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ПРО СТИЛІ ЖИТТЯ
Час від часу різни сили намагаються
зігнути наше світосприйняття в зручну комусь,
а не тобі, форму та бік. І щоб не відчувати
дискомфорт, я придумала один із "виходів на
волю":
Кожен обирає власний шлях:
- ти можеш бути залізним цвяшком в
новому чужому будинку, і тебе забиватимуть
молотком по шляпці в стройний ряд тих, хто
подібний тобі;
- ти можеш бути зернятком, що пустить
коріння та перетвориться на красиве яблуневе
дерево з плодами;
- ти можеш бути льодоколом, що прямує
до визначеної мети, розбиваючи на своєму
шляху маленькі і великі перепони, та не
забувай про крижані айсберги, що інколи
трапляються на твоєму шляху... їх краще
оминати стороною...
Останнім часом звернула увагу на те, що після деяких подій в громадському
просторі, зокрема вибори до громради при КМД, МЗС, Донецькій ОДА,
різноманітні відмінні думки про постанову № 996, різні альтернативні течії, які
одночано заявляють "суспільство - це саме ми" та конкурують в інформаційному
полі держави за увагу громадян, РАПТОМ почала розміщувати на своїй сторінці в
соціальній мережі позитивні яскраві картинки тварин, фруктів та квітів для
"вітамінного оптимізму". Мені НЕКОМФОРТНО від того, як ділиться цей
інформаційний та соціальний простір саме в такому агресивному форматі, мені
некомфортно, коли я бачу, як люди без поваги відносяться до абсолютно слушних і
логічних думок та інтересів один одного, не сповідуючи принцип "екологічності
відносин" але маючи в прикладі такий зручний "закон джунглів". Я точно ЗНАЮ,
що ВСЕ має бути по-іншому. І це не моя слабкість. В цьому я бачу СВОЮ СИЛУ.
Цей дайджест тематичний. В ньому зібрана інформація, пов„язана з участю
членів ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» у громадських радах по всій Україні. Сподіваюсь,
років через 20 нам з Вами буде цікаво читати хроніку свідків подій, щодо того, як та
ким створювалось організоване громадянське суспільство нашої держави.
З повагою
Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Ольга Піддубчак

www.facebook.com/piddubchakolga
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РЕЗУЛЬТАТИ ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» ДО
ГРОМАДСЬКИХ РАД
Орган
ОДЕСЬКА ОДА
(минулий склад – Афанасьєва Т.)
ДОНЕЦЬКА ОДА
ВІННИЦЬКА ОДА
КМДА
(минулий склад – Піддубчак О.)
ЖИТОМИРСЬКА ОДА
(минулий склад – Бабич О.)
КИЇВСЬКА ОДА
(минулий склад – Ніколенко Г.)
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РДА
ЛУГАНСЬКА ОДА
ЛЬВІВСЬКА ОДА
(минулий склад – Кіцак Т.)
СУМСЬКА ОДА
СВЯТОШИНСЬКА РДА М. КИЇВ
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РДА М. КИЇВ

Кандидат
МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ
АФАНАСЬЄВА Таміла

СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МДА
(чинна з 27 січня 2011 р.)

МАЗАЛЕВСЬКИЙ Михайло
ЗЕЛЕНИЙ Артем

Обрано
(Голова Ради)
Кандидат
Обрано

АНДРЄЄВ Олександр

Кандидат

ЗУБОВСЬКИЙ Денис

Обрано

НІКОЛЕНКО Галина

Обрано

ДЕРГАЛЮК Богдан
ІЗВАРИНА Ольга

Обрано
Кандидат

КІЦАК Тарас

Обрано

ГОРОХ Володимир
БУРДЕЙНИЙ Ігор
БУРДЕЙНИЙ Ігор

Обрано
Кандидат
Кандидат
Член ради
12.02.2013 створена ініціативна
група!!
З 30.01.2013 новий склад,
в якому нас немає
Член ради
(керівник Комісії)

БАБАРИКА Віктор

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОДА
(чинна з 24 січня 2011 р.)

ДРОЗД Ростислав
САВРАН Роман

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Результат

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
(минулий склад – Андрєєв О.В. – секретар 2 комісій)
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОНРДОННИХ СПРАВ
(минулий склад – Піддубчак О.)
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
(чинна з 02 вересня 2011 р.)
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
(чинна з 26 січня 2012 р.)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА
(чинна з 11 серпня 2011 р.)
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
УКРАЇНИ
(чинна з 14 жовтня 2011 р.)
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА
ТОРГІВЛІ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

АФАНАСЬЄВА Таміла

Кандидат
(подано додаткові документи для
формування альтернативної
Громадської Ради)
Обрано

СИРОВАТКО Володимир

Обрано

ЛУК’ЯНОВ Олексій

ПІДДУБЧАК Ольга

Обрано

СЕЛЕЗНЬОВА Ольга

Член ради

КОПІЄВСЬКА Ольга

Член ради

АНДРЄЄВ Олександр

Член ради

МИШКОВСЬКА Антоніна

Член ради

ПІДДУБЧАК Ольга

Обрано

УЯЗДОВСЬКИЙ Володимир

Обрано

САДОВСЬКА Альона

Обрано

СТРОКАНЬ Володимир

Кандидат

РЯБЦЕВ Геннадій

Кандидат
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Місія представників
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
- ефективна робота у Громадських Радах
Віце-президент ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ"
Олександр АНДРЄЄВ

Останнім часом багато представників громадянського суспільства доволі
скептично стали відноситись до діяльності Громадських Рад при органах влади. І
події останніх установчих зборів в КМДА та практично всіх райдержадміністраціях
міста Києва напевно дають таки підстави до такого відношення. Однак, мені
хотілось, щоб ми не йшли на поводу у емоцій і зайняли виважену позицію щодо
доцільності та ефективності існування зазначених вище інституцій.
Аналізуючи діяльність Громрад протягом останніх двох років, я усвідомив, що
їх діяльність була далека від ідеального. Однак, Рада - Раді не рівня! Багато Громрад
навіть жодного разу не збиралось, багато – мали формальні збори, які нічим не
закінчились, а ряд Рад були достатньо активними. Про що це говорить? На моє
глибоке переконання – це говорить виключно про бажання або небажання
представників Громадянського суспільства – членів Громрад працювати. На жаль
більшість громадських діячів приходить до Громрад "за посвідченням", жодного
разу не з'являючись на засіданнях.
Тому наша (не побоюсь цього слова) МІСІЯ має полягати саме у забезпеченні
ефективності роботи Громадських Рад при органах влади усіх рівнів.
Як цього досягти?
Виявляється не так вже і важко. Всього на всього ТРЕБА ОЧОЛИТИ якщо не
саму Раду, то принаймні її керівні органи. Повірте – це реально!! Я сам це пройшов і
можу з впевненістю сказати, що головне висунути свою кандидатуру.
Будучи у керівному складі Громради, ви будете спроможні впливати на
прийняття рішень, а отже і доля дієвості Ради буде повністю в ваших руках.
Тому, давайте разом підвищувати впливовість нашої Організації через
підняття професійного рівня Громадських Рад!
Удачі!!!
З повагою
Віце-президент ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ"
Олександр АНДРЄЄВ
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ДВА запитання - БАГАТО сенсів
З мого приватного листування sms: Сподіваюсь,
твій день пройшов вдало? Дощ на дворі, Весна скоро:)
(а малось на увазі: "Турбуюсь, чи ти все сьогодні
встигла?" та "Як пройшло засідання новоутвореної
громадської ради при Київській обласній державній
адміністрації")
Джерело: Facebook
Ольга Піддубчак

ВІТАЄМО Віце-президента ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ"
Галину Ніколенко з обранням в громадську раду при
Київській ОДА. Із 135 обрали 65. Коли була названа її
кандидатура, в залі була реакція вголос: Підтримуємо!
Бажаємо їй натхнення та реалізації задумів! Адже її
попередній проект, в якому були задіяні студенти
ВУЗів Київської області, Управління держслужби,
Київської ОДА та членів громради було розпочато та
доведено до результату. Про нагородження та сенс
проекту розскажемо пізніше... Зараз радію, що Галина
ВСЕ встигла...

Матьора Микола, Ніколенко Галина, Стебельська Олена, Шевчук Тятяна, Калитенко Руслан

