ЧАСОПИС
№1/2013
січень
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
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Перелік постійної адресної розсилки – 6200 примірників
Розсилку можна отримати, надіславши заявку за адресою:
eotsecretary@gmail.com
наш сайт: http://www.elita-derzhavy.org.ua

ПЛАНИ НА 2013 рік:
проектування конструкції та закладка фундаменту
Шановні члени та партнери по
громадській діяльності
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»!
Дякуємо всім за участь в розвитку та
становленні нашої з Вами спільноти.
Імідж. Впізнаваність. Структурування.

На фото: Піддубчак Ольга та маленька Віталіна
Єременко з книжкою про українську еліту 2010
року видання, донька відомих громадських діячів
Андрія Єременка та Ірини Макарової (Спілка
молодих політологів України).

В 2012 році робота була направлена на
налагодження конструктивних відносин між
нашою ВГО та іншими інститутами
громадянського
суспільства,
розробку
окремих механізмів діяльності організації,
формування
структури
ВГО
на
всеукраїнському рівні та виникнення «нових
гравців» - членів нашої ВГО в політичному
сегменті України.

Кожен із членів спільноти проявляв активність різними шляхами:
 це були корпоративні зустрічі та наради, які допомагали шукати
однодумців для реалізації різних проектів;
 створення часописів ВГО та їх розповсюдження в соціальних мережах
та електронною поштою, що робили нашу спільноту пізнаваною серед
тисяч інших громадських організацій;
 участь у заходах громадських рад міністерств, відомств, ОДА
особисте проведення членами нашої ВГО заходів в рамках цих рад;

та

 розробка документів, які систематизують елементи корпоративної
культури для членів ВГО, зокрема: «Карти розуму ВГО», «Карта
можливостей ВГО», «Про фінансову корпоративну культуру», «Про
ідеального представника ВГО»;
 заповнення сайту новинами, фото, подіями;
 участь у виборчому процесі під час виборів народних депутатів України
у 2012 році та інші.
Деякі речі відбувались відносно хаотично, деякі – наполегливо і системно. Це
нагадує накопичення фінансового капіталу у 20-30 роки в Америці. Тільки в нашому
випадку відбувається накопичення капіталу соціального, результатом чого ми
отримали можливість час від часу впливати на громадську думку на різних рівнях
управління. І, головне, ми пишаємось новими членами організації, які підсилюють
імідж спільноти в цілому.
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Рік 2013 для активності ВГО буде нагадувати
генеральне прибирання, проектування конструкції та закладку фундаменту.
Уявіть собі, колись ми самовільно зайняли ділянку, її розчистили, отримали на неї
право власності та підвели комунікації.
Тому 2013 рік буде присвячено впорядкуванню того, що вже маємо з
одночасним проектуванням конструкції
1. Зміни до статуту з урахуванням змін до законодавства, зокрема щодо
регіональних представництв та ін.
2. Робота над журналом «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» (дайджест), його удосконаленням
та каналами розповсюдження.
3. Робота над сайтом (статті, партнери, почесні члени, події, відео, фото) та його
удосконалення (закрита сторінка, розсилка та ін.).
4. Покращення комунікацій між членами ВГО.
5. Громадські ради (максимальне представництво членів нашої ВГО в громадах
різних рівнів та позиціювання наших представників, як висококваліфікованих
експертів, за плечима яких стоїть команда).
6. Створення експертних груп (моделювання за принципом ділової гри
«Альтернативний (Ідеальний Уряд»).
7. Представництва ВГО – у всіх областях України.
8. Окремо – робочі групи. На сьогодні ми бачимо наступні: фінансовоекономічна, кадри, творча, організаційна, інформаційна та безпека.
9. Започаткування одного – трьох проектів, організаційне наповнення і
реалізацію яких може взяти на себе ВГО (чекаємо на пропозиції від
партнерів).
В чому ПЛЮС? Ми вкладаємо в себе.
Що ми втрачаємо? Для більшості - 2 % власного часу, який до цього було б
витрачено на особисте життя.
Що маємо в прибутку? Цікавих людей для спілкування, азарт та сміливість
реалізувати задумане.
Що нас очікує? Деякі речі будуть відбуватись не так швидко та наявно, як ми
запланували.
Що потрібно? Системність, наполегливість та терпіння.

