ЧАСОПИС
№4/2012
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:
elitestate@ukr.net
наш сайт: http://www.elita-derzhavy.org.ua
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СУЦІЛЬНЕ ПОЛУНИЧНЕ ЩАСТЯ.
АБО ЩЕ РАЗ ПРО МАТЕРІАЛІЗАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТУ
Так радісно знати, що у житті є місце
приємностям.
Я сьогодні отримала ПОДАРУНОК, про
який ще довго буду згадувати: велику
красиву корзину відбірної вінницької полуниці - ягідка до ягідки, стигла на сонці,
велика, червона й солодка, з зеленими плодоніжками.
І нехай у мене був дуже важкий день –
його я запам'ятаю, як свято
СУЦІЛЬНОГО
ПОЛУНИЧНОГО
ЩАСТЯ.
Насолоджуючись полуницею, я подумала про те, який полуниця зробила
шлях, щоб Я МАЛА ВІДЧУТИ СЕБЕ ЩАСЛИВОЮ ЛЮДИНОЮ. І скільки людей
були зайняті у матеріалізації результату. Адже те, наскільки гарною та смачною
була полуниця, можна зробити висновок, що вона відчула на собі натхнення і того,
хто виплітав красиву корзину, і того, хто вирощував, збирав, зберігав, продавав та
ДАРУВАВ МЕНІ ЦЕ УКРАЇНСЬКЕ ПОЛУНИЧНЕ ЩАСТЯ.
І ще я подумала про те, що кожен має робити натхненно свою обрану власну
справу. Мені приємно сказати, що ми також отримали матеріалізацію задуманого у
вигляді створення різноманітних та системних інтелектуального продуктів.
Сподіваюсь, наша натхненна праця принесе задоволення всім членам ВГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ», а також нашим друзям і партнерам по громадській діяльності.
На цих світлинах ліворуч і праворуч зазначена наша матеріалізація
задуманого у вигляді документів. Саме про них та інші матеріалізовані
результати Унікальної Української Духовної Демократії ми розкажемо у цьому
випуску чергового журналу.

З повагою
Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Ольга Піддубчак
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ОСНОВНІ ПОДІЇ В ЖИТТІ ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
День науки - День Європи.
Зустріч керівників регіональних осередків та членів громадських рад
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
19 травня 2012 року відбулась зустріч Правління ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" з
керівниками регіональних осередків. Варто зазначити, що якісний склад учасників
зустрічі наступний: науковці (кандидати наук, аспіранти, докторанти), магістри
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України, Одеського регіонального інституту та Львівського
регіонального інституту державного управління, Луганського університету ім.
Шевченка, депутати місцевих рад, члени громадських рад як центрального, так і
регіонального рівнів, державні службовці ВРУ, КМУ, Міністерства економіки,
Міністерства оборони, НКРЕ та інш. Середній вік учасників - 33-45 років, 70 %
чоловіків, 30 % жінок.
На заході були присутні керівники осередків з центральних, східних та
західних регіонів. Переважна більшість учасників має по дві вищі освіти, в тому
числі в сфері державного управління, економіки, психології, філології, історії та
юридичну. Тема зустрічі - корпоративна етика та символіка організації, план роботи
на рік (зокрема продовжувати залучати до лав організації випускників НАДУ та
науковців), а також участь у виборах 2012.

Колективне фото

О.Лук’янов, О.Олійниченко, О.Піддубчак,
Т.Кіцак, Г.Ніколенко, О.Андрєєв
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О.Піддубчак

Г.Ніколенко

О.Андрєєв

О.Лосіхін

В.Уяздовський

А.Кожевников

С.Гаренко

В.Танцюра

М.Мазалевський. О.Лук’янов

І.Бережецька

Р.Савран

О.Олійниченко
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О.Зелений

А.Зелений

О.Храпко

В.Овчаренко

Т.Кіцак

В.Іскра

В.Опря

Є.Золотухін

О.Тарасюк, Т.Афанасьєва
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М.Мазалевський, Т.Афанасьєва, О.Піддубчак,
Г.Ніколенко