Віце-президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Галина Ніколенко взяла участь
у засіданні громадської ради при Київській облдержадміністрації за участю голови
обласної державної адміністрації А.Присяжнюка та голови обласної ради
О.Качного.
Члени громадської ради розглянули актуальні питання роботи громадської
ради, затвердили план її діяльності на 2013 рік, координацію між комітетами та
комісіями.
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Ніколенко Галина, яку було обрано Головою Комітету з питань науки і освіти,
формування соціальної, професійної, громадянської свідомості учнівської та
студентської молоді спільно з Комітетом з питань культури, збереження пам'яток
культури, духовних і моральних цінностей провела перше спільне засідання.
ХРОНІКА ВИБОРІВ
В ГРОМАДСЬКІ РАДИ ПРИ КМДА ТА МВС
ПРО ГРОМАДСЬКІ РАДИ. В найближчий час ми подаємо документи по
громадським радам - в КМДА - Віце-президент ВГО Еліта Держави - Андрєєв
Олександр, випускник Школи політичних студій, пише кандидатську з питань
підприємництва, в МВС - керівник регіонального представництва ВГО - Лук'янов
Олексій, пише докторську з питань корупцїї (спеціалізація - державне управління).
Будемо раді підтримати наших партнерів по громадській діяльності та отримати
довіру від учасників цих установчих зборів. Чиста репутація та конструктивність
наших кандидатів в громради перевірена часом.
***
Щодо обрання Громадської ради при МВС в ці вихідні. Доповнення до
офіційного повідомлення.
На вулиці залишили іншу "більшість", яка провела альтернативне зібрання, та
направила документи із скаргами у відповідні інстанції. Журналістів на захід не
пустили. Наш представник від ВГО сказав, що не пройшли до зали багато відомих
правозахисників, адвокатів та інших знаних громадських діячів, його вразило, що
навіть одного Голову якоїсь ветеранської організації правоохоронних органів сивого поважного дідуся теж не запросили. А перелік осіб-учасників вивісили пізно
уввечері напередодні зібрання в суботу. Саме цікаве те, що на засідання не пустили
людей БІЛЬШЕ, ніж зайшли до зали:). Нібито у всіх документи були не впорядку:):).
***
МЕНІ ЦІКАВО, чому у списку громадських організацій, які будуть брати
участь в установчих зборах Громадської ради при МВС немає представника ВГО
"ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" - Олексія Лукьянова, керівника нашого Луганського
представництва. Документи були подані у визначений термін за адресою,
визначеною ініціативною групою. Кому ЗАВАЖАТИМЕ в Громадській раді наш
кандидат, який пише докторську з питань корупції в українському суспільстві, може
представити думку не тільки нашої організації, але й ситуацію по Луганській
області? Нагадую, що члени нашої ВГО мають не тільки освіту в галузі державного
управління, але й майже у 30 % - першу юридичну та досвід практичної роботи,
пов'язаної з питаннями МВС.
Навожу посилання на сторінку МВС, де зазначено перелік осіб, яких
пропустять завтра зранку на Установчі Збори:
Сподіваємось, що це технічна помилка і наш представник пройде завтра на
вищезазначене зібрання?
Джерело: Джерело: Facebook
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ОЛЕКСІЙ ЛУКЬЯНОВ
Кандидат історичних наук
Голова Луганського регіонального представництва
ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ"
Кандидат до громадської ради при МВС
Докторська пов„язана з аспектами корупції в Україні
ФОРМУВАННЯ ДЕЯКИХ ГРОМАДСЬКИХ РАД –
ПРИКЛАД ЗАКРИТОСТІ
ОРГАНІВ ВЛАДИ ДЛЯ ІНСТИТУТІВ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Відомі резонансні події навколо формування громадських рад при
центральних та місцевих органах виконавчої влади на початку 2013 року виявили,
нажаль, бажання керівництва деяких органів влади сформувати малочисельні
бутафорські громадські ради, які не будуть створювати для влади «жодних
проблем». При чому намагалися здійснювати це у максимально закриті від
суспільства спосіб, нехтуючи правами громадян, представників громадських
організацій.
Розглянемо приклади січня 2013 року, як це відбувалося в Києві з
громадськими радами при МВС та при КМДА.
27 січня 2013 року у правоохоронному органі нашої держави – Міністерстві
внутрішніх справ України шляхом порушення правових норм (зокрема постанови
КМУ від 3.11.2010 № 996) відбулося формування «кишенькової» громадської ради
при МВС у кількості 25 осіб (як було повідомлено на сайті МВС: «Рада сформована
з 25 представників громадських організацій, які висловили бажання працювати над
позитивними змінами у відомстві».
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/812085.
При цьому, більше 40 представників громадських організацій, які з ранку 27
січня прибули до Міністерства внутрішніх справ, не були допущені до участі в
установчих зборах щодо формування складу Громадської ради при МВС України.
Серед недопущених до участі в установчих зборах опинилися навіть представники
ветеранів МВС, полковники у відставці. При цьому за Положенням КМУ № 996
установчі збори щодо формування громадської ради при будь-якому органі влади
повинні проходити відкрито для громадськості та представників ЗМІ, а не таємно
від суспільства на режимному закритому об‟єкті, якими є приміщення МВС. В
постанові немає норм щодо не допуску осіб, які подали документи для участі у
зборах. При цьому час проведення зборів було перенесено на годину раніше, про що
на сайті МВС з‟явилася інформація менше ніж за 12 годин до початку заходу. Таким
чином дії ініціативної групи (Анатолія Коваленко, Наталії Бородич, Вадима
Трофімова) з формування громадської ради при МВС мають у своєму складі ознаки
правопорушення (звичайно встановити це за законом може лише суд). Без сумніву
дії ініціативної групи без дозволу керівництва міністерства були неможливі.
Наведені факти породжують сумніви щодо легітимності громадської ради при МВС
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і посилюють недовіру громадськості до цього органу, що йде у протиріччя з
красномовною заявою міністра Віталія Захарченка на сайті МВС "Головний
критерій оцінки роботи міліції – рівень безпеки та довіра громадян". Однак від МВС
довіри громадським об‟єднанням чекати марно!
Сумніви щодо легітимності громадської ради при Київській міській державній
адміністрації викликають події 28 та 29 січня у серці Києва з неприпустимими (за
Положенням КМУ № 996) перенесеннями установчих зборів, альтернативними
зібраннями та жорстокими бійками…, це взагалі дискредитує інститут громадських
рад.
http://news.liga.net/photo/capital/803796shturm_glavpochtamta_v_kieve_svobodovtsy_protiv_silovikov.htm?utm_source=newslig
anet&utm_medium=site&utm_term=rubric_block&utm_campaign=usability#1
Як відомо, також з пристрастями та з людськими жертвами відбувалися
установчі збори і в Донецькій обласній державній адміністрації (Донеччина –
найважливіший регіон, джерело сучасної загальнодержавної владної системи)
http://newsper.net/ua/article/region/3/theme/6?id=1932505&date=2013-01-27
Вражає те, які пристрасті часто точаться навколо громадських рад, які майже
не мають справжніх механізмів впливу на державну владу, не приймають участі у
вирішенні матеріальних питань. Що казати про відносини у сфері бізнесу та
державного управління, де рейдерство та корупційні зв‟язки в нашій країні стали
звичайним явищем. Серед громадських активістів в Україні сформувалися дві
нерівних групи: перші, це «проінформовані реалісти», які усілякими способами
досягають мети, «домовляються» і входять до вузького кола нових громадських рад,
та другі, яких більшість, і які наївно прагнуть до справедливості, законності,
демократії.
Ситуація з громадськими радами виявляє слабкість громадянського
суспільства в Україні і традиційну закритість влади, небажання влади допускати
громадськість до державних справ, навіть надавати інформацію про діяльність
владних органів. Правові норми щодо вільного доступу громадян до інформації,
відкритості та прозорості діяльності державних органів залишаються більшою
мірою на папері (створюють видимість демократичності, прозорості), а на практиці
реалізуються дуже складно, вимагають великих зусиль з боку громадськості. Однак
постійна, щоденна боротьба громадських об‟єднань за підтримання демократії це
нормальний стан навіть для розвинутих європейських країн з громадянським
суспільством.
Враховуючи загальну антидемократичну тенденцію в нашій державі в останні
роки особливо актуальними є питання відстоювання прав.
Отже розглянемо типові порушення Постанови КМУ № 996, до яких вдається
керівництво державних органів та підконтрольних ініціативних груп при організації
та проведенні установчих зборів з формування громадських рад:
1. Прийняття заяв та документів для участі в установчих зборах від
уповноважених представників інститутів громадянського суспільства (ІГС) не
особисто членами ініціативної групи з реєстрацією заяви, а на так звані поштові
скриньки звичайним листом без відповіді про факт отримання чи не отримання
документів. Це дає змогу потім заявити що ваші документи взагалі не були
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отримані. Необхідно вимагати прийняття документів особисто, з реєстрацією і
перевіркою їх відповідності вимогам.
2. Зміна дати і місця проведення зборів, іноді це відбувається за 12 – 10 годин
до зборів через оновлення інформації на сайті. Існує практика перенесення зборів на
день раніше (звичайно щоб більшість «непоінформованих» не змогли бути
присутніми, а прийшли лише «свої»). Треба уважно щоденно (майже кожну годину)
відстежувати інформацію про збори. Хоча за Постановою № 996 оголошені за 30
календарних днів до зборів час та місце їх проведення не повинні змінюватися.
3. Відмова представнику ІГС в участі в установчих зборах з причин
неправильного оформлення документів. Такої можливості для відмови в Постанові
КМУ № 996 взагалі не вказано. Аргументи з приводу невідповідності документів
повинні бути надані до часу проведення зборів. Установчі збори повинні проходити
відкрито для громадськості та ЗМІ, а не на закритому режимному об‟єкті, де вхід
можливий лише за перепустками. У будь-якому випадку громадяни можуть бути
присутніми на зборах як спостерігачі.
4. Під час зборів за пропозицією ініціативної групи (від органу влади)
пропонується дуже маленький кількісний склад громадської ради, 25-30 осіб на
міністерство, для загальнодержавного органу це дуже мало щоб забезпечити
ефективний контроль громадськості. Бажано ініціювати та підтримувати позицію
включити до громадської ради всіх присутніх представників ІГС (як відомо з
практики в процесі роботи ради протягом перших місяців значна кількість її членів
«відсіюється» з причин систематичної не присутності на засіданнях).
5. Рейтингове голосування під час зборів відбувається за підготовленим
сценарієм та домовленістю осіб. Це з точки зору правової не можна розглядати як
пряме порушення норм. Підтримувати зв'язок з представниками інших громадських
організацій та заручатися взаємною підтримкою під час голосування на зборах для
успіху та подальшої співпраці було б корисно.
Важливо під час зборів підтримувати оперативний зв'язок з ЗМІ, особливо
дієвим є телебачення. Саме висвітлення в телевізійних новинах протиправних
проявів діяльності державних органів є найбільш впливовим.
ПРАВО, в суб‟єктивному розумінні, ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ (у тому числі і право
увійти до складу громадської ради), а щоб ця можливість реалізувалася необхідно
діяти та протидіяти протиправним намірам, іноді в умовах соціального конфлікту.
Українське суспільство лише на початку складно шляху побудови правової держави
і роль інститутів громадянського суспільства в цьому процесі найважливіша.
ХРОНІКА ВИБОРІВ
В ГРОМАДСЬКУ РАДУ ПРИ ДОНЕЦЬКІЙ ОДА
ПРИСТРАСТІ СУСПІЛЬСТВА: Керівник нашого Донецького регіонального
осередку ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" Михайло Мазалевський повідомляє, що сьогодні
в Донецьку були вибори до Громради при Донецькій ОДА. 270 осіб, людям в залі
було погано, бились, у одного чоловіка стався інсульт і він ніби-то помер в лікарні.
Було рейтингове голосування, обирали тільки 60. Цікаво було те, що обирали людей
просто на слух. Все залежало від того, як названа організація. Так що, шановні
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"майже 500 кандидатів в Громраду при КМДА" - запасайтесь боксерськими
рукавичками, дощовиками, валідолом та чаєм з бутербродами:).
Джерело: Джерело: Facebook

Mihail Mazalevskij (Facebook)
26 січня
Вибори до громадської ради при Донецькій обласній
адміністрації і як все відбувалося ....
Учасників та запрошених було близько 500 +
преса. По першому враженню приїхали інтелігентні,
освічені люди, всі один одному посміхалися і чемно
спілкувалися .... до початку заходу .... Але з початком
роботи перше враження розтануло дуже швидко.
Всі збори проходили під лайку, крики, взаємні образи, бійки. Кілька разів
викликали наряд міліції та охорону. Відчуття було, що зібралися родичі, які сильно
ненавидять один одного на дільбі заповіту покійного родича мільярдера (якщо будете
собі уявляти, то ще сміливо множте на десять))))) По закінченню половини часу вже
були підсумки, але не дуже хороші .... 5 людей дали собі самовідвід, кілька десятків
покинуло збіговисько «по - англійськи» ....
І один помер від інсульту, допомогти намагалися присутній лікар і приїхала
реанімація, шкода-не змогли ........ За процедурою обрання членів громадської ради
З 270 делегатів мали обрати всього 60 членів!??? Дивно, правда?! «Ініціативна»
група спробувала пояснити, чому 60, але як-то виразно так і не відповіла .... Але я
знайшов виправдання їм, ..... 60 неврівноважених-це не 270))) Зі свого боку давав
пропозицію включити всіх присутніх (а далі відбудеться природний відбір, хто захоче
працювати-той залишиться, а «баласт» просто сам відпаде, адже шансів відібрати
гідних більше з 270 ніж з 60)))), але не пройшло, як я сказав вище «я їх розумію»))) ...
(маленька замітка: з минулого скликання за фактом брало участь в роботі всього 25%.)
Йдемо далі. Вибирати вирішили шляхом рейтингового голосування, тобто
називають Прізвище кандидата, назва організації і ..... все! Претендент не мав
можливості навіть сказати пару фраз про себе як кандидата. Як тільки він намагався
відкрити рот, то на нього накидалися самі «видатні» громадські діячі .... Напевно ті,
кому нічого було говорити. Підсумок буде опублікований через дві доби на сайті
обладміністрації. Ось так все відбувалося, робіть висновки самі))) Висловлюю свої
співчуття і подяку організаторам, мужньо пережили цей бардак, Дякую)))