З повагою
Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Ольга Піддубчак

www.facebook.com/piddubchakolga
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Відкритий лист-звернення
Віце-президента ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ"
Олександра АНДРЄЄВА
до членів організації
Шановні друзі!
Останнім часом ми багато говоримо про
необхідність перегляду діяльності Організації,
переформатування нашої спільноти як такої,
перехід на новий рівень спілкування і таке інше.
Говоримо, але мало що для цього робимо. Причому
провина тут лежить не лише на Правлінні або
Активі ВГО. На моє глибоке переконання, провина
лежить на кожному з нас.
Дивіться самі. Наша Організація за 4 роки
пройшла шлях від Київської міської громадської
організації до Всеукраїнської організації, яка вже
має певний вплив на формування суспільної думки
в країні.
Хтось з вас аналізував наш шлях до цього?
Чи був у цьому досягненні особисто ваш вклад?
Я мав нагоду це проаналізувати.
Результати мене не втішили.
Виявилась цікава закономірність.
Члени нашої організації умовно поділилися на 3 групи:
перша – активні учасники заходів, що були спрямовані на "зовнішнє коло"
(яке і формує думку про нашу ВГО. Наприклад, як один із елементів цієї діяльності,
участь у громадських радах при органах влади);
друга – члени Організації, що активно працювали, але так би мовити на
"внутрішнє коло" діяльності, забезпечуючи внутрішню організацію нашої діяльності
– казначеї, оргвідділ,інформаційні комунікації, часопис організації);
і, нарешті, третя – я їх назвав "спостерігачі", які нібито активно підтримують
усі наші ініціативи, але лише шляхом "лайків" у Фейсбуці або звичайної фізичної
присутності на нарадах, при цьому, після нарад частина зобов‘язань присутніх
забувається та не виконується ними за власною ініціативою.
Щодо чисельності усіх цих груп, то також дивна ситуація - самою чисельною
виявилася третя група!!
КАРАУЛ!!!
Виходить так, що є купка таких собі "циркачів", які, надриваючись,
намагаються зробити ВГО (в тому числі всіх її членів) пізнаваною у суспільстві, а
хтось "бавиться" своїм статусом, користуючись брендом Організації …
Люди добрі, а чи таким підходом до справи ми маємо займати свою нішу у
полі громадської діяльності?! Чи маємо ми ПРАВО та ЧАС копіювати СТАРІ
підходи до роботи в громадській організації, користуючись лише вказівками згори?
Взагалі, а чи такою ми бачили нашу Організацію?
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Ми ж об’єднувались для самореалізації, то чому частина з Вас сидить біля
комп’ютера, "зависаючи" у Фейсбуці, і нічого не робить задля тих цілей, про які ми
домовлялись між собою?
Ми ж об’єднувались для допомоги один одному у працевлаштуванні (у разі
необхідності), то чому усі вирішили, що це шлях лише в одну сторону – до апарату
Верховної Ради України?
Ми об’єднувались для певної самоорганізації для розробки та втілення в
життя відповідних ідей, але ці ідеї, за деякими окремими випадками, чомусь
напрацьовує лише Президент ВГО, яку в цьому в міру часу та можливостей
підтримує Актив Організації? Чому благодійні внески, які є киснем для
забезпечення збалансованої діяльності такого масивного організму, як ВГО "ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ", ми вимушені "вибивати" в декого з Вас (і це при тому, що усі до
єдиного, вступаючи до наших лав, погоджувався виконувати усі зобов’язання члена
Організації в повному обсязі)?
І таких ЧОМУ у мене ціла купа…
Я жодним чином не знімаю з себе відповідальність за ситуацію, яка склалася,
адже всі ми витрачаємо багато часу за основним місцем роботи,але, погодьтесь,
коли Організація досягла рівня ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ, дуже важко самотужки у
кількості п’ять-сім осіб, тягнути "логістику" по УСІХ напрямках нашої діяльності.
Читаючи цю довгу тираду, ви, логічно, задаєтесь питанням: "А що ж він
хоче?". І я відповім.
Я хочу, щоб ми, нарешті, запрацювали на більш ЯКІСНОМУ рівні, як
самодостатній організм.
Що для цього треба?
Думаю, це не тільки просто переглянути підхід до нашої спільної співпраці.
На мій погляд, також вже час переглянути наш склад.
Так-так. Саме наш СКЛАД. Як на мене, ми вже досягли того рівня, коли
важлива не КІЛЬКІСТЬ, а ЯКІСТЬ!!! Нехай нас буде не 500 осіб, а 50. Але це буде
працюючий на себе та спільноту в цілому склад ентузіастів, які чітко знають, чого
хочуть, чітко знають як цього досягти і чому ще потрібно навчитись. І, саме
головне, роблять усе від них залежне, щоб це не було просто мрією або метою, а
ставало РЕАЛЬНІСТЮ.
І тоді, з таким колективом, ми точно зможемо налагодити впровадження
результативних та цікавих проектів, що спрямовані на розвиток України, і які не
соромно буде презентувати на усіх рівнях.
Давайте не витрачати час на пусте – у нас його мало.
З повагою
Олександр Андрєєв
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НОВІ ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ
кандидат
наук
з
державного
управління,
доцент
кафедри
державної
служби
Луганського
національного університету імені
Тараса Шевченка, має юридичну
освіту, стаж державної служби понад
10 років.
Навчався
в
Харківському
регіональному інституті НАДУ при
Президентові
України,
отримав
кваліфікацію магістра державного
управління та захистив у 2010 році
кандидатську дисертацію.