О.Андрєєв, В.Опря, О.Лук’янчук, В.Овчаренко

Т.Кіцак, О.Лук’янчук, О.Олйіниченко

В.Іскра, О.Піддубчак, М.Мазалевський, Г.Ніколенко,
О.Олійниченко, Т.Афанасьєва

А.Кожевников, О.Лосіхін, І.Бережецька,
В.Танцюра, Г.Ніколенко, Є.Золотухін

О.Лосіхін, І.Бережецька, Є.Золотухін, Г.Ніколенко,
О.Піддубчак, М.Мазалевський

6

ЖУРНАЛ «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» НОВЕ ВИДАННЯ НАШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
30 травня 2012 року Організація отримала свідоцтво про державну реєстрацію
журналу «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ». Раніше інформування про діяльність здійснювалося
шляхом електронної розсилки. Дайжести нашої організації отримують понад 6 000
випускників Національної академії державного управління при Президентові
України та її регіональних інститутів, наших друзів і партнерів.
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Мета нового видання – поширення інформації про діяльність ВГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ», надання фахової, об’єктивної та неупередженої оцінки подіям, що
відбуваються у громадсько-політичному житті держави, посилення комунікації між
членами ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ». Журнал виходитиме щоквартально.
Видання зацікавить центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування,

державних службовців, посадових осіб органів

місцевого самоврядування, науковців, народних депутатів України, депутатів
місцевих рад, громадських організацій,

випускників Національної академії

державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів.
Запрошуємо стати співтворцями журналу «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»!

НОВІ КАДРОВІ ПОПОВНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
КЕРІВНИКИ ОСЕРЕДКІВ

ІННА БЕЖЕЦЬКА

Керівник представництва
в Черкаській області,
випускниця Національної Академії
державного управління при Президентові України (магістр державного
управління ) та Київського національного торговельно-економічний
університету (економіка підприємства)
Працює в сфері нерухомості та туризму, директор ПП "Асторія"
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ВАЛЕНТИНА ВОЛІК

Керівник представництва
в Сумській області,
випускниця Харківського
регіонального інституту державного
управління при Президентові України,
має три вищих освіти: педагогіка,
психологія та магістр державного
управління, фахівець з питань освіти та
гуманітарної політики.
Передостаннє місце роботи - заступник
мера Конотопу, нині, після
реформування органів влади - керівник
тренінгового центру з розвитку
особистості " VV".

АРТЕМ ЗЕЛЕНИЙ
Переможець І та ІІ турів конкурсу
«Кращий державний службовець»
Керівник представництва
у Вінницькій області,
закінчив Національну Академію
державного управління при Президентові України, спеціальність
«Електронне урядування»
Коло професійних питань: пенсійне
забезпечення військовослужбовців,
інформаційні технології
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НОВІ ЧЛЕНИ ВГО

АЛЬОНА САДОВСЬКА
м. Вінниця
Аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної Академії
державного управління при Президентові України
Переможець Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний службовець» у м.
Києві та лауреат (3 місце) Всеукраїнського етапу конкурсу

БОРИС ГАЛАНСЬКИЙ
м.Донецьк
ЗАТ « Мастер Кабель Украина»
Заступник директора з продажу
Проекти у перспективі:
організувати власну справу впровадження систем енергозбереження та альтернативного видобутку енергії.
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НОВІ ГРОМАДЯНИ ДЕРЖАВИ
ВІТАЄМО
Дрозда Ростислава та його дружину - із народженням другої дитини сина Богодара!
Нехай доля БОГОДАРА буде щасливою, сила - богатирською, а майбутнє - яскравим та радісним!

Дрозд Ростиславкерівник Тернопільського осередку
ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ",
аспірант Національної академії
державного управління при
Президентові України

ВІТАЄМО
Андрія Єрьоменка та
Ірину Макарову
з народженням доньки Віталіни!
Нехай росте здоровою та щасливою
батькам на радість!
А.Єрьоменко -Голова МГО «Спілка
молодих політологів України»