***
ХРОНІКА ВИБОРІВ
В ГРОМАДСЬКУ РАДУ ПРИ КМДА
ПРИСТРАСТІ СУСПІЛЬСТВА. Кошмарні сновидіння в реалі або як
використовувались національні символи для маніпуляцій з свідомістю. Особиста
думка (гарячі вісті з полей) нашого кандидата від ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ"
О. Андрєєва, який присутній на установчих зборах громадськоі ради при КМДА
другого скликання.
Джерело: Facebook
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Зареєструвалось 412 делегатів. В 09:15 зал був
майже повний.
Сцена
(читай
Президія)
була
оточена
здоровезними хлопцями – напевно щоб ніхто не зміг
залізти на сцену.
Ще до початку при вході була «репетиція» бійки,
але її швидко «погасили». Після цього в залі чітко
стали розходитись по позиціям організовані люді з
бейджиками «ПРЕСА» - ну як в кіно…
Після оголошення про початок зборів на сцену вийшов Свободівець і почав
кричати «СЛАВА УКРАЇНІ» (тут зразу стало зрозуміло, що шоу починається і не
зрозуміло, якими шляхами він пройшов через «кордон»).
Що цікаво – спеціально для «войовничого» настрою (напевно) біля сцени
стояв хлопець в українському вбранні і регулярно (в необхідний момент) бив у
великий барабан (на кшталт літавр). Було зворушливо)))
Не був обділений і якійсь народний депутат, якого моментально виштовхали
як тільки-но він намагався щось зробити (із-за штвоханини я не зміг зрозуміти, що ж
він там хотів зробити).
Задля заспокоєння безладу навіть двічі включали гімн України, але це не
спрацювало і вдруге народ вже не вставав масово як подобає справжнім українцям :)
Ну а далі все пішло як по маслу ;-) організовані викрики з залу, штовханина
біля сцени, биті вікна, мегафони (бо мікрофони перестали працювати), димові
шашки…
В результаті з 412 делегатів таємним голосуванням (усім роздали
прошнуровані списки делегатів для волевиявлення) мали вибрати 45 осіб.
Лічильна комісія працює…
Але інтернет вже весь заповнений інформацією про якісь інші події за
лаштунками цих зборів…але це вже інша історія…
ЛЬВІВСЬКА ОДА
ВІТАЄМО керівника Львіського регіонального
представництва ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" Тараса Кіцака із
обранням до Громадської ради при Львівській ОДА.
Вважаємо Тараса достойним членом Громадської
ради та бажаємо, як і у першому скликанні, приносити
користь на розвиток цивілізованого громадянського
суспільства.
Тарас захистив у грудні 2012 року кандидатську
дисертацію з державного управління на тему: «Формування
та реалізація державної політики у сфері підготовки
державних службовців».
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ВІННИЦЬКА ОДА
Вітаємо
керівника
Вінницького
обласного
представництва ВГО ЕЛІТА ДЕРЖАВИ, магістра
державного управління Артема Зеленого з обранням до
Громадської ради при Вінницькій ОДА. Дякуємо за
підтримку нашим колегам по громадської діяльності з
Вінничини. Сподіваємось, що наш Артем виправдає
довіру суспільства. Бажаємо успіху йому та членам
нашого осередку у Вінницькій області!
Довідково. Установчі збори для формування нового
складу
Громадської
ради
при
Вінницькій
облдержадміністрації відбулися 25 грудня 2012 року.
Збори відбувалися під пильним оком президії, за участю директора
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації Світлани Василюк; заступника голови облдержадміністрації,
Любові Спірідонової; голови Громадської ради при обласній Раді та Громадської
ради при облдержадміністрації - Пилипа Прудиуса, голови ініціативної групи з
підготовки і проведення установчих зборів нового складу громадської ради при
Вінницькій обласній державній адміністрації - Михайло Бардина.
Заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова акцентувала увагу
на тому, що Кабінет Міністрів України визнав Громадську раду при
облдержадміністрації дієвою, а Вінницьку облдержадміністрацію – найвідкритішою
для громадськості.
ЖИТОМИРСЬКА ОДА
Вітаємо
члена
ВГО
"Еліта
Держави"
Дениса
Зубовського
з
обранням його до Громради при
Житомирській ОДА!
29 січня ц.р. відбулося засідання
Громадської ради при Житомирській
обласній державній адміністрації та
установчі збори для формування нового
складу дорадчого органу.

В засіданні взяли участь голова Представництва Всеукраїнської громадської
організації «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» в Житомирський області Олександр Сергійович
Бабич та його заступник Денис Олександрович Зубовський, якого правлінням ВГО
«Еліта Держави» делеговано в якості кандидата на членство в Громадській раді.
Претендентами на членство були представники 191-ї громадської організації,
які за підсумками відкритого голосування увійшли до її складу.
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В кулуарах облдержадміністрації Олександр Сергійович Бабич привітав
нового голову Громадської ради при Житомирській облдержадміністрації Леоніда
Олександровича Антонюка з обранням на високу посаду, побажав йому плідної
праці на ниві розбудови рідної Житомирщини та обговорив напрямки роботи
Представництва ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» в Громадській раді.

Олександр Бабич, Голова
представництва
ВГО
"ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" в
Житомирській
області
привітав
Дениса
Зубовського з обранням
членом громадської ради

Олександр Бабич, Голова представництва
ВГО "Еліта Держави" в Житомирській
області привітав Леоніда Антонюка

Загальне фото членів Громадської ради при
Житомирській ОДА

На наступному засіданні, яке відбудеться на початку березня, Рада змінить
структуру. Буде більше заступників, кожен з яких відповідатиме за окремий напрям.
Перспективним напрямком, яким опікуватиметься заступник голови
Представництва ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» в Житомирській області Денис
Зубовський в Громадській раді, буде право (в частині здійснення громадської
експертизи нових та діючих нормативно-правових актів, дотримання норм
законності і правопорядку) та містобудування.
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ
А ось в Міндоходів нас навіть не включили до
складу учасників установчих зборів. З одного боку це було
передбачувано, але ж і представник у нас був "не хлопчик
з вулиці", а поважна професійна людина не лише в
податковій сфері, алей і в митних питаннях – Володимир
Строкань, 38 років, кандидат наук з державного
управління, випускник Дніпропетровського регіонального
інституту державного управління).
Виникає питання – хто з ініціативної групи і за яким
принципом проводив відсіювання заявок?
http://minrd.gov.ua/pro-dpa-ukraini/gromadska-rada/initsiativna-grupa-zpidgotovki-ustano/rishennya-initsiativnoi-grupi/97751.html
Джерело: Джерело: Facebook
Олександр Андрєєв
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Вітаємо
члена ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
ОЛЬГУ КОПІЄВСЬКУ з
обранням до громадської ради при
Міністерстві культури України.
Копієвська О.- кандидат педагогічних наук, Проректор з
навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків
Національної Академії керівних кадрів культури і
мистецтв, “Заслужений працівник освіти України”.

Освіта: Київський державний інститут культури (1996 р.). Аспірантура
Київського державного інституту культури (1996-1999 рр.). Докторантура Інституту
держави і права імені В.М. Корецького НАН України (2003-2004 рр.). Стажування
та участь в міжнародних семінарах, тренінгах "Забезпечення європейської якості
освіти" (Португалія, Фінляндія, 2012 р.).
Коло наукових інтересів: культурна політика держави, правове регулювання
сфери культури, паркова індустрія
Копієвська О.Р. є організатором міжнародних та всеукраїнських науковопрактичних конференцій «Право і культура» (2003 р.), «Педагогічні та рекреаційні
технології в сучасній індустрії дозвілля» (2004 р.), «Українська культура: стан та
перспективи розвитку (організаційно-правовий аспект)» (2004 р.), «Дні науки
КНУКіМ» (2004-2005 рр.), «Соціальний захист в Україні (правовий аспект)» (2006
р.), «Забезпечення прав і свобод людини та громадянина в контексті конституційної
реформи» (2008 р.), «Українська мова як вагомий фактор державотворення» (2009
р.), «Фундаментальні та прикладні дослідження культурології». (2009 р.).
Копієвська О.Р. входить до робочих груп із розробки законопроектів та
державних програм України («Концепція залучення інвестицій у паркове
господарство м. Києва», проекти Законів України «Про державний гімн України»,
«Про державний прапор України», «Про державний герб України»), брала участь в
обговоренні Проекту Кодексу «Доброчесної поведінки осіб уповноважених на
виконання функцій держави» (Інститут законопроектних робіт Міністерства юстиції
України).
Копієвська О.Р. є почесним членом благодійних організацій («Інформаційний
центр незрячих юристів України та допомоги інвалідам», Всеукраїнська благодійна
організація інвалідів та пенсіонерів «Обличчям до істини»).
Загальна кількість наукових публікацій та навчально-методичних розробок –
більше 100.
Під керівництвом Копієвської О.Р. захищено три кандидатських дисертації.
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ВІТАЄМО члена ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" Володимира
Сироватка з обранням до складу Громадської Ради при Міністерстві
юстиції України.
Володимиру 28 років. Він по праву може називатись
"людина, яка зробила себе сама". Відслужив в армії, отримав
юридичну
освіту,
працював
на
посаді
юриста
в
райдержадміністрації у Вінниці, у 2013 році закінчив Одеський
регіональний інститут державного управління, був Головою
слухацької ради інституту, отримав диплом магістра державного
управління. У 2012 році став членом ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" та
переїхав з дружиною до Києва.
Бажаємо Володимиру успіху та активної громадської
діяльності.

Громадська діяльність:
1. Член Всеукраїнської громадської організації «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ».
2. Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».
3. Член Всеукраїнського громадського об‟єднання «Союз юристів України».
4. Улітку 2012 року – один із трьох ініціаторів створення відділення ВГО
«Асоціація правників України» у Вінницькій області.
5. У 2011 році - разом із дружиною, стали одними із 12 переможців
всеукраїнського конкурсу на встановлення дитячого спортивного майданчика
прибудинкового формату, що відповідає сучасним екологічним вимогам та
вирізняється яскравим та стильним дизайном. Організатор конкурсу БО «Фонд
братів Кличків». Конкурс проводився в рамках проекту «Клич друзів – граймо
разом!» за підтримки Фундації Кока-Кола.
6. У 2010 році - голова профспілкового комітету працівників Вінницької
установи виконання покарань Державного департаменту України з питань
виконання покарань у Вінницькій області (№1).
7. З грудня 2011 року - голова слухацького самоврядування факультету
державного управління денної форми навчання Одеського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України.
Пристрасті суспільства в мережі. ОДЕСА. Власна думка про події в
Громадській раді при Одеській ОДА
ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" ВІТАЄ З ПЕРЕМОГОЮ
наше Одеське представництво, керівник якого,
Афанасьєва Таміла, ОБРАНА ГОЛОВОЮ Громадської
ради при Одеській обласній державній адміністрації. Із
180 осіб за Тамілу проголосували 145 осіб.
Бажаємо успіхів, системної та конструктивної
організації роботи в раді та формування незаангажованої
громадської думки волелюбних одеситів!
Про події в Одесі читайте нижче.
15