СЕРГІЙ АНДРЕЄВ
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО
ПРЕДСТАВНИЦТВА

Тема дисертації за спеціальністю
25.00.02 – механізми державного
управління:
"Організаційноправовий механізм державного
управління цивільним захистом на
регіональному рівні".

«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
Сфера наукових інтересів:
організаційно-правові
та
адміністративно-правові
засади
державного управління;
структурно-функціональне
забезпечення
діяльності
територіальних органів влади;
- проблеми правового регулювання
діяльності
місцевих
органів
державної виконавчої влади, органів
місцевого
самоврядування,
юридичних осіб публічного права;
державно-управлінська
проблематика у сфері цивільного
захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного,
природного та соціально-політичного
характеру.
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ЗНАЙ НАШИХ!
Відбувся передзахист докторської дисертації члена ВГО
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», кандидата наук з державного
управління, відомого експерта в нафто-газовій сфері
Геннадія Рябцева.
Тема докторської: «Концептуальні засади державної
політики розвитку ринку нафтопродуктів в Україні».
Приємно тримати в руках таку матеріалізацію думок МОНОГРАФІЮ для захисту ДОКТОРСЬКОЇ. Бажаємо
Геннадію Рябцеву успішного захисту!

Фото зроблене на міжкафедральному семінарі 15.01.2013 в Національній академії державного
управління при Президентові України, присвяченому передзахисту докторської дисертації

