієм Журавльовим та представниками швейцарського проекту 
DESPRO, які займаються питаннями децентралізації влади в країні.

Результатами  зустрічі  стали: презентація  нашого  нового  сайту,  спроба 
провести  інтернет-конференцію  з  представниками  наших  регіональних 
представництв,  домовленість  щодо  співпраці  з  проектом  DESPRO у  різних 
напрямках,  в  тому числі  навчання  членів  нашої  організації  новим вмінням щодо 
сучасних  інтернет-технологій  та  обговорювалось  питання  удосконалення 
розробленого порталу для спілкування фахівців з державного управління.
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СВЯТО ПИСЕМНОСТІ. УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ГРІНЧЕНКА

Джерело: 
Facebook Президента ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Ольги Піддубчак

09 листопада 2011 року в Університеті ім. Грінченка відбулось свято «Минуле і сьогодення 
української писемності». Дякую за запрошення відкрити Свято та запалити Свічку Майбутнього 
організатору  заходу  -  Караману  Станіславу  Олександровичу,  доктору  педагогічних  наук, 
професору кафедри української мови та методики навчання Гуманітарного інституту.
Було дуже приємно, що наша ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» мала можливість стати співорганізатором 
цього  науково-практичного  семінару  наряду  з  Київським  національним  університетом  імені 
Тараса Шевченка, Всеукраїнським товариством «Просвіта» та інш.

Головний організатор заходу - 
Караман Станіслав Олександрович, 
доктор педагогічних наук, професор 
кафедри української мови та 
методики навчання Гуманітарного 
інституту.

Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 
Піддубчак Ольга

Поетеса Віра Носенко

Свято було проведено досить незвичайно.  Поетеса  Віра Носенко привезла з  церкви,  що 
стоїть біля Тарасової гори, великі свічки, саджанці калини, дуба та гілочки калини. Також пані 
Віра прочитала вірші, один із яких був про калину. Чи знаєте ви, що кісточка калини має форму 
серця?

На  заході  виступали  педагоги  з  обласних  центрів  та  невеликих  міст.  І  кожен  з  них 
підготував  захоплюючі  історії  про  своїх  вихованців  або  про  історію  писемності.  Окремою 
прикрасою  був  виступ  пані  Вощанської  Віри,  почесного  викладача  кафедри,  яка  приїхала  з 
Богуславського  гуманітарного  коледжу.  Пані  Віра  показала,  як  точаться  пера  для  письма  та 
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готуються справжні чорнила. Як з‘ясувалось, чорнила потрібно готувати за певною традицією у 
визначені дні року. Та й гусячі пера мають бути від гусаків особливої породи.

Взагалі, на цьому святі було все досить знаково та натхненно. Наче Всесвіт відкрився для 
реалізації світлих задумів. Я спостерігала за свічкою, яку мені випало честь запалити. У середині 
заходу у свічки з‘явились воскові крила, до останнього вона була світла, а наприкінці заходу воск 
трансформувався у форму серця. Все це я із задоволенням зняла на відео.

Під  час  проведення  підсумків,  мені  спала  на  думку  започаткувати  нову  традицію  – 
запропонувати кожному з‘їсти по три ягідки калини – за минуле та успішних предків, за сучасне, 
нас та нашу державу, а також за майбутнє – за тих, хто дає нам натхнення бути на боці світлих 
сил. Гості та студенти скуштували ягідки калини, а я побачила, що деякі, як і я, вперше побачили 
кісточку калини – у формі серця.

Після круглого столу гості та організатори заходу, серед яких були доктори та кандидати 
наук, молоді поети та поети з досвідом, громадські діячі та студенти, мали можливість посадити 
саджанці калини та дубу навколо нової будівлі університету. Дерева були посаджені із молитвами 
та добрим настроєм.

Наприкінці свята було домовлено проводити мінімум раз на рік заходи, які поєднують не 
тільки сухі наукові факти, але й висвітлюють красу та натхнення українських традицій.