Буває так, що Попелюшки перетворюються на Принцес,
але магія інформаційних мереж інколи перетворює пацюків
не тільки на кучерів, але й на апологетів громадської думки,
які виступають ВІД ІМЕНІ ВСЬОГО СУСПІЛЬСТВА.
Анонс події: Останнім часом з„явились різноманітні публікації стосовно
роботи Громадської ради при Одеській ОДА. Нібито в останній день не було
прийнято заяви від 100 громадських організацій. Починають писатись всілякі
правди-неправди про Голову Громадської ради при Одеській ОДА, до якої
організації вона належить, звідки з„явилась ця Таміла Афанасьєва, чому вона так
ЗЛЕТІЛА на цю посаду та хто її підтримує. Далі почали ПРОФЕСІЙНО
виписуватись різні дурниці про нашу громадську діяльність, як спільноти
всеукраїнського рівня. І навіть, один з авторів пише про те, що, цитую: «спільним
інтересом членів організації є ГОЛОВУВАННЯ у громадських радах всіх рівнів».
Тому, як Президент Всеукраїнської громадської організації «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»,
яка існує більше 4 років, одне із завдань якої, оскільки переважна більшість членів
ВГО мають другу вищу освіту в галузі державного управління, є МОДЕЛЮВАННЯ
передумов та підходів ДЛЯ СТВОРЕННЯ нової української КОНТР-ЕЛІТИ з
новими корпоративними правилами співіснування, пропоную своє бачення того, що
відбувається.
Розпочну навіть не з сьогоднішнього дня, а набагато раніше.
Одного разу я прокинулась від якогось неприємного відчуття, і, як то кажуть
«у воду дивилась»: якась журналістка жовтого видання насмикала з нашого сайту
різні фото, написала купу несенітниць і кинула мене, мою душу та устремління, на
поталу натовпу під автарками. Можна було вибачити будь-що, і я пробачила, адже
люди є люди – із своїми слабкостями та нереалізованостями, але єдине, що я досі
НЕ МОЖУ вибачити, так це те, що була поцуплена фотографія з моєї статті «Острів
кольорових янголів» про захід нашої партнерської організації Інвалідівкомпьютерщиків та інших організацій інвалідів Києва, присвяченої до Дня Святого
Валентина і під цим фото було написано, що ця «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» проводить
оргії з янголами та серцями на стелі, та інші дурниці. Автору не вистачило терпіння
навіть прочитати, звідки він краде фото янголят. Це було таке моє бойове хрещення.
В якійсь момент я уявила собі, що босоніж іду по світлій та чистій дорозі
назустріч сонцю, по краях дороги зелена трава, і мені добре та сильно…
Аж раптом моя боса нога майже до коліна потрапила в брудну та теплу
калюжу – в ній були пацюки, притому різні: сильні, свіжі та хижі, ледь живі та
дохлі, частина з яких вже перетворилася на масу, що заповнювала цю калюжу, хтось
поїдав своїх братів. Сморід дійшов до мого носа, їх копирсання дійшло до моїх вух
та свідомості.
Я швидко витягнула ногу з цієї багнюки, намагаючись витерти піском та
травою, із жалем подивилась на сіро-коричневе місиво і пішла далі своєю дорогою.
Лише короста з пацючої багнюки час від часу нагадувала про цей неприємний
інцидент.
Я тоді зробила наступний висновок: не вір тому, що пишуть в інтернеті, поки
не побачиш та не відчуєш сама. Буває так, що Попелюшки перетворюються на
Принцес, але магія інформації інколи перетворює пацюків не тільки на кучерів, але
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й на апологетів громадської думки, які виступають ВІД ІМЕНІ ВСЬОГО
СУСПІЛЬСТВА.
2009 рік, грудень. Одеситка Таміла та «жіноча змова».
Ми з Тамілою познайомились в соціальній мережі в закритій спільноті на
Одноклассниках, яку я започаткувала із сильним бажанням створити, так би мовити,
братство випускників Національної академії державного управління при
Президентові України у 2008 році. На останньому засіданні Правління 2009 року ми
вирішили розпочати створення Всеукраїнської громадської організації, поділившись
досвідом роботи нашої Київської обласної. Мною було проведено декілька зустрічей
з кандидатами з Одеси, але устремління та поведінка Таміли мені подобались
найбільше. Переді мною сиділа справжня харизматична красива одеситка з живим
почуттям гумору, блондинка з великими блакитними очима, іконкою Діви Марії та
Хрестиком на шиї. Таміла сказала, що незважаючи на її 30 років, вона встигла в
житті багато чого – працювала з 18 років, є власний бізнес, що дозволяє не тільки
годувати свою родину, але й час від часу займатись благодійництвом, має дві вищі
освіти (філологічна (англійска, німецька мови) та юридична), зараз закінчує
магістерську роботу та незабаром стане магістром державного управління. Але в
житті не вистачає реалізації мрій про те, щоб зробити успішною нашу таку чудову
та багату на людські таланти Україну. Таміла проявляла свою політичну активність,
але різноманітні вказівки політиків з центру привели її до думки, що все це пусте і
потрібно робити все якось по іншому. Ми говорили близько чотирьох годин і я теж
згадала непрості часи, коли ми створювали нашу громадську організацію «з нуля»,
не питаючи дозволу на це всіляких апологетів громадської думки, політиків та
«адміністраторів державного процесу». Ми сподобались, зрозуміли одна одну та
прийняли рішення щодо подальших кроків. Якщо у країни не вистачає сил на
успішність, то кожен, хто має сили, вправі запропонувати своє бачення та
підтримку, не «міряючись трусами», хто більш патріотичній та галасливіший.
Попереду має бути той, кому буде більше довіра – і це чесно. А магістри державного
управління, взагалі, не мають права вчиняти по іншому.
2010 рік. Скарбниця Часу. 10.10.10.
Мені приємно згадувати цей захід. Адже на ньому ми не тільки загадували
бажання про те, якими ми бачимо себе та свою країну у 2020 році, але й відбулось
перше знайомство між собою майбутніх керівників регіональних осередків ВГО
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ». Ми тоді відвідали Софію Київську, переговорили про
подальші кроки розвитку організації та в Будинку Письменників вкладали в
Скарбницю Часу запечатані конверти. Найбільше тоді мені запам„ятався бальний
танок на візках – подарунок від наших партнерів Асоціації інвалідівкомпьютерщиків, виступ 72-річної Марії Пірен, доктора соціологічних наук, автора
багатьох книг про українську еліту, а також вбрання одеситки Таміли Афанасьєвої,
яка була одягнута (чи випадково??!!:) в національні кольори прапора – синю сукню
та жовту хустинку.
2011-2012 роки. Робота осередків та Громадські Ради або Соціальний ліфт
«по-одеські».
Наша спільнота вирішила, що оскільки організація побудована за принципом
експертних груп, буде дуже корисно не «варитись у власному соку», а налагодити
горизонтальні зв„язки з лідерами громадянського суспільства. А для цього було
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потрібно подати документи до громадських рад по всій Україні. Таміла за
допомогою наших юристів офіційно зареєструвала осередок ВГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ» в Одеській області та подала на загальних засадах заяву до ініціативної
групи.
Службові записки нашого осередку про стан справ в Громадській раді при
Одеській ОДА свідчили про те, що члени ради були незадоволені тодішнім Головою
ради, тому через певний проміжок часу Таміла Афанасьєва проявила свою активну
громадянську позицію та стала спочатку заступником Голови, згодом - виконуючою
обов„язки Голови, а потім був телефонний дзвінок: «Ольго, привітайте мене!
Більшістю членів Громадської ради я обрана Головою ради!».
2013 рік, січень. «Висока посада – не гарантія радості»
З різних боків, наче бджоли, з„явились професійні писаки, які грамотно та із
знанням справи натреновано апелюють до громадянського суспільства України із
закликом привести до ладу демократію в Одесі.
З мого листування з Тамілою Афанасьєвою:
Війна сильна! Я переживаю за загальні збори ... Все таки 200 людей в залі, а
Ви самі можете бачити - у моїх опонентів - всі засоби хороші! Вони ж приносять
сирени, знімають мікрофони, репетують, бігають по залу ... (((
А ЩО Ж ТРАПИЛОСЬ?
На фейсбуці правозахисника Вадима Хабібуліна з„явилась стаття однієї пані,
яка була членом Громадської ради при Одеській ОДА. В статті пані говорить про те,
що нібито 100 громадських організацій в останній день подачі документів НЕ
ВСТИГЛИ подати документи до ініціативної групи. «Боже мій, що коїться в
Одесі???!!!», подумала я та отримала наступну доповідну записку від нашого
осередку щодо автора заяви та перебігу подій:
Щодо конфлікту з прийняттям документів в Громадську раду другого
скликання при Одеській ОДА.: Лариса С-ова.: 1. Привела «ведмежатника» і
розкрила двері секретаріату Громадської ради в червні 2012 року 2. В зв„язку з цим
Загальні збори усунули її від роботи в громадській раді 3. 25.09 – С-ова фізично
напала на Голову Громадської ради Афанасьєву Т.В. у присутності 30 осіб, про що
порушено кримінальну справу 3. С-ова документи в нову раду здала абсолютно
спокійно ще 2 тижні тому 4. С-ова - одна з 7 членів ради, яка вже рік намагається
«скинути з місця» обрану більшістю ГР Афанасьєву Т.В. 5. Відомості щодо
кількості кандидатів до громадської ради, які не встигли вчасно подати документи
до ініціативної групи значно перебільшена. Про строки подання документів було
надано оголошення відповідно до вимог законодавства. 6. Про закінчення прийому
документів було оголошено завчасно.
З мого листування з Тамілою:
- Таміло, на одному із сайтів є лист-звернення якогось пана Максимовича
щодо подій в Одесі. Поясніть мотиви.
- Максимович все життя мріє стати головою - це з одного боку, а з іншого
боку, розумію: 1. Я дійсно підняла рейтинг ради в Одесі і 190 осіб, які подали свої
документи - це велика сила, а 2 - якщо зі мною борються, значить я гідний воїн!
Дуже вдячна Вам за підказки і підтримку! На фейсбуці Вадима Хабібуліна Ви
читали?!! Це коментарі на мою підтримку трьох шановних громадських діячів в
місті!!
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Сьогодні, на одному із сайтів я прочитала в зв„язку із подіями в Одесі про
нашу ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»:
«Як повідомляє нам сайт, статутною метою організації є захист професійних
та інших спільних інтересів випускників Академії держуправління. Основною
формою діяльності організації є чи то ділові ігри, чи то тренінги особистісного
росту членів ГО. А спільним інтересом, у тому числі, – головування у громадських
радах всіх рівнів. Цьому аспекту діяльності навіть присвячено окремий розділ.»
Мені сподобалось, що анонімний автор зазначив, що спільним інтересом
членів нашої організації є ГОЛОВУВАННЯ у громадських радах всіх рівнів. ОЦЕ
КРУТО!!!! З мене – подарунок автору за вірно поставлені за нас цілі.
З листування з Одесою після Водохреща:
"Мені сьогодні кума (а у мене вже 12 похресників:):):)!!) запитала: «А чого ти
так посміхаєшся, розповідаючи про ситуацію у вівторок?», а я їй: «А що мені
робити? Руки-ноги цілі, люди не постраждали, позицію відстояли, а найцікавіше, що
вони дали вчора прес конференцію і там було тільки 3 особи, які не здали документи
і кричали, а інші – осіб 7-9 були ті, хто здали і були в минулому скликанні в повній
опозиції, серед них колишній голова!))))))) що сказати??)))) загартовуюся ... Пішла
навіть вчора купатися вночі, а море на хрещення - ось це позитив!! А це - тимчасове!
В мене тепер можна тепер як в Раді, і яйцями кидати і битися - я вже все пройшла!!"
ВИСНОВОК: Від себе хочу додати, що я, дійсно, рада, що громадянське
суспільство Одеси стало таким активним, я рада, що люди на підсвідомому рівні
розуміють, що громадська думка буде згодом мати більшу силу і зараз іде війна за
свідомість громадян, я рада, що Таміла має таку харизму і віру в успішність, тому
що я бачу та знаю, як не конструктивно та не цікаво проходять заходи в деяких
громадських радах – нібито всі все розуміють, а насправді згодом всім, окрім
Правління, стає байдуже. І хочеться подякувати меншості в Громадській раді при
Одеській ОДА за те, що була нагода перевірити бажання продовжувати свою
діяльність, адже тільки час розсудить - хто був правий. Тільки маленьке прохання до
опонентів – намагайтесь, по-можливості, говорити правду та будьте добрішими до
світу. Адже ми з вами живі люди, а не боги, і нам властиво помилятись. Сподіваюсь,
період хаосу закінчиться і все стане на свої місця.
Ну, і якщо комусь кортить дізнатись більше про становлення організації, нам
нема чого ховати. Ви можете прочитати на посиланнях:
http://glagol.in.ua/2012/11/14/organizatsiya-elita-derzhavyi-zaprogrammirovalapozitivnoe-budushhee-ukrainyi-foto/ або першу частину літопису організації:
http://elita-derzhavy.org.ua/litopis про ідеологію можна подивитись тут: http://elitaderzhavy.org.ua/karti-rozumu-vgo-elita-derzhavi
Одесса рулит:)
Із доповідної Одеського обласного осередку ВГО ЕЛІТА ДЕРЖАВИ щодо
конфлікту з прийняттям документів в Громадську раду другого скликання при
Одеській ОДА.
Лариса Сусорова: 1. Привела «ведмежатника» і розкрила двері секретаріату
Громадської ради в червні 2012 року 2. В зв„язку з цим Загальні збори усунули її від
роботи в громадській раді 3. 25.09 - Сусорова фізично напала на Голову Громадської
ради Афанасьєву Т.В. у присутності 30 осіб, про що порушено кримінальну справу
3. Сусорова документи в нову раду здала абсолютно спокійно ще 2 тижні тому 4.
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Сусорова - одна з 7 членів ради, яка вже рік намагається «скинути з місця» обрану
більшістю ГР Афанасьєву Т.В. 5. Відомості щодо кількості кандидатів до
громадської ради, які не встигли вчасно подати документи до ініціативної групи
значно перебільшена. Про строки подання документів було надано оголошення
відповідно до вимог законодавства.
Сподіваюсь, що члени Громадської ради знайдуть порозуміння. Не таємниця,
що саме Афанасьєва Таміла є керівником Одеського регіонального представництва
ВГО ЕЛІТА ДЕРЖАВИ і ми сподіваємось, що три вищі освіти, оптимістичний та
конструктивний підхід до життя дозволить їй, у разі обрання на другий строк, далі
нести ввірену їй більшістю відповідальність за Громадську раду. Тому бажаємо їй
мудрості, адже одесити – це не просто громадяни України, а скоріше, унікальне
волелюбне суспільство, що народилось на березі моря. А до нього мають бути
особливі підходи.
Також висловлю сподівання, що так інколи трапляється, коли сильні жінки
з„ясовують природні позиції, а потім знаходять порозуміння. Прошу пані Ларису та
її команду знайти конструктивні шляхи для співпраці з більшістю.
Голова громадської ради при Одеській облдержадміністрації
Таміла Афанасьєва: “Громадська рада може бути повноцінним
партнером влади лише за умови високого фахового рівня її членів”
Інтерв’ю підготувала
Ольга Делі
Джерело: Вісник громадських рад
Громадська рада при Одеській облдержадміністрації,
так само, як її колеги з Рівненської області, мала певні
труднощі на початку роботи. Проте активісти ради
вирішили не пливти за течією і спробували змінити ситуацію.
Яким чином члени ради здолали перепони, і чи існує
універсальна формула ефективності, або що можна зробити,
аби її винайти, – про це ми розмовляли з головою громадської
ради
при
Одеській
облдержадміністрації
Тамілою
Володимирівною Афанасьєвою.