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ УПРАВЛІНЦЯ
«Як зберегти школу у власній громаді: керівництво до дії»
За участю першого заступника голови
Луганського обласного представництва ВГО
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» – СЕРГІЯ АНДРЕЄВА
(кандидата наук з державного управління) у
вересні
2012
року
було
підготовлено
спеціалізований практичний посібник «Як
зберегти
школу
у
власній
громаді:
керівництво
до
дії».
Посібник
було
опубліковано за сприянням Східноукраїнського
центру громадських ініціатив спільно з
Всеукраїнським товариством «Просвіта» і було
презентовано 17.09.2012 р. у Луганському
національному університету імені Тараса
Шевченка під час інформаційної зустрічі «Свіжі
ідеї зі збереження шкіл у малих громадах».
Під час презентації посібника, було зазначено, що закриття шкіл на сьогодні –
проблема не лише в Луганський, але й в Донецькій і частково в Харківській
областях.
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Тому, для захисту інтересів учителів та учнів сільських шкіл було
підготовлено цей спеціалізований посібник «Як зберегти школу у власній громаді:
керівництво до дії». Колектив співавторів висловив думку: „Наша молодь потребує
гарної освіти. Адже сільські хлопці й дівчата набагато слабші у підготовці, ніж їх
однолітки з індустріальних регіонів. Деякі школи ми поновили, деякі, нажаль, злиті
з іншими.
Збережемо ми школу, освіту, і регіон не буде депресивним. Необхідно
проаналізувати потреби українських сільських шкіл, кількість необхідних коштів,
матеріалів, книжок тощо”. Крім того, на зустрічі було зазначено, що ситуація з
сільською освітою дуже складна. В регіоні багато депресивних районів, де місцева
влада не зацікавлена у збереженні шкіл. І ніхто не хоче брати приклад із закордону,
де навіть якщо в класі лишається п'ять учнів, школа працює у звичайному режимі.
ТРОЯНДИ ПІСЛЯ СНІГУ.
1 засіданя Виконавчої дирекції ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ
у 2013 році

На черговому засіданні Виконавчої дирекції ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» від
24.01.13 були заслухані наступні питання:
1. Представлення кандидата на членство у ВГО – слухачку Національної академії
державного управління при Президентові України Демич Надію (м. Суми), спеціалізація
«державне управління в сфері освіти».
2. Звіт по роботі з Громадськими Радами (О. Андрєєв)
3. Звіт по роботі з регіональними осередками та кадрова політика (Г. Ніколенко)
4. Стратегія інформаційної політики (робочі аспекти) та дайджест. (А. Садовська)
5. Звіт організаційного управління щодо удосконалення якості соціальних та
інформаційних комунікацій членів організації. (В. Овчаренко)
6. Система експертних груп. (Б. Дергалюк)
7. Питання проектів ВГО, зокрема щодо допомоги дитячому будинку (В. Танцюра)
8. Нові підходи до кадрової політики ВГО (О. Піддубчак).
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Після закінчення наради учасники наради привітали з Днем народження Віцепрезидента ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Галину Ніколенко з Днем народження.
ПРИМІТКА: Так чому ж "Троянди після снігу?":). Все дуже просто. По-перше,
останній захід ми проводили у лісі на морозі. Час матеріалізовувати задумане. Подруге, незважаючи на мороз та сніг, у нас на столі були живі троянди. А по-третє,
дуже хочеться, щоб ми вірили у те, що одночасно літні квіти та білий сніг можуть
існувати в одному вимірі.