СВІТСЬКІ ПОДІЇ
ARSENALE 2012
Перша Київська міжнародна бієнале сучасного мистецтва ARSENALE 2012
стартувала в національному комплексі "Мистецький арсенал". На двадцяти тисячах
квадратних метрів свої роботи представили понад сто художників із тридцяти країн
світу, об’єднаних темою «Відродження та апокаліпсис в сучасному мистецтві». Тут
і фото, і відео, та найбільше - об’ємних інсталяцій. Виставку організовано довкола
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чотирьох основних ідей: «Невтомний Дух», «В Ім’я Порядку», «Плоть» та
«Неспокійний сон».
24 травня 2012 року відбулося відкриття експозицій. Участь у події взяли Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Ольга Піддубчак і Віце-президент Галина Ніколенко. Знаково, що саме цього дня своє 33-річчя відзначив голова Луганського осередку ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Олексій Лукьянов!
Окрім основної, відбуватиметься паралельна програма бієнале. Це культурні
та мистецькі події, що проводяться водночас із основною програмою ARSENALE
2012 за ініціативи ряду мистецьких інституцій України.
Усі, хто цікавиться сучасним мистецтвом мають змогу відвідати виставку до
31 липня 2012 року в НКММК «Мистецький Арсенал» за адресою м. Київ, вул. Лаврська, 10-12. Детальна інформація на сайті проекту http://arsenale2012.com/home/

О.Піддубчак, О.Лук’янов, Г.Ніколенко
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О.Піддубчак, О.Лук’янов, Г.Ніколенко
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КОРОНАЦІЯ СЛОВА
У Києві пройшов міжнародний літературний конкурс "Коронація слова" - подія
на якій народжуються нові митці, та професійні українські письменники. Кращих
обирали у номінаціях: "Романи", "П'єси", "Кіносценарії" та "Пісенна лірика".
Переможці окрім золотих, срібних чи бронзових відзнак отримують ще й визнання у
літературному колі.
«Коронація слова» - міжнародний конкурс романів, п'єс, кіносценаїв та пісенної
лірики, заснований Тетяною та Юрієм Логушами у 2000 році. За свого існування він
відкрив для читачів понад 250 авторів. Цього року надійшло близько шести тисяч
творів.
На запрошення

української

дитячої

письменниці

Лариси

Ніцой

унікальний захід відвідала віце-президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Галина
Ніколенко.

Г.Ніколенко
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Л.Ніцой, М.Кульчинський, Г.Ніколенко
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: УКРАЇНСЬКІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРАДИЦІЇ

Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Ольга Піддубчак взяла участь в Робочій
групі «Реформа державного управління та місцевого самоврядування» Форуму
громадянського суспільства Східного партнерства. Організація підтримує позицію
Партнерства, що належне державне управління – основа економічного розвитку та
захисту прав громадян. Саме тому актуалізується необхідність здійснення дієвих
кроків щодо розвитку системи державного управління в Україні відповідно до
засадничих
принципів:
законність,
передбачуваність,
безсторонність
і
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безперервність. Також члени організації підтримують думку експертів та лідерів
інших громадських організацій, що законодавство про державну службу, ухвалене
внаслідок політичного компромісу у Верховній Раді, хоча й передбачає низку
кардинальних кроків для покращення ситуації, проте, на жаль, містить низку
положень, які не відповідають належним європейським і міжнародним стандартам.
Підтримуємо ініціативи випускників Національної академії державного
управління при Президентові України Ігоря Когута та Ірини Кравчук, які стали
одними із головних організаторів цього заходу.
Також хочеться відзначити, що Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» мала
можливість взяти участь у роботі завдяки запрошенню її колеги з Громадської ради
при МЗС, заступника Голови Громради Ростислава Томенчука.
На заході також була присутня випускниця Харківського регіонального
інституту державного управління Валентина Волік, яка нині є громадською діячкою
з м. Конотоп Сумської області. Майже рік тому пані Валентина займала керівну
посаду в органах місцевого самоврядування і дуже багато років займалась
питаннями освіти та гуманітарного розвитку. У зв‘язку з реорганізацією, нині
успішно працює в Центрі розвитку особистості (коли вже держава буде цінити
хороші кадри?!!)
Після обговорення документів, учасники заходу взяли участь у відкритті
Європейського містечка.
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ДОСВІД ГРУЗИНСЬКИХ РЕФОРМ ДЛЯ УКРАЇНИ
Президент ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" Ольга Піддубчак та Віце-президент
Галина Ніколенко відвідали зустріч лідерів громадських організацій із Вінниці,
Запоріжжя, Львова, Дніпропетровська та інших міст. Зустріч відбулася завдяки
запрошенню Володимира Кухара, лідера Української альтернативи. Було приємно,
що серед присутніх були випускники Національної академії державного управління
при Президентові України, які добре знаються на питаннях адміністративної
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реформи, розвитку громадянського суспільства, протидії корупції тощо, зокрема
Марія Пелех, Лариса Пильгун, Олексій Сініцин, Ольга Піддубчак та Галина
Ніколенко. Завдяки технічним засобам, за допомогою вебінару, обміну думками
учасників заходу мали змогу спостерігати всі бажаючі з будь-якого куточку світу.