Пані Таміло, очолювана Вами громадська рада належить, так би мовити,
до мегаоб’єднань. Як даєте раду?
– Так, дійсно, до складу нашої громадської ради входять представники 128
інститутів громадянського суспільства. Серед них представники благодійних
фондів, об‟єднань ветеранів та інвалідів, молодіжних організацій, асоціацій та
об‟єднань підприємців, екологів, жіночих орга- нізацій, пенсіонерів, творчих спілок.
При цьому склад ради є неоднорідним не тільки через напрями діяльності членів
ради, а й через різний рівень їх досвіду. Саме цей, останній фактор – практично
формальне існування окремих громадських організацій – став причиною того, що
після опублікування персонального складу ради з‟явилися досить скептичні
висловлювання про можливість існування такого конгломерату у якості ефективно
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працюючого консультативно-дорадчого органу, здатного на партнерських засадах
взаємодіяти з обласною державною адміністрацією.
– Скептики виявились праві?
– На жаль, у процесі діяльності громадської ради це деякою мірою
підтвердилося. У результаті 4 лютого 2012 р. через відсутність налагодженої
організаційної та методичної роботи ради було переобрано її к ерівництво.
– Дозвольте запитання щодо формальної сторони. Як працює рада, якою є
її структура?
– Структура громадської ради складається з голови ради, його заступників,
президії, секретаріату та 26 комітетів, утворених за напрямами діяльності
облдержадміністрації. У період між засіданнями ради працює президія в складі 30
осіб. Це постійний робочий орган. До складу президії входять голова ради, його
заступники, керівник секретаріату і керівники комітетів. Президія забезпечує
взаємодію з облдержадміністрацією, надає допомогу комітетам у підготовці питань,
попередньо розглядає запропоновані ними проекти рішень. До секретаріату громадської ради входять 3 особи, з них один представник органу виконавчої влади. На
секретаріат пок ладено завдання щодо організаційного забезпечення та
інформаційного с упроводу діяльності громадської ради.
– Таке рішення виправдало себе?
– На практиці ми переконалися, що сформована нами Структура
єпрацездатною і дозволяє залучати до роботи більшість членів громадської ради.
Більшість комітетів, комісії, підкомітети активно працюють, регулярно проводять
засідання. Голови кількох комітетів представляють громадськість на засіданнях
колегій управлінь облдержадміністрацій.
Щоб не бути голослівною, звернуся до статистики. Протягом 2012 р.
проведено 4 засідання загальних зборів, крім того – засідання президії. Під час
засідань було розглянуто низку рекомендацій комітетів, які було підтримано і
направлено до органу виконавчої влади. Зокрема, ми подали пропозиції до Генплану
розвитку міста Одеси до 2031 року, Програми сприяння розвитку громадянського
суспільства в Одеській області на 2012–2015 рр., брали участь в реалізації обласної
програми “Народний бюджет”, проаналізували “Стратегію ЄС стосовно Дунайського регіону”. За цей час також було організовано Форум стосовно стратегії
енергетичного розвитку Одеської області, декілька громадських слухань та понад 40
круглих столів з різних тем. За результатами цих заходів було вироблено
рекомендації, які скеровано для подальшого розгляду до органів виконавчої влади.
– Чи ефективною є взаємодія з обласною адміністрацією?
– Без участі представника облдержадміністрації не проходить жоден захід
громадської ради, навіть навчальний. Наприклад, у семінарі на тему: “Співпраця
влади та громадських рад Одещини. Регіональний аспект” брав участь голова
облдержадміністрації Едуард Матвійчук. Цей захід зібрав представників обласної та
районних громадських рад, вчених, журналістів провідних засобів масової
інформації. Семінар мав на меті сприяти поліпшенню діяльності громадських рад,
зокрема залученню їх до реалізації ініціативи “Народний бюджет”, а також
контролю за її впровадженням. Подібних прикладів взаємодії можна навести багато.
Взаємовідносини з профільними управліннями налагоджені. Секретаріат
громадської ради, голови комітетів, на які покладено обов‟язки забезпечення
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матеріалами засідання президії, можуть без затримки отримати їх у відповідних
управліннях. Представники ряду комітетів представляють громадську раду в
колегіях управлінь облдержадміністрації. У перспективі ми будемо пропонувати
облдержадміністрації запровадити практику заслуховування інформаційних звітів
керівників структурних підрозділів облдержадміністрації на засіданнях громадської
ради або її президії. Це з одного боку надасть можливість членам ради підвищити
рівень їх поінформованості щодо реалізації галузевих програм, підготовки
нормативно-правових актів, з іншого боку – можливість органу виконавчої влади
враховувати думку громадськості, зокрема, висловлені членами ради пропозиції та
зауваження.
– А яким чином громадська рада інформує про свою діяльність?
– Як я вже казала, завдання щодо забезпечення інформаційного
супроводження діяльності громадської ради покладено на секретаріат громадської
ради. Громадською радою ухвалено спеціальне Положення про висвітлення
діяльності громадської ради. Зазначеним положенням, а також Стратегією розвитку
громадської ради при Одеській облдержадміністрації передбачено як створення
власних ресурсів (газета, веб-сайт), так і використання інформаційних ресурсів та
можливостей інститутів громадянського суспільства, які входять до складу ради, а
також провідних засобів масової інформації.
– І все ж, Ви згадували, що скептики де в чому мали рацію щодо
проблемності функціонування громадської ради. В чому саме?
– Головною проблемою я б назвала відсутність арсеналу знань, яким повинен
володіти кожен член ради. Підготовку громадських активістів до роботи в
консультативно-дорадчих органах необхідно було розпочати відразу після
прийняття постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996. Бо окремі
представники інститутів громадянського суспільства вперше почули про цей
документ під час установчих зборів. А якщо бути більш конкретними, то в процесі
роботи виявилося, що деякі з них навіть не знають, як правильно оформити протокол засідання комітету, не кажучи вже про те, як провести громадські слухання,
громадську експертизу...
– І що, на Вашу думку, треба зробити, щоб рада працювала ефективно?
Як подолати ці перепони?
– Ми переконані, що зазначені проблеми будуть усунені загальними
зусиллями. З цією метою одним із найнагальніших завдань постало надання членам
громадської ради необхідногообсягу знань. Тому ми провели низку
семінарів,зокрема, з питань проведення громадських слухань, громадської
експертизи, співпраці влади та громадських рад Одещини.
– Отже, формула ефективності громадської ради залежить від високого
фахового рівня її членів?
– Вважаю, що так. Тільки за таких умов громадська рада буде повноцінним
партнером влади.
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ДЕРЖКОМТЕЛЕРАДІО
ВІТАЄМО члена ВГО "ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ", керівника інформаційного
управління,
Альону
Садовську
(праворуч),
аспіранта
Національної
академії державного управління при
Президентові України із обранням до
складу (22 особи) Громадської Ради при
ДЕРЖКОМТЕЛЕРАДІО.
Дякуємо колегам по громраді за
довіру!