P.S.  Мені  також  було  приємно  отримати  у  подарунок  товстенну  книжку  «Сучасна 
літературна  українська  мова»  з  підписами  безпосередньо  від  авторів  підручника  -  Карамана 
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Станіслава  Олександровича,  доктора педагогічних  наук,  професора кафедри та  Караман Ольги 
Володимирівни,  кандидата  педагогічних  наук,  доцента  кафедри  української  мови  та  методики 
навчання Гуманітарного інституту.

Сподіваємось  на  тісну  співпрацю  між  ВГО  «ЕЛІТА  ДЕРЖАВИ»,  яка  отримала 
благословення на добрі справи під час такого цікавого заходу.

Фото: Мадяр Олександр, фотохудожник, fotovisti.kiev.ua

11.11.11 – ПОЗИТИВНИЙ КОД КРАЇНИ

11  листопада  2011  року  відбувся  флешмоб  позитивного  коду  країни  ВГО  "ЕЛІТА 
ДЕРЖАВИ". Учасники флешмобу з’їли по три ягідки калини за предків, сучасну державу та себе, 
та за успішне майбутнє. У Києві започаткувати цю традицію зібралось 11 осіб за круглим столом 
біля  каміну.  Учасники  заходу  запалили  11  воскових  свічок,  поєднаних  разом.  У  свічки  була 
заплетена  оксамитова  стрічка  з  символом  організації.  Подібний  флешмоб  ВГО  "ЕЛІТА 
ДЕРЖАВИ" провела по всій Україні. Можливо, завдяки цьому код нашої держави зміниться на 
краще? Наприкінці вечора, після 11 годин 11 хвилин за круглий стіл сів дванадцятий учасник. Як 
це відбувалось - нехай тримається у таємниці. 

На  заході  були  присутній  партнер  по  громадській  діяльності  -  засновник  Парка 
Київська Русь - Володимир Янченко.
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Довідково:
Калина  - дерево українського роду.  Колись у сиву давнину вона пов'язувалася з народженням 
Всесвіту,  вогненної  трійці:  Сонця,  Місяця  і  Зірки. Тому  й  отримала  калина  таке  ім'я  від 
старослов'янського назви Сонця - Коло. А оскільки ягоди калини червоного кольору, то й стали 
вони символом крові та безсмертного роду.  Ягоди калини червоні,  що  символізує безсмертя 
роду. Дуб і калина - символи краси і сили, але сили незвичайної, краси надзвичайної.
Калина — символ життя, крові, вогню. Деякі дослідники пов'язують її назву із сонцем, жаром, 
паланням. Калина часто відіграє  роль світового древа,  на вершечку якого птахи їдять ягоди і 
приносять людям вісті, іноді з потойбіччя. Та й саме древо пов'язує світ мертвих зі світом живих. 
Калина  символізує  материнство: кущ — сама мати; цвіт, ягідки — діти.  Це також уособлення 
дому, батьків, усього рідного. 
Калина — український символ позачасового єднання народу: живих з тими, що відійшли в 
потойбіччя і тими, котрі ще чекають на своє народження.

Прес-служба ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ 

З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Відбулось засідання експертної  групи з питань стратегічного планування 
діяльності ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» та проведено так званий «мозковий штурм», 
присвячений удосконаленню роботи ВГО «»ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» як на центральному 
так і на регіональному рівнях.

Наша організація з 16.08.2011 року набула статус Всеукраїнської громадської 
організації. Тому вже назріла необхідність перейти на новий рівень якості розвитку 
організації як на центральному, так і на регіональному рівнях. Адже всі ті ресурси, 
які ми вкладаємо в цю спільноту, підвищує наші можливості.
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Дякуємо  адміністрації  Національної  академії  державного  управління  при 
Президентові  України  за  можливість  у  ВИХІДНИЙ  ДЕНЬ  надати  нам  одну  з 
найкращих аудиторій для наших інтелектуальних інвестицій. 