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» цікавиться досвідом грузинських реформ, оскільки
Віце-президент ВГО Олександр Андрєєв був одним із авторів українського
законопроекту «Про адміністративні послуги».
Щиро дякуємо за можливість взяти участь у заході та за знайомство з
діяльністю Української альтернативи кандидату наук з державного управління Ірині
Кравчук.
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РЕКОМЕНДУЄМО ПРОЧИТАТИ

ІДЕОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ. ПОШУК ОДНОДУМЦІВ
ОМРІЯНА УКРАЇНА ТА РОЗБИТЕ ДЗЕРКАЛО ТРОЛЕЙ

Ольга Піддубчак
Коли я була маленькою дівчинкою, потяг до читання казок був настільки
сильним, що я дуже рано навчилась читати. У мене були три книжки казок
Андерсена. У двох з них, в більш «дитячому» оформленні, було багато картинок, але
вони були, чомусь з редагованим авторським тестом. Можливо, ХТОСЬ вважав, що
маленька дитина не зрозуміє всю філософію казки, задуманої автором.
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Одна із редагованих казок була про Снігову Королеву. Можливо, не всі
пам‘ятають початок цієї казки, коли ЗЛІ ТРОЛІ переносили МАГІЧНЕ КРИВЕ
ДЗЕРКАЛО, але упустили його з рук, і воно розкололось на маленькі та великі
друзки? Тим, кому ці осколки потрапляли в очі, дивився на світ по іншому – все їм
здавалось потворним, а в того, кому потрапляв цей осколок у серце, лишався
любові, і його гаряче серце перетворювалось на крижане. В продовженні казки
Герда знаходить Кая у Снігової Королеви, зігріває його любов‘ю, душа його стає
чистою завдяки сльозам через усвідомлення любові Герди, і у нього випадає з очей
осколок дзеркала та серце знову стає гарячим. І вони, ЖИВІ, разом тікають із
льодового полону, де примушували скласти Кая із крижинок слово «ВІЧНІСТЬ». Як
скласти це слово він здогадався тільки тоді, коли знову став ЖИВИМ.

Я давно стала дорослою, але інколи я відчуваю саме таких людей – людей із
осколками МАГІЧНОГО КРИВОГО ДЗЕРКАЛА в серці та очах. Вони намагаються
скласти своє власне слово ВІЧНІСТЬ, але, чомусь у них це не виходить. Тому що
тільки ЖИВІ люди, з ВІДКРИТОЮ ДУШЕЮ ДИТИНИ вміють мріяти, і, ЯК
ДОРОСЛІ, зможуть втілити задумане у життя.
Отже, 06.06.2012 з 7 на 8 годину вечора, під час блискавки, дощу та
справжнього урагану, в день, коли був унікальний парад планет Сонце-ВенераЗемля, в Будівлі Першого Українського Парламенту (нині Будинок Вчителя)
розпочалась презентація книги тридцятирічного українського громадського діяча
Олексія Толкачова.
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В той день була хороша сонячна погода. Я вирішила купити якісь незвичні
квіти на честь презентації автора. І квіти знайшлись, як на замовлення. Квіткарка з
любов‘ю оформила букет різнобарвних садових квітів, дізнавшись, кому вони
будуть презентуватись. Останній штрих – дві стрічки синього та жовтого кольору
українського прапору на фіолетовій обгортці класичного кольору мрії – і я готова
зустрічатись із друзями в Парламенті, щоб разом виїхати до Будинку Вчителя.
О 18.30 розпочалось випробування на наполегливість, вдачу та дружбу:). Крізь
скляні двері будівлі Парламенту, що навпроти Кабміну, ми побачили темне небо,
починався не просто дощик – це був УРАГАН. Але нам мало таланити, адже ми
маємо саме ПОЗИТИВНЕ МИСЛЕННЯ. Нам пощастило з машиною, з водієм, який
завіз нас до самих дверей Будинку (дякую тобі, Петро Копієвський, за те, що був
поряд, щоб ВЧАСНО підставити своє чоловіче плече). Залишалось набратися ДУХУ
та перебігти під ЗЛИВОЮ до теплого, сухого та яскравого місця останнього,
третього поверху, де Олексій дарував свої книжки та ділився мріями.
Я не буду описувати саму зустріч – думаю, Олексій сам напише свої
враження. Скажу лише одне: у залі, де було близько 200 місць, незважаючи на
УРАГАН, що був за вікном, на час пік та інші перешкоди, жодного вільного місця
не було. Яскраві садові та польові українські квіти чекали на ПЕРЕМОЖЦЯ
РЕАЛЬНОСТІ, який абсолютно спокійно, але з тим натхненно говорив про те, якою
ВІН БАЧИТЬ УКРАЇНУ, якщо у свою особисту позитивну унікальність та мрію
повірить кожний.