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ
Вітаємо
випускника
Національної
академії
державного управління при Президентові України, члена
ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ", мого земляка Уяздовського
Володимира з обранням до Громадської ради при
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ. Будемо раді конструктивній
роботі з колегами по новоствореній громадській раді. Це
для нас більш вдала, друга спроба, участі у виборах до
цієї ради.
ХРОНІКА ВИБОРІВ ДО ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МЗС
Доктор соціологічних наук Марія Пірен, яку я поважаю не тільки за розум, але
й за позитивне сприйняття та любов до людей, вислухавши мої емоційні новини про
події в громадських радах при КМДА та МЗС (наша ВГО «ЕЛАТА ДЕРЖАВИ»
потрапила в одну раду та не пройшла до іншої), сказала мені такі мудрі слова:
Потрібно завжди поважати своїх партнерів, ворогів або конкурентів. якщо у тебе не
вийшло цього разу – РОБИ ЩОСЬ ІНШЕ ХОРОШЕ. Наберешся сил та мудрості –
спробуй ще раз реалізувати поставлену ціль.
Я погодилась із нею: Адже просто потрібно подумати, чому твої конкуренти
сильніші, ніж ти. Можливо, у них краще працює КОМАНДА, ніж у тебе? Але ніхто
тобі не заважає створювати ВЛАСНУ, більш сильну. І якщо у тебе щось не виходить
– ПРИДУМАЙ ТА РЕАЛІЗУЙ ЩОСЬ ІНШЕ – НЕ МЕНШ КОРИСНЕ ДЛЯ
СУСПІЛЬСТВА.
Ще подумала, що заради справедливості треба зазначити щодо текстів про
громади МЗС та КМДА. Можливо, не варто говорити, що є КИЯНИ (ті, що
протиставили себе Попову), а люди, що мешкають в столиці і мають відношення до
Аделаджі - НЕ КИЯНИ. Або, наприклад, ті, хто не увійшов до громади МЗС –
ЕКСПЕРТИ, а всі інші – НЕ ЕКСПЕРТИ. Це так само, як позиція «ті, хто говорить
українською – громадяни України, а всі інші НЕ громадяни»… Я знаю, можна
навести багато аргументів іншої версії. Але це моя особиста точка зору.
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Бажаю не зупинятись та вірити у власні цілі. Все буде добре. Ну що поробиш,
коли ЗАРАЗ ми проходимо ті ж самі етапи становлення громадянського суспільства,
як на заході у 70-х роках минулого сторіччя. «ЕВОЛЮЦІЯ, ПАНІМАЄШ….»

О. Піддубчак та А. Половинець

Установчі збори Громадської ради при МЗС

Установчі збори громради при МЗС. Друге скликання. Зареєстровані 335
громадських організацій. Мені відомо два сценарія. Або приймають всіх, або
рейтингове... В залі ніби все спокійно, всі один одному усміхаються. Цікаво
спостерігати за основними акторами двох, як мені здається, сил. Якщо пройдуть всі,
то такою радою управляти в ручному режимі неможливо, а якщо буде рейтингове?
Тільки що побачила на одному списку, відкритим обережно, помічений
завчасно маркером перелік...
Сижу на гальорці в передостанньому ряді поряд з Артуром Рудзицьким... Бачу
Ростека Дзундзу, Толіка Половинця та ще багато знайомих облич:). Почався звіт
Голови громради першого скликання Ігора Жданова. Обіцялась Ростиславу
Томенчуку бути членом рахунковоі комісіі за потреби.
Випускники-аспіранти кафедри державноі політики та управління
політичними процесами Національноі академіі державного управління зустрілись в
Дипломатичній академіі:). Я та Анатолій Половинець на установчих зборах
громради при МЗС. Оголосили перерву. Перед тим було рейтингове голосування - у
списках, які видавали на реєстраціі (335 організацій), треба помітити лише 75.
Лічильна комісія рахує вже десь дві з половиною години. Якщо б хтось за цей час
організував буфет - надприбуткі були б гарантовані. Всі розбились на групи. Ми
зараз слухаємо одного пана у вишиванці про національні рушники та інші
украінські символи. В МЗС громрада загалом іде протягом майже 5 годин.

Засідання Громадської ради при МЗС другого скликання.
Джерело: Facebook Ольги Піддубчак
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2 альтернативні думки щодо подій в МЗС
ПРИ МЗС ВІДКРИЛОСЯ «ПОСОЛЬСТВО БОЖЕ»
Джерело: http://ukrsekta.info/clauses/2423-pri-mzs-vidkrilosya-posolstvobozhe.html
12 лютого в Громадській раді при Міністерстві закордонних справ
несподівано змінилася влада. З рук голови Ігоря Жданова, в результаті виборів,
кермо правління в раді перейшли переважно до людей, які не мають ніякого
відношення ні до дипломатії, ні до експертного середовища. Профільні організації,
які раніше займалися міжнародною політикою України при міністерстві, фактично
залишилися осторонь. А всю владу в раді захопили організації, пов'язані з
«Посольством Божим» та його пастором Сандеєм Аделаджею.
Перший млинець Посольства
У 2011 році Громадську раду при Міністерстві закордонних справ вже
очолював одіозний пастор «Посольства Божого» Олександр Корман. Це стало
можливим після того, як Кабмін видав постанову № 996 (від 3 листопада 2010 року)
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики».
Постанова давала громадським радам широкі права: подавати обов'язкові для
розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів,
здійснювати громадський контроль за органами влади, дотриманням законодавства,
протидіяти корупції і т.д. Право формувати громадські ради теж передавалося
безпосередньо самій громадськості. Проте тріумф демократії вдався не до кінця.
Навесні 2011 року на установчих зборах Громадської ради при МЗС була
подана велика кількість організацій, діяльність яких не мала жодного відношення до
сфери міжнародних відносин (від «Посольства Благословенного Царства Божого для
всіх народів Землі» до «Тверезої країни»).
У результаті виявилося, що більша частина учасників ради є представниками
організацій, пов'язаних з «Посольством Божим» пастора Сандея Аделаджи. При
цьому навіть поверхневе знайомство, за словами директора фонду «Демократичні
ініціативи» Ірини Бекешкіної, зі складом новостворених громадських рад (не тільки
при МЗС) свідчило про те, що в них широко представлена ця «команда», а деякі її
члени - засвітилися навіть у декількох радах одночасно. Головою засідання, ясна річ,
тоді був обраний Корман. Він же - трохи пізніше - став і головою ради.
Щоправда, через кілька місяців адепта секти вдалося «прибрати». «У нас були
приблизно рівні сили - нормальних організацій і «аделаджевськіх». Нас навіть трохи
більше було. І під час голосування за голову ми пішли - у них не було кворуму, тому
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ми змогли сказати, що Кормана обрано не легітимно», - розповіла у коментарі
«Главкому» Ірина Бекешкіна.
У підсумку 27 вересня 2011 головою Громадської ради при МЗС був обраний
Ігор Жданов, першим заступником - Ігор Марієн, а заступниками - Ірина Бекешкіна,
Ростислав Томенчук, Володимир Чепец, В'ячеслав Буденко і Вадим Гречаник.
Реванш Аделаджи
І ось 12 лютого історія повторилася. Тільки тепер прихильники пастора
врахували всі недоробки. Механізм захоплення, за словами вже екс-голови
Громадської ради при МЗС Ігоря Жданова, був простим. Власне, все проходило за
старою схемою.
«Постанова Кабміну не передбачає жодних обмежень щодо кількості
організацій і по сфері діяльності. У підсумку було заведено багато організацій, які
контролюються пасторами і різними харизматичними сектами, пов'язаними з
«Посольством Божим» Аделаджі, - розповів він. - І ось вони голосують за те, що у
члени ради обиратимуть тільки 75 осіб. А зробити їм це просто, тому що вони
завели близько 200 організацій проти наших п'ятдесяти. У підсумку - жодна
профільна організація, яка дійсно займається дослідженнями в галузі зовнішньої
політики і володіє ситуацією, до складу нової ради не потрапила: ні Центр
Разумкова, ні «Демініціативи», ні організація Сушко, ні «Європа без бар'єрів», ні
ліга «Україна-НАТО».
Натомість, за словами екс-глави ради, туди увійшли організації, про яких
майже «ніхто нічого не чув: Федерація шахів, «Я - підприємець», «Ми - творці
історії» - всі «кормановськи».
«Схема була аналогічна тому, що відбувалося при обранні Громадської ради
КМДА, - нагадує Жданов. - Але там вони напоролися на «Свободу». Ну а ми не
вважали за потрібне йти на такий конфлікт».
Надії на те, що вдасться визнати і це засідання нелегітимним, члени вже
колишнього ради не плекають. По-перше, тому що на відміну від 2011 року, коли
прихильники Аделаджи та Кормана та профільні організації майже порівну ділили
місця в раді, зараз сили не рівні. По-друге, як запевняє Ігор Жданов, тому що в цей
раз головою ради обрали не Кормана, а людину - «чия кандидатура не викликає
такої жорсткої реакції». По-третє, на думку Ірини Бекешкіної, «тому що в минулий
раз вибори голови провели через місяць, а зараз провели на наступний день - поки
люди не роз'їхалися».
13 лютого головою громадської ради, дійсно, обрали людину, на перший
погляд, не помічену у зв'язках з Сандеєм Аделаджею. Ним став президент
Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine)
Володимир Щелкунов. Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст
України, академік Української академії наук, має 25 нагород - кандидатура з такими
регаліями невдоволення викликати, начебто, не повинна ні в кого.
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Однак Ігор Жданов запевняє: його зв'язку з «Посольством Божим» виключати
не можна. Тим більше що його першим заступником став все той же одіозний
Олександр Корман. «Це просто домовленість. Не важливо, хто став на чолі - він
буде абсолютно керований «Посольством Божим», - констатував глава колишнього
ради при МЗС в коментарі «Главкому».
Навіщо це Сандею?
Тим часом представники організацій Сандея Аделаджи цікавляться не тільки
радою при МЗС. Люди пастора представлені в багатьох громадських радах, і вже
давно в чималій кількості. Такий активності є кілька причин. Перше - це спроба
захистити Аделаджу від суду. Просування слухняної пастви в структури, нехай іноді
й ефемерного, але все-таки впливу на держоргани почалася після того, як Аделаджа
з'явився на людях 5 грудня 2010 та закликав паству йти в депутати всіх рівнів і
брати владу в країні.
До цього йому було пред'явлено звинувачення в організації заволодіння
коштами громадян шахрайським шляхом, вчиненого в особливо великих розмірах.
Справа піраміди «Кінгз Кепітал» почалася восени 2008 року, коли компанія
перестала виплачувати гроші своїм вкладникам, більшість з яких були прихожанами
«Посольства Божого». Потерпілих у справі нарахували близько 3500 чоловік.
Фігурантів у справі - 14, Аделаджа - один з них. До закінчення слідства йому
заборонено залишати країну.
«Можливо, вони вважають, що через громадські ради можна якось впливати
на позицію судів по Аделаджі», - припускає Жданов. «Якщо над Аделаджею будуть
згущуватися хмари, Громадська рада при МЗС заявить своєї протест, - погоджується
Ірина Бекешкіна. - А це вже «громадськість просить». Вони пояснять, які важливі
функції він в суспільстві виконував, який вони був чудовий. І у них буде можливість
поширити це по всіх офіційних каналах».
Друга версія - Аделаджа хоче показати, як він може бути вигідний владі. 29
січня 2013 представники «Посольства Божого» брали участь у захопленні
Громадської ради при Київській міській державній адміністрації. Правда, там вони
«нарвалися» на спецназ опозиції - представників партії «Свобода».
Незважаючи на запевнення новообраного керівництва ради про легітимність
зборів, «свободівці» продовжують запевняти, що столичний голова Олександр
Попов просто вирішив разом із «бійцями Аделаджи» привести до Громадської ради
своїх людей. Решта опозиціонерів дотримуються тієї ж думки. «Група «бойовиків»
захопила сцену, привела якісь віртуальні громадські об'єднання, які не існують
насправді, зареєстрували понад сто парафіян Аделаджи та близько сотні людей, які
контролюються Партією регіонів. І це шоу вони видали за проведення Громадської
ради при міськадміністрації», - постфактум розповів депутат Київради Іван Крулько.
«Захоплення» ради при столичній адміністрації громадський активіст Ігор
Луценко пояснює виборами мера, що наближаються, і Київради в столиці.
«Наближаються вибори, взагалі, йде радикалізація, політизація всього, що
відбувається в країні, - зазначив він у коментарі «Главкому». - У цьому контексті і
проводяться подібні дії, аби позбавити всіх критиків можливості отримати ще один
майданчик».
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Соціолог Ірина Бекешкіна припускає, що у випадку з КМДА мала місце змова
«аделаджевських» організацій і провладних. «Ми ще не знаємо точно, хто увійшов
до складу Громадської ради при МЗС - подивимося. Але якщо розглядати приклад
КМДА, то можна сміливо стверджувати, що представники Аделаджи об'єднуються з
провладними організаціями. Адже у раді при КМДА не одні «аделаджевци», зазначає вона. - Навпаки, їх, швидше, просто використовували для одноразового
голосування».
Так що, з одного боку, на думку соціолога, Аделаджу будуть пресувати
звинуваченнями. З іншого, використовувати його людей, яких легко мобілізувати.
Схожим способом, за словами Бекешкіної, була захоплена і Громадська рада при
Донецькій обладміністрації. «Раніше вони відстоювали школи, щоб ті не закривали,
виконували якісь корисні функції. Але захоплення і там сталося - як у раді при МЗС.
Тільки там навіть людей Аделаджи не знадобилося - вистачило своїх організацій», розповіла вона.
У цілому, вплив громадських рад експерти не перебільшують. «Громадська
рада при МЗС дійсно була однією з небагатьох працюючих, - зазначає Бекешкіна. Але перебільшувати її значення не варто. Так, ми брали участь в житті міністерства,
влаштовували круглі столи. Але щось серйозне там контролювати - неможливо».
Згоден з нею і голова колишньої ради Ігор Жданов. «Рада може контролювати
дії міністерства, висувати якісь пропозиції, альтернативи тому, що є. Ми цим і
займалися, - говорить він у коментарі «Главкому». - Чим будуть займатися люди
Аделаджи в раді? Якщо відразу почнуть вимагати видати дипломатичні паспорти і
включити до складу офіційної делегації, то їх мета - вирішувати свої лобістські
інтереси».
«Главком» звернувся за коментарем до Сандея Аделаджи. Однак його прессекретар Жанна Кобилінська відповіла, що коментарі пастор вже рік, як не дає.
«Якщо це з питань кримінальної справи - то тільки до адвоката. Ситуацію з
Громадською радою при МЗС він не буде коментувати, тому що він не є ключовою
персоною в даних подіях», - зазначила помічниця.
Катерина Пешко, «Главком»
« ХТО КРАЩЕ ПОРАДИТЬ МЗС УКРАЇНИ? »
Джерело: http://ninashevchenko.blogspot.com/2013/02/normal-0-false-false-false-ru-x-none-x.html