Партнерство Новий Громадянин - план на 5 років
30 січня 2013 року відбулось чергове засідання засновників Партнерства
«Новий Громадянин» (www.newcitizen.org.ua). Мета – сформувати порядок денний з
важливих реформ та конкретних законів для подальшого просування та ухвалення у
Верховній раді 7 скликання. Формат роботи – сформувати коло учасників з
представників різних громадських організацій та експертів, представників
політичних сил для спільної роботи над напрацьованим порядком денним.
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Як зазначив в своєму запрошенні модератор партнерства, Центр UA: «Є
пропозиція після всіх новорічних свят та з початком роботи нового парламенту
зустрітися з метою обговорення у ширшому та дружньому колі різних ГО той
порядок денний, який ми плануємо просувати для нового парламенту.
Ідея формування такого порядку денного виникла в різних колах. Вже нині
різні організації об'єднуються в різні коаліції та беруться за просування (або
протистояння) різних реформ. Є потреба зустрітися, щоб звірити годинники,
зрозуміти, хто куди рухається, хто якими питаннями буде займатися довгостроково,
де можуть пересікатися наші дії, і як ми можемо одне одному допомагати. Це по
суті перше завдання цієї зустрічі.
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На засідання були запрошені:
1.Всеукраїнська екологічна громадська організація (ВЕГО) «Мама-86» — Ганна
Голубовська-Онісімова
2. Інтерньюз-Україна — Костянтин Квурт, Андрій Кулаков
3. Фонд "Демократичних ініціативи" ім. Ілька Кучеріва — Ірина Бекешкіна
4. Український незалежний центр політичних досліджень — Максим Лациба, Юлія
Тищенко
5. Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Дебатна Академія" — Олександра
Матвійчук
6. ВГО магістрів державного управління «Еліта держави» — Ольга Піддубчак
7. ВГО «Українська стратегія» — Анатолій Пінчук
8. Фундація Суспільність — Тарас Петрів
9. Громадська організація «Центр UA» — Світлана Заліщук, Олег Рибачук
10. Інститут масової інформації — Вікторія Сюмар
11. Комітет виборців України — Олександр Черненко
12. Інститут медіа права — Тарас Шевченко
13. Український освітній центр реформ — Ірина Мовчан
14. Громадська ініціатива "Європа без бар'єрів" — Олександр Сушко
15. Творче об’єднання “ТОРО” — Олексій Хмара, Алла Волошина
16. ПАУСІ — Святослав Павлюк
17. ГО "Центр політичних студій та аналітики" — Віктор Таран
18. Всеукраїнський громадський рух «Не будь байдужим!» («НББ») — Оксана Левкова
19. Фундація «Відкрите суспільство» — Леся Шевченко
20. Міжнародний інститут демократій – Сергій Таран
21. Центр політико-правових реформ – Ігор Коліушко
22. Коаліція громадських організацій та ініціатив "За вільну від тютюнового диму
Україну" - Ганна Гопко
23. Лабораторія законодавчих ініціатив – Ігор Когут, Андрій Когут
24. Інші учасники (які не були зазначені в офіційному листі)

Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Піддубчак Ольга: «Нагадую, що
партнерство було створено декілька років тому перед виборами Президента
України, а результатом діяльності став не тільки моніторинг виборів ПУ, але й
співпраця щодо законопроектів та багато іншого. Від імені ВГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ» дякуємо товариству та особливо модераторам за можливість бути в
курсі подій та уточнювати наші наукові дослідження у сфері державного управління
завдяки практикам з великим досвідом громадських кампаній».
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НА ДОЗВІЛЛІ
Свято після тридцяти.
Або як святкують свій день народження громадські діячі.
Джерело: Facebook Піддубчак Ольги
З приємністю провела суботній вечір на тридцять першому Дні народження
свого товариша, випускника Національної академії державного управління при
Президентові України, Голови Спілки молодих політологів Андрія Єременка.
Нещодавно Андрій і його дружина, громадська діячка Ірина Макарова стали
батьками. Маленька Віталіна, беззаперечно, була прикрасою свята. На дні
народження були старі друзі та нові цікаві особистості.
Ми грали в настільні та динамічні ігри, Андрій показав коробку з цукром, по
рекламному зображенню якого вони проводили професійне та масштабне
соціологічне дослідження. Одним з цікавих подарунків Андрію була книга,
подарована друзями Миколою та Ганною: «Еліта: сутність, витоки, перспективи».
Ці фото залишаться мені на згадку - можливо колись буде знов потрібно набратись
позитивних сил.
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«ДУМАЮ, ЩО НИНІ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА МАЄ ПОТУЖНУ
ПРОЗУ, ЩО НЕ ПРОГРАЄ ПЕРЕД СВІТОВОЮ»
ОЛЕСЯ МУДРАК-КОВАЛІВНА
Кандидат філологічних наук,
член Спілки письменників України,
поетеса
Ви читали останнім часом? Ваші