Перед входом до зали я побачила банер з ключовими словами презентації:
національна ідея, світоглядні зміни, українська перспектива, нова людина,
українська мрія, воля, нова реальність, свобода, цінності, гармонія, любов, шлях
України, глобальна місія, на зустріч змінам, цивілізація духу…
В якості ПЕРШОГО співпадіння було те, ЩО КВІТИ У МОЄМУ
КОЛЬОРОВОМУ БУКЕТІ ПОВНІСТЮ СПІВПАДАЛИ З КОЛЬОРОМ
КЛЮЧОВИХ СЛІВ НА БАНЕРІ.
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ДРУГИМ співпадінням було те, що маже 50 відсотків тих, хто знаходився у
залі, були мені знайомі по громадській діяльності та близькі саме за цінностями.
ТРЕТІМ співпадінням було те, що КАРТИ РОЗУМУ нашої ВГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ» про УНІКАЛЬНУ УКРАЇНСЬКУ ДУХОВНУ ДЕМОКРАТІЮ повністю
співпадають з тим, про що словами написав в своїй книжці Олексій. А це говорить
про те, що ми якимось чином ПОБАЧИЛИ ІНШУ реальність України, сприйняли та
засвоїли ці стандарти життя і намагаємося втілити їх в реальне життя.
Коли хоча б 5, а згодом 10 відсотків громадян країни будуть жити за цими
правилами – неможливе буде МОЖЛИВИМ і це нікого вже НЕ ЗДИВУЄ.
УНІКАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ РОЗПОЧНИ З СЕБЕ.

P.S. Зустріч з Олексієм Толкачовим відвідали Президент ВГО “ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
Ольга Піддубчак, Віце-президент Галина Ніколенко, член ВГО, аспірант
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Національної академії державного управління при Президентові України Альона
Садовська.
Подробиці у фотоальбомі: http://elita-derzhavy.org.ua/karti-rozumu-vgo-elita-derzhavi

МІЖНАРОДНИЙ ІМІДЖ
З 18 ПО 27 ТРАВНЯ 2012 РОКУ ЧЛЕН ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
«ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ»,
ГОЛОВА
СЛУХАЦЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
ОДЕСЬКОГО
РЕГІОНАЛЬНОГО
ІНСТИТУТУ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАДУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ВОЛОДИМИР СИРОВАТКО у складі делегації інституту взяв участь в роботі
німецько-білорусько-українського семінару "Необхідність трансформації і розвитку
сучасної державності".