Шевченко Ніна Юріївна
Віце-президент Товариства « Україна - Америка»,
Президент МБФ « Відродження Віфсаїди»,
Голова комітету « З питань Північної Америки і Південної Америки» ГР при МЗС
України попереднього скликання, правозахисник
Будь-який досвідчений юрист не може заперечити той факт, що Постановою № 996 не
передбачено формування громадських рад по профільним ознакам, тим паче по так званим
сумнівним експертним факторам.
Оскільки, згідно пункту 6 Типового Положення про громадську раду при міністерстві,
іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
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обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі
державній адміністрації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада
2010 р. № 996 « Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики » (надалі – Положення): « до складу громадської ради можуть бути обрані представники
громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих
спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших
непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі
- інститути громадянського суспільства) ».
А пунктом 7 вищезазначеного Положення зазначено : «Склад громадської ради формується
на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили
про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського
суспільства. Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами».
По результатам голосування, до складу ГР при Міністерстві закордонних справ України
увійшли 75 ІГС, за яких віддали свої голоси більшість з 307 делегатів, присутніх на Установчих
зборах.
Є очевидним те, що до ГР були обрані представники ІГС з активною громадянською
позицією з усіх сфер українського суспільства.
За рішення щодо граничної кількості - 75 членів ГР - проголосували більшість
делегатів Установчих зборів. Всім, хто не ввійде до ради було запропоновано працювати в
якості експертів, оскільки, як вбачається з минулого досвіду, - для зібрання необхідного
кворуму та вчасного прийняття рішень, кількість членів ради не може бути необмеженою.
Присутні в залі активно брали участь в процесі роботи Установчих зборів і
підтримували запропоновані пропозиції.
А на рахунок експертів у сфері зовнішньої політики, які одночасно є фахівцями щодо
діяльності зарубіжних церков в Україні, яким не вдалося пройти до складу Громадської ради при
МЗС України, - то напевно їм треба було започаткувати Експертну раду і йти туди, а не в
Громадську! І, звичайно, якщо в минулій Громадській раді деякі керівники комітетів були
пасивними, то зараз вони змушені визнавати факт своєї безпорадності, констатуючи перед пресою
про причину «прогулів»: « … не вдавалося зібрати кворум - не приходили люди Аделаджі, які
були в минулому складі Громадської ради ".
На жаль, доводиться також констатувати і той факт, що їх рейтинг, як і авторитет
вичерпався вже тоді, бо членів ради - прихожан церкви « Посольства Божого» можна було б
люб’язно замінити на парафіян православної церкви Московського патріархату, до якої
вони час від часу ходять самі.
А можливо замовні грантові експертизи перестали бути цікаві МЗС України?
Останнім часом експерти і соціологи у сфері зовнішньої політики перестали цікавити
українське суспільство, український парламент, міністерства і відомства, а вже тим більше таке
зовнішньополітичне відомство, як МЗС України, хіба що різні науково - експертні « висновки »,
які створені на грантові субвенції (прошу не плутати з Громадськими радами).
І в новообрану Громадську раду при Міністерстві закордонних справ України
увійшли реальні, саме реальні ІГС, відомі як в Україні так і в світі.
Серед інших на зборах були присутні різноманітні соціологічні експертні організації, які
працюють на дуже «цікавих» умовах дуже «цікавих» грантових фондів, створених в Україні,
штаб-квартири яких є за кордоном.
Увійшовши в різні громадські структури при Міністерствах, адміністраціях та відомствах
доповідають своїм «донорам», що увійшли, а далі - своїми сумнівними грантовими експертизами
створити собі імідж начебто у зовнішній політиці, ідучи брутально по головам інших інститутів
громадянського суспільства, тим самим « опустивши » їх «нижче колін». Ось такий реальний
прагматизм соціологічно – експертних - «профільних організацій, що консультували МЗС України
протягом багатьох років».
Після рейтингового голосування у нову Громадську раду при МЗС України увійшли ті
громадські організації, які відомі в Україні та за її межами і вже, звичайно ж, не «профільні
організації, які консультували МЗС протягом багатьох років».
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Організації – порадники МЗС України, які не потрапили до ГР при МЗС України,
СТВОРЮЮТЬ РІЗНІ ШУМОВІ ЕФФЕКТИ.
Виходить, що тепер представники Міністерства закордонних справ України, яке має купу
Експертних департаментів і дослідницьких служб, повинні поблажливо розповідати за кордоном
про грантодавців так званих «профільних організацій, які консультували МЗС протягом багатьох
років» ?
Те, що МЗС співпрацює з їхніми візаві в Україні і користується послугами цих
«профільних організацій, що консультували МЗС України протягом багатьох років» - ЦЕ
НIСЕНIТНИЦЯ, ЩО НЕ МАЄ ЖОДНИХ ПІДТВЕРДЖЕНЬ!
Тому вже сьогодні слід зазначити, і генеральні директори, і директори, і менеджери
середньої ланки різних там ініціатив, соцопитувань і фондів, не потрапивши в ГР при МЗС
України, втратили при цьому контроль в Громадській раді нового скликання. Тепер вони звичайно
ж здійняли галас, оскільки вже втратили не тільки свій авторитет, а втратили також і довіру своїх
благодійників і грантодавців.
Далі, запропоновані новообраним главою посвідчення для всіх членів Громадської ради,
викликали незрозумілу реакцію: чи то заздрість, чи то жах у представників аналітичних центрів членів минулого ради. Їм же не потрібні були посвідчення, що ідентифікують їх, як представників
громадянського суспільства, оскільки вони користувалися зовсім іншими перепустками паперами з іншими номінаціями портретного жанру.
А власне, хто забороняв шановні добродії і добродійки,- спеціалісти з «соціологічноекспертних наук», приходити на засідання Правління ГР, проводити і приймати участь у
засіданнях комітетів і комісій, а також вести організаційну роботу в колишній Громадській
раді при Міністерстві закордонних справ України?
Наприклад, комітет № 4 « З питань Північної Америки і Південної Америки», очолюваний
мною, проводив свої засідання сім разів впродовж 2012 року офіційно, а також два рази за участю
профільного управління МЗС України, не рахуючи круглих столів та міжнародних конференцій. В ньому
працювало 14 членів Громадської ради, а також працювали асоційовані члени ГР, деякі з яких
зараз увійшли до нового складу. Кожне засідання комітету було відкритим, на які я офіційно
запрошувала всіх членів Правління ( голову ГР, заступників і голів комітетів ГР, в тому числі і всіх тих,
хто зараз сурмить на кожнім розі, що їм не давали працювати, бо ніхто з них жодного разу не відвідав заходи, на які їх
запрошували ).

Хочу подякувати МЗС України, в особі профільного управління, а також Департамент
інформаційної політики МЗС України за увагу до роботи очолюваного мною комітету. На
підтвердження роботи нашого комітету маємо фото, зроблені під час засідань комітету.
Крім того, нашим комітетом була проведена громадська експертиза фінансової діяльності
МЗС України. Якщо я не помиляюсь, цього не зробив жодний з комітетів чи аналітичних центрів
Громадської ради, які вважають, що вони співпрацювали з МЗС України з 2000 року.
Напрошується ще одне цікаве запитання до обурених представників аналітичних центрів: «
А що Ви тоді збиралися робити в Новій Громадській раді при МЗС зараз?
І врешті - решт, визначіться, будь - ласка, шановні члени минулої Громадської ради
при МЗС України:
« Або Вам Аделаджа в ГР не потрібен, або Ви без його участі не можете нічого в ГР зробити,
натомість плідно співпрацюєте з представниками інших церков, центри яких знаходиться за
кордоном? »
То чи не черв’ячок у вигляді жаби вас з’їдає? І що власне зробили для підняття іміджу
України на міжнародному рівні «профільні організації, що консультували МЗС України
протягом багатьох років», зокрема перебуваючи у ГР при МЗС України?

Тому краще порадять МЗС України найбільш прогресивні представники
ІГС – люди з активною громадянською позицією!
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ЛАКМУС СУСПІЛЬСТВА.
«З приватного листування: Зараз потрібно бути дуже обережним. В Украіні настав
час шарлатанів, які задешево захоплюють соціальний капітал. Поки люди
розберуться хто є хто, вони підуть ще далі...»
Facebook: Піддубчак Ольга

В обговоренні брали участь:

Системний аналітик,
співзасновник
громадського інтернеттелебачення
«СПІЛЬНОБАЧЕННЯ»

Президент
ВГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ»

Випускник Кафедри
державної політики та
управління політичними
процесами НАДУ при
Президентові України

Дмитро Івахненко

Ольга Піддубчак

Павло Житко

Київ

Київ

Збарж,
Тернопільська обл.