- Що
враження.
-Література – така Стихія, що випробовує читача в
кількох
аспектах:
вербальному,
естетичному,
психологічному і духовному. Ніхто не може нав´язати
свободу рецептивного вибору, на отримання насолоди
від спілкування з художнім твором, на самоті. Книга –
своєрідний інтим, що зумовлює «побачення» з автором
віч-на-віч, з його героями, метафорами, енергетикою
слова… Тут першорядну роль відіграє магія
декодування тексту, відчування його на смак і запах.
Останнім часом читаю багато Поезії –
різновекторної, різнокаліберної, з насиченими густими
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поворотами думки, з настроєвими і психологічними перепадами… При цьому, мене
ніколи не цікавить міра розкрученості автора, його регалії, чи – популярність…
Наприклад, В. Свідзінський приковує увагу витонченою культурою поетичного
мовлення, натурфілософською метафорою, заглибленням у метафізичні світи, хоча
він ніколи не світився на поверхні літератури. Мене захоплюють як інтровертивні,
герметичні поети, на зразок «Київської школи», «срібного віку», так і
екстравертивні, епатаційні, як-от футуристи. Можу читати паралельно лірику Лесі
Українки й Б.-І Антонича, Л. Талалая й В. Герасим’юка… Це стосується також
доробку мого покоління (хоча деякі літературознавці вважають, що література не
поділяється на покоління: бо є талановитий автор, або його нема, не залежно од
віку), читаю Д. Лазуткіна й О. Коцарєва і – відому тільки вузькому колу, але –
талановиту Ірину Скакун…
Якщо це проза чи драматургія – вона обов’язково має бути складною з
напруженими сюжетом, з фабульними інтригами, з елементами потоку свідомості,
вишуканою стилістикою, з інтертекстуальними принадами, що властиві не тільки
постмодерністській літературі, і т. п. Захоплююсь англомовною прозою, іспанською
драматургією, російським епістолярієм…
Особливе значення для мене має експериментальна проза Ольги
Кобилянської, М. Йогансена, В. Домонтовича, А. Любченка, драми Лесі Українки,
М. Куліша, В. Винниченка…
Тоннами читала би твори Ю. Винничука, В. Медвідя, Є. Пашковського, Марії
Матіос, Галини Тарасюк, Євгенії Кононенко, Оксани Забужко, Ю. Андруховича, В.
Портяка, Братів Капранових– думаю, що нині українська література має потужну
прозу, що не програє перед світовою. Очевидно, історики матимуть неабиякий
клопіт, аби осмислити різножанровий сплеск, що спостерігається в сучасному
письменстві.
- Як обираєте книжки для читання?
- Книжки для читання обираю за настроєвим принципом. Іноді хочеться
побавити себе чимось легеньким, як повітряна кулька – тоді дістаєш книжечку для
дітей, кличеш донечку – і ти – в польоті… Частіше бажається гостренького і
приперченого, і тоді осягаєш твори В. Набокова, чи Маркіза де Сада, чи «Коханця
леді Чартерлей», зрештою, відкриваєш сайт «Дотик словом» (любовно-еротична
лірика) – і відчуваєш коливання слова, серця, чуєш зміну напівтонів, зростання і
спад синтаксичних конструкцій…
А коли хочеш пізнати себе ще раз і ще раз – перечитуєш аналітичну
психологію, психоаналіз або езотеричну літературу.
Найчастіше, інтригує книгою мій чоловік – і тоді вже стає цікаво її негайно
схопити, прочитати, і викликати сімейну дискусію з приводу прочитаного.
Література для мене має бути якісною і енергетично місткою. Не читатиму
бульварних романів, або масової літератури – на них є свій читач.
- Що можете порадити для читання іншим?
- У кожного твору є свій читач, який, відчуває його подих, який проектує свій
світогляд і свій внутрішній світ на цей твір, а чи – навпаки.
Не беруся нав’язувати комусь те, що кревно моє, дивовижно-містке, що своєю
образною, емоційною, інтелектуальною місткістю наповнює, пантеличить…
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Тому у справі книжки і автора, так само, як в любові, - ніхто нікому – не
порадник. Треба тільки, щоб чуття часу тиші і звука слова лишалося одкровенням на
самоті….
Джерело: портал «Буквоїд»
http://bukvoid.com.ua/reviews/that%20to%20read/2013/01/18/071734.html
ОГОЛОШЕННЯ