Одеський регіональний інститут державного управління представляли
професор кафедри регіональної політики і публічного адміністрування Михайло
Свірін, декан факультету менеджменту Олександр Воронов, магістранти Анастасія
Лантінова, Володимир Сироватко, Ганна Тітаренко, Денис Курєнбін, Тетяна
Берлявська, Юлія Кобзар.
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Українські учасники презентували наукові доповіді, а також ознайомились з
доповідями колег університету м. Росток (Федеративна Республіка Німеччини) та
Академії управління при Президентові Республіки Білорусь (м. Мінськ). Делегація
ОРІДУ під час роботи семінару відвідала:
- Вищу Школу підготовки кадрів для органів публічного адміністрування,
поліції і правосуддя (м. Гюстров, ФРН);
- органи влади округу Бад Доберан (м. Бад Доберан, ФРН), що є
представницьким органом федеральної землі Макленбург-Передня Померанія;
- земельний Центр політичної освіти (м. Швірін, ФРН).
В рамках візиту до Бундестагу відбулась зустріч делегації з головою німецькоукраїнської парламентської групи депутатом Барбель Кофлер і головою німецькобілоруської парламентської групи депутатом Утой Цапф. Перед учасниками
семінару виступив референт парламентської фракції ХДС/ХСС з питань зовнішньої
політики Ханс-Еахим Фаленські.
Керівники делегації провели зустріч з ректором університету м. Росток
профессором Вольфгангом Шареком. На згаданій зустрічі було обговорено
перспективи розвитку двосторонньої співпраці вищих навчальних закладів.
Володимир Сировато
презентував ВГО «ЕЛІТА ЖЕРЖАВИ» серед
німецьких колег та обговорив кроки щодо можливої спільної праці .
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НАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ
25 травня 2012 року в Дипломатичній академії відбувся захід, присвячений
народній дипломатії. Організатори - Громадська рада при Міністерстві закордонних
справ, Міністерство закордонних справ, Спілка дипломатів України та Міжнародна
дипломатична місія народної дипломатії "Європейська Україна". На погляд
президента ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Ольги Піддубчак, "родзинкою" заходу
було обговорення нової корпоративної культури так званих народних дипломатів як
для західних країн, так і для східних. Захід відкривав Голова громради Ігор
Жданов, заступник Голови Вячеслав Буденко та Ростислав Томенчук, і
президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Ольга Піддубчак, як голова комітету з питань
дипломатичних інституцій та консульських питань.
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ТАДЖИКИСТАН-УКРАЇНА:
20 РОКІВ ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН
Цьогоріч виповнюється 20 років підписання (24 квітня 1992 р.) договору про
встановлення дипломатичних відносин між Республікою Таджикистан і Україною. З
цієї нагоди в Інституті філології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка відбулася науково-практична конференція «Таджикистан і
Україна в Євразійському просторі. Приклад діалогу».
На запрошення організатора заходу, відомого сходознавця, перекладача,
голови Українсько-таджицького товариства ім. Агатангела Кримського Олександера
Шокало Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», Голова Комітету з міжнародних
інституцій та консульських питань Громадської ради при МЗСУ, відвідала захід та
привітала гостей та організаторів від імені Громадської ради та випускників ВГО.
Під час заходу пані Ольга розповіла про громадські ініціативи в плані міжнародних
стосунків. Як з‘ясувалось, майже всі посли, присутні на заході, закінчували
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відповідні академії державного управління у своїх країнах, що стало певним
підґрунтям для розвитку їх подальшої кар‘єри.

Відкрив конференцію проректор Київського національного університету імені
Тараса Шевченка Петро Олексійович Бех. Він привітав усіх присутніх від імені
ректора університету й зазначив, що серед гостей заходу зібралося ціле «сузір’я
дипломатів» – з Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови,
Таджикистану, Туреччини, Туркменістану, України.

«Заспівом» до конференції стали веснянки у виконанні Народного ансамблю
української музики Інституту філології «Роксоланія».
Першим узяв слово Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки
Таджикистан в Україні, доктор політичних наук Шухрат Музафарович Султонов.
Він виголосив привітання Президента Таджикистану Емомалі Рахмона й Президента
України Віктора Януковича зі знаменною датою в історії таджицько-українських
відносин.
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На конференції також виступили голова Ради таджицької діаспори в Україні
Нурмухамад Холович Собіров, к.філол.н., завідувач кафедри Близького Сходу
Тетяна Федорівна Маленька, відомий літературознавець, перекладач, д.філол.н.
Григорій Іванович Халимоненко, Голова Українсько-Таджицької Ділової Ради при
Торгово-Промисловій Палаті України Собір Абдукадирович Азимов, надзвичайний
і Повноважний Посол Туркменистану в України Нурберди Аманмурадович
Аманмурадов, Надзвичайний і Повноважний Посол Киргизької Республіки в
України, професор Української дипломатичної академії, Надзвичайний і
Повноважний Посол України, перший Посол України в Ісламській Республіці Іран
Іван Григорович Майдан, перекладач, есеїст, Надзвичайний і Повноважний Посол
України, колишній начальник територіального управління МЗС України, Посол
України в Республіці Вірменія, перекладач, есеїст, літературознавець Віль
Григорович Гримич та поет, перекладач, літературний критик Петро Петрович
Засенко.