Dmytro Ivakhnenko Якщо хтось чекає в Україні Майдану номер два, якогось
одноколірного громадського руху, який дивним сином об'єднає величезну кулькість
людей, то його не буде. Прийшов час високо диференційованого суспільства без
єдиного лідера, де невеличкі об'єднання роблять свою справу та координують свою
діяльність неформально. Такий різноманітний громадський рух вже неможливо
обдурити чи завести в глухий кут, і в ньому дуже швидко відбуваються пошук
нових форм діяльності та обмін знаннями та досвідом. Тепер навіть масові
громадські акції будуть проходити більш творчо, різноманітно та непередбачувано.
Для людей, що звикли до попередніх форм діяльності, це незвично. Але польовим
командирам доведеться обходитися без слухняних мас і змістовно розмовляти з
окремими людьми.
Ольга Піддубчак Щось схоже на природню веселку після дощу, Дмитре:). Єдине, що
викликає занепокоєння, що інколи не всі кольори зараз "чисті". Але ідеальної
дійсності, напевне, не буває:). Кожному подобається своя кольорова тональність:).
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Павло Житко В цій думці є раціональне зерно. Але, але, але…
Будь-яка дія малої групки людей без підтримки мас ніщо.
Першочергове завдання будь-якого громадського руху сьогодні в Україні це
донесення інформації до людей. Це перше. Приходить час аполітичності та
апартійності, це друге. І най головніше, що в результаті повинна викристалізуватись
із мас та частинка суспільства яка стане «елітою» і візьме на себе відповідальність за
долю держави.
Я хочу розвинути думку, про а політичність, та апартійність.
Сьогодні в Україні практично знищена в зародку політична та партійна система.
Партії стали або закритим політичним клубом або тінню якогось лідера, без якого ця
партія зникне.
Парламентаризм, як головна ознака демократ в нас відсутній. А вибори
перетворюються на фарс.
Руйнується система місцевого самоврядування.
Настає час, що приналежність до якоїсь політичної партії в інтелектуальних колах
буде дурною ознакою.
Я відверто захоплююсь тим, що в Україні з зародилась Ініціативна група першого
грудня.
Цей рух висловлює геніальні думки, думки які зрозумілі та які поділяє переважна
частина суспільства.
Тому першочерговим завданням для мислячих людей є заповнити інформаційний
простір корисною та правдивою інформацією. Інформацією, що буде консолідувати
суспільство.
Подивіться як працюють проти України та проти консолідації антиукраїнські сили,
роблять все аби розділити нас за якоюсь ознакою: мовою, вірою, культурою,
історією.
Хочу завершити банальною фразою: « Наша доля в наших руках»
Ольга Піддубчак Дуже натхненно та вірно написано, Павле:). Як говориться: "слова
не хлопчика, а мужа:)". Притому сильної по духу особистості:).
Dmytro Ivakhnenko Павле, а чи була в Україні політична та партійна система? Чи
була система місцевого самоврядування?
Наразі ми спромоглися створити більш-менш врівноважену кланову систему, - і це
теж досягнення. І що важливіше, завдяки новим технічним засобам суспільство
децентралізувалося.
Років двадцять тому українське суспільство було більш централізованим, і можна
було впевнено говорити про те, що люди з "центру" мають доносити інформацію до
"мас".
Зараз передача інформації вже налагоджена, і власник крамнички в селі цілком в
курсі актуальних подій.
На часі - вміння чути один одного у багатоманітті поглядів, а значить - мислити поза
рамками вузьких стереотипів приналежності до того чи іншого клану з єдино вірним
лідером.
Замість геніальних думок з "центру", кожен українець потроху вчиться мислити
самостійно.
Суспільство вже не буде консолідуватися за поглядами, - воно, сподіваюсь, буде
консолідуватися на основі взаємної поваги.
32

Тому зміст висловах мислячих людей стає менш важливим, більшого значення
набуває те, як вони розмовляють, чи прислуховуються вони до співрозмовників, і чи
знаходять вони розумне зерно в висловах інших.
Тоді знизу потроху організуються справжні партії, і сформується справжній
парламент.
Ольга Піддубчак Мені теж хочеться, щоб було саме так, Дмитре:). І про справжні
партіі, і про парламент. Згадала про Еру Милосердя з фільму Місце зустрічі змінити
не можна. Хтось хотів змінити світ на краще після війни, а хтось був злодієм і йому
було байдужа Ера Милосердя. Поза фільмом також залишились репресії. Мислячих
людей відсотків 5 в країні. І дуже багато часу знадобиться, щоб настала ця
оптимальність та гармонія суспільних відносин. І ще розумію, що в душу людську
не заглянеш. Тому навіть найпалкіші слова харизматичних лідерів та іх зусилля
можуть бути лише красивою картинкою чергової політичної декорації заради
захоплюючого адреналіну відомості та влади над людьми. Але я рада, що живу у
такій цікавий час і інколи можу впливати на структуру реальності власним
вибором...
Dmytro Ivakhnenko Я оптимістично вважаю, що суспільні відносини гармонізуються
швидше І п'яти відсотків мислячих людей може бути цілком достатньо. Потрібно
лише, щоб вони робили те, в чому вони талановиті, на найкраще призначених для
цього місцях.
Перевага мережі в тому, що в ній, як у більш прозорому середовищі, швидше стає
очевидною невідповідність людей та місць, - що досить швидко спонукає до
відповідних змін. Навіть формуються нові люди та нові місця. Виявляються
недоліки освіти, що заважає мислити, - і люди починають швидко навчатись самі.
Виявляються недоліки усталених суспільних ролей, - і нові гнучкі ролі формуються
з повітря.
Ольга Піддубчак Цілком погоджуюсь:). І люди, які користуються здоровим глуздом,
швидше знаходять однодумців і формують суспільну думку, яка, розповсюджується,
як вірус...
Павло Житко Ого, яка тут дискусія! ). На жаль через відсутність доступу на
робочому місці до всесвітньої павутини я не можу активно приймати участь, а з
мобільного не зовсім зручну.
Отже повертаюсь до своїх думок:
1.Про системи(політичну та партійну).
Наша історія це історія бездержав‟я, тому у 1991 році ми почали будувати свою
державу, а з нею і політичну та партійну систему. Це процес не одного дня, їх не
можна змавпувати з інших держав. Тому я дотримуюсь думки, що вони в нас
існують в процесі зародження.
2. Про самоврядування.
Систему самоврядування ми отримали радянського зразка і з року в рік її не
реформуємо чи адаптуємо, а просто нищимо. Чому сьогодні йде така боротьба за
орган місцевого самоврядування в Києві? Невже ви вірити, що всі політики хочуть
займатись комунальним господарством міста? Та ні просто Київ ласий шмат землі та
комунального майна, що можна роздерибанити.
Взагалі стан місцевого самоврядування в Україні це окрема дискусія.
3. Про толерантність та вміння слухати.
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Чому Ви у своїх думках виокремили власника крамнички у селі, я до кінця
зрозуміти не можу. Бо це образ не є прототипом середньостатистичного жителя
українського села.
Але мова не про це.
Терпляче ставитись до поглядів опонента в моєму розумінні це толерантність.
І шукати можна раціональне зерно там, де воно є,а є воно не завжди.
По своїй природі не можу я бути толерантним до тих, хто глумится на моєю мовою,
культурою викривлює та спотворює історію. Така толерантність є безхребеттям.
Як не крути, але головним джерелом отримання інформації в Україні є телевізор.
Шустер-шоу дискотує на тему політики і сторії і.т.д. І той хто вміє слухати чогось
доброго там наслухається? НІ
От і постає питання звідки черпати інформацію і хто її має доносити.
Перегляньте це посилання
http://www.istpravda.com.ua/artefacts/2012/11/26/101572/
Ви це зможете толерантно слухати і шукати раціональне зерно!
Теми: Голодомор, архіви, історики, наука, чиновники, Росія, історична пам'ять, XX
сторіччя, СРСР, УСРР, УРСР
Dmytro Ivakhnenko Спасибі за детальну відповідь та посилання. Я теж не знаходжу
раціонального зерна в інструкції від російського історика. Але я вбачаю за цими
словами живу людину, імовірно, дещо перелякану та затуркану. Гадаю, що його
совецькі цінності аж ніяк не надихають, і він пише такі шедеври з необхідності
виживати та пристосовуватись. Та недобросовісність та конформізм аж ніяк не
принесуть йому щастя. Тому я щиро співчуваю цьому історику.
На мій погляд, важливо бачити за словами живих людей, - це закладає підвалини
для розуміння.
Щодо телевізора - наскільки мені відомо, на даний момент є можливість
вибирати серед телеканалів джерела більш-менш достовірної інформації. Навіть
якщо будуть створені сто каналів суспільного телебачення, все одно значна частина
людей буде дивитись ті передачі, що апелюють до страху, пристрасті, ненависті,
честолюбства та невігластва.
Тому, крім донесення інформації, важливе і навчання згаданому Вами вмінню
слухати, та наслуховуватись доброго.
Тоді буде більше таких людей, як мій знайомий власник крамнички у селі - який
знаходить джерела інформації там, де їх нема.
Для самоврядування, та задля перетворення кланів на партії, потрібно, щоб
бодай у деяких людей в громаді була здатність самостійно якісно аналізувати
інформацію та дізнаватись мотиви людей, що її доносять. А така здатність
розвивається в живому діалозі з людиною, яка вміє слухати
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Форуму громадських рад та громадських
організацій Украіни присвячується...
На власному досвіді усвідомила звичайну істину - не все, що ти вважаєш
вірним, всі мають підтримувати беззаперечно і відразу. Всьому свій час. Якщо ти
правий та терплячий, час все розтавить на своі місця. Але не забувай про гординю,
адже ти можеш помилятись...
Сьогодні прочитала конфліктне листування щодо проведення цього Форуму.
Не маю зараз бажання говорити про те, хто правий, а хто винен. Це схоже на сварку
в комунальній квартирі, коли обговорюється, хто з хазяєк найголовніша на кухні. І
справа не в тому, хто переможе, а справа в спілкуванні іншого рівня доброзичливості та поваги до іншого.
З одного боку, існує певна група експертів, які вже давно знають та
підтримують один одного, вважаючи себе єдиними фахівцями в проблематиці
громадянського суспільства.
Але на противагу ним починає зростати група лідерів громадських
організацій, за якими стоять живі люди, що надає ім впевненості в висловлюванні
альтернативноі експертам думки.
Розпочинається "війна" за привласнення назв, пов'язаних із розвитком
громадянського суспільства та розподілу соціального капіталу. Групи висловлюють
нетерпимість по відношенню до прав та авторитетів один одного.
Я знаю, що це абсолютно об'єктивний процес розвитку, де є закономірність
боротьби протилежностей, але було б дуже добре, щоб всі мали право ВІЛЬНО
висловлювати власну думку без образ та обмежень з боку інших. Чи можливо це під
час становлення "дикунського ринку накопичення соціального капіталу" - не
впевнена, але хочу.
В цих двох "таборах" є багато тих, кого я знаю особисто, люблю та поважаю.
Прошу терпіння, поваги та мудрості...
Джерело: Facebook Ольги Піддубчак
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
***
Ми шукаємо кандидатів- керівників регіональних осередків на наступні
області: Волинська, Івано-Франківська, Миколаївська, Херсонська, Полтавська,
Закарпаття, Чернігів. Потрібно підсилити адекватними заступниками: Севастопіль,
Тернопіль, Запоріжжя, Крим. Просимо членів спільноти надавати пропозиції.
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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
та
наших партнерів!
ВАДИМ ОВЧАРЕНКО
Керівник
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.
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