Також дякуємо тим членам організації, які знайшли 7 годин часу у вихідний 
день обмінятись думками та створити новий інтелектуальний продукт для розвитку 
організації. 
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РОЗШИРЮЄМО КОРДОНИ

Конгрес  США,
Вашингтон

Наприкінці  цієї  осені  Віце-президент 
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

ГАЛИНА НІКОЛЕНКО 

відвідала Сполучені Штати Америки 
за  програмою  «Відкритий  світ», 
пройшовши  багаторівневий 
конкурсний відбір.

Дана  програма  покликана  зміцнювати  взаєморозуміння  й  покращувати 
співпрацю між Україною та США. Під час візиту наша група зустрілася зі своїми 
американськими  колегами  в  галузі  політології,  соціології  та  освіти  у  містах 
Вашингтон та Баффало (шт. Нью-Йорк), щоб обмінятися досвідом та ідеями.

Для мене участь у програмі – це можливість для подальшого розвитку. Цікаво 
було не лише ознайомитися із американською системою освіти, але й порівняти її з 
українською.  Виявилося,  що  в  Україні  досить  потужна  освіта  у  середній  школі. 
Проте вища школа значно поступається американській.

Окрім  того,  я  познайомилася  із  американськими  колегами,  які  вивчають 
виборчі  системи в  Україні.  На їх   прохання  долучилася  до  опитування,  а  також 
допомогла  налагодити  зв'язок  із  депутатами  Верховної  Ради  України,  які  теж 
візьмуть участь у дослідженні. У подальшому плануємо розробити спільний проект 
щодо дослідження партійної системи в Україні.

Що  ж до США, то там надзвичайно розвинене громадянське суспільство. І це 
стосується не лише громадських організацій, які відстоюють інтереси певних груп. 
У США надзвичайно активна громада. Кожна окрема людина виявляє цікавість до 
того,  що  відбувається  навколо.  У  них  поширений  волонтерський  рух  та 
благодійність.

Дні  стажування  були   напрочуд  насиченими.  Ми  побували  у  Бібліотеці 
Конгресу  США,  відвідали  екскурсію  біля   Білого  дому  та  найбільшу  картинну 
галерею штату Нью-Йорк, провели безліч зустрічей з  директорами університетів, 
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коледжів,  шкіл,  і,  звичайно,   відвідали   одне  із  чудес  світу  -  НІАГАРСЬКИЙ 
ВОДОСПАД.

Я та мої колеги жили в родинах українців, в основному представників третьої 
хвилі еміграції. Просто дивує, як люди, котрих зовсім маленькими дітьми вивезли в 
чужу країну, зберегли мову, традиції, побут, загалом любов до своєї Батьківщини. 
Також вразило, що українська діаспора  м. Баффало добре обізнана з усіма подіями 
сучасного  політичного  життя  України,  переймаються  нашими  проблемами  та 
замислюються над майбутнім України.

Інтерес до всього українського, зокрема вишивки, кераміки, виробів з дерева 
тощо,  властивий  усім  представникам  української  діаспори.  Під  час  мого 
перебування  мене  постійно  супроводжувала  українська  музика.  –  ВОНА  лунала 
вдома,  під  час  зустрічей,  в  авто.  Ніколи  не  думала,  що такі  автентичні  українці 
живуть за кордоном.

Проте, найціннішою подією для нашої організації стала презентація  ВГО 
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» перед американською діаспорою (близько 45 осіб). 

Нині  наші  буклети  знаходяться  в  «Українському  культурному  центрі» 
м.  Баффало,  в  родинах,  а  також  у  всіх  установах,  де  проходили  офіційні 
зустрічі,  зокрема  в  мерії  м.  Ніагара  Фолз  та  в  Посольстві  України  в 
Сполучених Штатах Америки.