У роботі конференції взяли участь дипломати, науковці, письменники,
культурні й громадські діячі, студенти Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
Під час заходу розгорнуто змістовну книжкову виставку, де представлені
українські переклади й дослідження класичної та сучасної таджицької літератури,
таджицькі переклади з української, а також презентаційні видання про культуру й
державне будівництво в Республіці Таджикистан.
Анна Ращенко,
фото: Валерій Попов
Посилання на авторську статтю пані А. Ращенко щодо заходу див. на лінку:
http://instpres.univ.kiev.ua/node/83
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ВІДКРИТТЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МІСТЕЧКА
Автор: Ольга Піддубчак
Була запрошена відвідати Європейське містечко в Українському домі. Цілий
день працювала у робочій групі «Демократія, права людини, належне урядування та
стабільність». Мене ОСОБИСТО декілька днів тому торкнулась тема вибору
вектору ЄВРОПА-РОСІЯ: СУЧАСНІСТЬ-ІСТОРІЯ, так як було два сценарії цієї
суботи. Окрім прохання відвідати містечко, я отримала на цю суботу особисте
запрошення на грандіозне шоу в Парку Київська Русь у віп-ложі. Як Ви думаєте,
чим я користувалась, коли обирала Європейське містечко? Кажу абсолютно чесно прийшлось дотримуватись слова, даного раніше. Доведеться тепер працювати, а не
дивитись шоу Красуня Київської Русі. Але, насправді, була би дуже рада, якщо б
мене було дві одночасно. Тому що ці дві події не можна протиставити одну одній обидві прикрашають Україну.
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СВЯТКУВАННЯ 10 РІЧНИЦІ ЗАСНУВАННЯ
АСОЦІАЦІЇ ІНВАЛІДІВ- КОМПЬЮТЕРЩИКІВ

На запрошення Голови Наглядової ради Асоціації інвалідів - компьютерщиків
Вадима Ресенчука та Президента Асоціації Юлії Козлюк,

Президент ВГО

«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» відвідала свято з нагоди 10 річниці заснування Асоціації
інвалідів- компьютерщиків.
«Дуже вдячна нашим друзям і партнерам по громадській діяльності Вадиму
Ресенчуку, Юлії Козлюк, Денису Явнюку та Анастасії Стельмах за гарні ідеї та
допомогу у роботі над сайтом ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ". Попри особливі потреби
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членів асоціації, вони своїм інтелектом впливають на зміну реальності не тільки
навколо себе, але й допомагають досягати гарних результатів іншим», - зазначила
Ольга Піддубчак, вітаючи колег зі святом.

ГРОМАДСЬКІ РАДИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
19 червня 2012 року в Одесі відбулася конференція «Громадські ради перший рік діяльності: підсумки, проблеми, перспективи» для представників
громадських рад (ГР) Одеської області. Одну з найбільших громадських рад регіону - громадську раду при Одеській облдержадміністрації очолює Голова
Одеського осередку ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Таміла Афанасьєва.
В рамках конференції представники громадських рад, органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування
Одеської області проаналізували досвід,
здобутки та актуальні проблеми діяльності громадських рад в регіоні, а також обговорили пакет пропозицій щодо
вдосконалення
нормативно-правової
бази створення і діяльності громадських
рад. Зокрема, учасники конференції
прийняли резолюцію, яка містить цілий
ряд конкретних пропозицій, спрямованих на подальше реформування та
вдосконалення
нормативно-правової
бази,
що
регламентує
діяльність
громадських рад, і розвиток цього інституту громадянського суспільства в цілому в громадських рад (ГР) Одеської області.
ПРИЙМАЄМО ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ У ЧЕРГОВОМУ ДАЙДЖЕСТІ:
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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 piddubchakolga@ukr.net
БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Запрошуємо Вас до співпраці у якості нових членів організації або
наших партнерів!

КОЖЕВНИКОВ АНДРІЙ

050-911-76-04,
067-785-58-57
kozhevnikov_a@rambler.ru

Казначей
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

НКРЕ, м. Політехнічний
інститут або м. Шулявка,
вул. Смоленська, 19

ОВЧАРЕНКО ВАДИМ
Заступник керівника
організаційного управління
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

096 762-81-08
hoster@bigmir.net
НКРЕ, м. Політехнічний
інститут або м. Шулявка,
вул. Смоленська, 19

Над дайджестом працювали:
Ольга Піддубчак, Галина Ніколенко, Олександр.Андрєєв, Вадим Овчаренко, Денис Зубовський,
Олексій Лук’янов, Олена Тарасюк, Віталіна Танцюра, Володимир Сироватко
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