Друзі, звертаюсь до вас з проханням, якщо хтось в процесі роботи в інтернеті
(або із інших джерел) виявить інформацію про оголошення прийому документів для
формування Громадських рад при ЦОВВ чи місцевих органах влади, повідомляйте
мені будь-ласка. будемо оперативно визначати кандидата в члени цих рад та
формувати відповідне подання. Заздалегідь вдячний.
Олександр Андрєєв
***
Оголошення! Утворення громадської ради при Святошинській районній в
місті Києві державній адміністрації. 1. Провести установчі збори за участю
інститутів громадянського суспільства 12.02.2013 року о 15.00 в актовій залі
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (Пр-т Перемоги, 97, ІІ
поверх). 2. Для участі в установчих зборах просимо з 10.12.2012 року до 01.02.2013
року (включно) до ініціативної групи подати всі необхідні документи 451-18-07,
450-28-20, http://www.svyatoshin.kyiv-city.gov.ua/index.php?area_id=1160
Олександр Андрєєв
***
Ми шукаємо кандидатів - керівників регіональних осередків на наступні
області: Волинська, Івано-Франківська, Миколаївська, Херсонська, Полтавська,
Закарпаття, Чернігів. Потрібно підсилити адекватними заступниками: Севастополь,
Тернопіль, Запоріжжя, Крим. Просимо членів спільноти надавати пропозиції.
Галина Ніколенко
***
Ми розпочинаємо участь нашої організації в Національному конкурсі
«Благодійна Україна», яка буде проводитись під егідою ВБО «Асоціація
благодійників України». Визначення переможців конкурсу відбуватиметься в період
з 20 лютого по 10 березня 2013 року. Церемонія нагородження переможців пройде в
Києві у березні 2013 року. Заявка нашої організації на участь в Національному
конкурсі «Благодійна Україна» зареєстрована (№ 17).
P.S. Це відмінна можливість не тільки ближче познайомити громадськість з
діяльністю нашої організації, а й необхідність ще раз звернути увагу суспільства на
проблеми незахищених верств населення Більш детально з умовами конкурсу можна
ознайомитись тут http://www.civicua.org/grants/view.html?q=1900721.
Віталіна Танцюра
***
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ПРИЙМАЄМО НАУКОВІ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ ВГО
Продовжується робота над систематизацією та удосконаленням нашого сайту. Переважна
членів нашої спільноти має безліч наукових статей, які можуть стати нашим спільним
інтелектуальним капіталом та прикрасою нашого бренду. Ці статті мають право отримати більшу
аудиторію, ніж декілька магістрів чи науковців, які випадково потрапляють на Ваші ідеї. В якості
соціального внеску, член нашої спільноти, аспірант Київського національного торгівельноекономічного університету Олексій Юр’єв погодився відповідати за систематизацію Ваших статей
для наступного їх розміщення на нашому сайті з фото автора. Матеріали та фото прохання
направляти на адресу Олексія alexey-yuriev@mail.ru. В статтях вказувати (бажано) джерело та дату
публікації. Фото не у тексті, а вкладати окремо. Прохання відповідально поставитись до цієї
роботи.
P.S. Хто писав магістерські роботи і хоче опублікувати якісь уривки - вітаємо!
ПРИЙМАЄМО ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ У ЧЕРГОВОМУ ЖУРНАЛІ:
Для підготовки наступного дайджесту чекаємо від Вас інформації про Вашу діяльність, як
членів організації, у такому 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: a_sadovskaya@ukr.net
БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Запрошуємо Вас до співпраці у якості нових членів організації або
наших партнерів!

ВАДИМ ОВЧАРЕНКО
Заступник керівника
організаційного управління

096 762-81-08
hoster@bigmir.net

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Над дайджестом працювали:
Ольга Піддубчак, Галина Ніколенко, Олександр Андрєєв, Альона Садовська, Олена Тарасюк,
Віталіна Танцюра, Надія Демич.
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