 

 Група делегатів з 
Надзвичайним та 

Повноважним Послом України 
в США, Вашингтон

Галина Ніколенко з 
Пол Дайстером, 

мером м.Ніагара Фолз

Галина Ніколенко з українською 
діаспорою, м.Баффало
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Білий  Дім  США В мерії м. Ніагара Фолз

Будинок п.Лідії Гречишин, українки, 
яка 50 років назад мігрувала в Америку.

(кімната, в якій я проживала)

Значок ВГО «Еліта Держави» на завжди 
залишиться на цьому жакеті 

(супроводжуючий, м.Вашингтон)

НІАГАРСЬКІ ВОДОСПАДИ

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 
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ГЕНДЕРНА ГАРМОНІЯ

ЗАГАДКА:  Поверніться  на  першу 

сторінку  часопису  і  порахуйте, 

скільки  жінок  та  чоловіків  на 

титульній сторінці

        25-26 жовтня  2011 року  відбулась  Міжнародна 
конференція  "Сучасні  тенденції  розвитку  національних 
механізмів  забезпечення  рівності  жінок  та  чоловіків  в 
європейських  країнах"  за  участі  Віце-премєр-міністра 
Сергія Тігіпка, Міністра соціальної політики, випускника 
НАДУ Василя Надраги, заст. Міністра та представників 
міжнародної  спільноти,  які  приїхали  з  Італії,  Франції, 
Великобританії,  Німеччини, Греції та  Польщі

        На  заключній  секції  конференції  "створення 
соціальних  мереж  для  співробітництва"  було  зроблено 
мною  доповідь  "Роль  жінки  у  розвитку  Унікальної 
Української  Духовної  Демократії".  Були  дуже  цікаві 
обговорення  питання  гендеру.  Члени  ВГО  «ЕЛІТА 
ДЕРЖАВИ» вважають, що тема гендеру -  це не банальне 
обговорення  того,  хто  краще  -  чоловіки  чи  жінки.  Це 
принципово нова тема усвідомлення розподілу фізичного, 
соціального  та  інтелектуального  капіталу  на  світовому 
рівні. 

         Ідеологія  Унікальної  Української  Духовної 
Демократії  пропонує  власне  бачення  розвитку  цього 
процесу. 

Випускник НАДУ, Директор Державного 
інституту сімейної та молодіжної політики А. 
Мішин, О. Піддубчак та заступник Директора, 

випускник ОРІДУ В. Кіров

О. Піддубчак та учасники конференції з Польщі: 
помічник міністра соціальної політики (ліворуч) 

та керівники управлінь міністерства
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ПАРТНЕРСЬКІ ЗАХОДИ:
НАУЦІ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» - 14 РОКІВ 

Напередодні  свята  науки "державне  управління" 24-26  листопада  2011  року 
відбулось чергове засідання Асоціації докторів наук у м. Севастополі. 

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» є давнім партнером Асоціації. 
На  круглому  столі  «Сучасна  кадрова  політика  і  модернізація  публічної  служби» 

Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Піддубчак Ольга представила наукову доповідь на 
тему: «Новий погляд на символіку держави в контексті модернізації державної служби».

На заході були присутні члени асоціації - доктори наук з державного управління та 
керівники державних органів АР Крим.

Учасники круглого столу також обговорили найболючіше питання – створення умов 
для  працевлаштування  випускників  Національної  академії  державного  управління  при 
Президентові України. В перспективі – використати спільні напрацювання партнерів для 
створення механізму прозорих конкурсних відборів на державну службу.
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ПАРК КИЇВСЬКА РУСЬ.  СИЛА ДУХУ – ВОЛЯ РУХУ.

Вперше в історії України відбувся грандіозний захід та зйомки фільму про 
успішних  людей  з  обмеженими  фізичними  можливостями.  Під  час  зйомки 
фільму  партнерами  по  громадській  діяльності  –  Благодійним  фондом 
«Асоціація  Інвалідів  -  Компьютерників»  та  ВГО  «ЕЛІТА  ДЕРЖАВИ»,  ЗА 
сприяння Парку Київська Русь були обговорені наступні питання:

 
Чи можливо бути унікальним та сильним, особливо, якщо ти маєш обмежені 

фізичні можливості?

Чи відчувають себе люди з обмеженими фізичними можливостями успішними 
та що для цього потрібно?
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Як змінювали соціальну реальність навколо себе наші предки часів Київської 
Русі  і  хто   впливає  на  українську  реальність  за  допомогою  сучасних  Інтернет 
технологій?

Про  які  досягнення  нашої  держави  мріють  разом  державні  службовці-
випускники  Національної  академії  державного  управління  та  інваліди-
компьютерники?

Під час даного заходу була проведена екскурсія по Парку Київська Русь.

Варто  відзначити,  що  це  вже  другий  захід  партнерів  по  громадській 
діяльності, присвячений матеріалізації Унікальної Української Духовної Демократії, 
яка втілює в себе поєднання  сили духу та волі руху, а також ірраціонального (душа) 
та раціонального (демократія).

ВЕЛИКИЙ АНТИКВАРНИЙ САЛОН

8 грудня у Мистецькому Арсеналі відбулось урочисте відкриття Четвертого 
Великого  Антикварного  Салону  −  масштабного  проекту,  який  щороку  презентує 
шедеври  світового  та  українського  мистецтва,  унікальні  музейні  та  галерейні 
зібрання, історичні раритети.

На захід  були запрошені керівники ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» - Президент 
Піддубчак Ольга та Віце-президент Ніколенко Галина. 
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Довідково:  ВГО  «ЕЛІТА  ДЕРЖАВИ»  з  2010  року  увішла  до  списку  Друзів 
Мистецького Арсеналу (благодійні внески на розвиток Мистецького Арсеналу).

Вже другій рік поспіль у Мистецькому Арсеналі Великий Антикварний Салон 
презентує унікальні музейні колекції України. Цього року до Мистецького Арсеналу 
запрошені Львівський історичний музей та Львівська національна галерея мистецтв, 
зібрання яких добре знані  у  Європі.  Разом вони презентують проект «Арсенал в 
Арсеналі».  Слідом  за  Варшавою,  Краковом  та  Віднем  Київ  вперше  побачить 
унікальну  старовинну  зброю  та  батальний  живопис  ХVІ-ХVІІІ  ст.  Перлина 
експозиції  −  обладунки  «крилатих  гусарів»,  основної  ударної  сили  військ  Речі 
Посполитої ХVІІ-ХVІІІ століть. «Мистецтво зброї і зброя як мистецтво» – експонати 
виставки  представлені  вже  не  як  нищівне  знаряддя,  а  як  неповторний  витвір 
мистецтва.

Унікальна експозиція старовинної зброї ХVІ-ХVІІІ ст. «Арсенал в Арсеналі» 
представлена  Львівським  історичним  музеєм  Львівською національною галереєю 
мистецтв.
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У рамках IV Великого Антикварного Салону Музей приватних колекцій Олександра 
Фельдмана представить колекцію «Короткоклінкової холодної зброї Індії XVII-XIX 
століть». До експозиції увійшлиь 50 найкращих індійських кинджалів і ножів з The 
Feldman Collection. У їх числі - катари, ханджари, чілануми, ханджарлі, кард та інші 
типи зброї, що здобули популярність як на Сході, так і на Заході. 

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 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ:

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

СИВАК ОЛЬГА

Керівник 
організаційного 

управління

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

097-256-70-61
syvak@rada.gov.ua

ВРУ, м. Хрещатик, Садова 
3

Над дайджестом працювали: 
Ольга Піддубчак, Галина Ніколенко

Фото: 
Ніколенко  Галина,  Піддубчак  Ольга,  Закревська  Тетяна,  Мадяр  Олександр, 
Овчаренко Вадим, Анастасія Стельмах

Дизайн титульної сторінки – Олена Тарасюк

http://elita-derzhavy.livejournal.com
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