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КРЕАТИВНА ПОЛІТИКА / ВИБОРИ -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

ЛІФТ ДО ЗІРОК
Цей ЖОВТНЕВИЙ часопис 2012 року
присвячений соціально-політичній активності
членів ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
та наших колег по громадській діяльності

Ще трохи, і «Цирк «Шапіто» на районах мажоритарників, істеріка і зомбуюючі телеголоси та очі, яскраві
фантики на білбордах віднесуться вітром історії в небуття. Хтось
повернеться в своє болото, а хтось
захоче тричі вмитись із чистого, холодного та прозорого джерела в таємному місці, подивитись на своє
зображення у срібній воді та
ПІДНЯТИ ОБЛИЧЧЯ ДО ЗІРОК...
САМЕ ЦЕ СЦІЛЯЄ...
Завдяки останнім розмовам з потенційними кандидатами, які виявили
бажання стати членами ВГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ» надихнули мене
на ОБРАЗНЕ пояснення, якою має бути візія нашої організації. Звичайно, її можна
удосконалювати до нескінченності. Але якщо не ставити різного роду перепону на
шляху думок і почуттів, то хочеться, щоб ми створили власний «ЛІФТ ДО ЗІРОК».
Ліфт можна створювати власними зусиллями та компетентністю, але ЗІРКА має
бути у кожного СВОЯ…
Якщо привести приклади ЗІРОК, то я знаю, що хтось із нашої спільноти бачить
самореалізацію в якості народного депутата, який напише та про лобіює найсправедливіші українські закони та робить перші кроки у цьому напрямку, хтось –
прем‘єр-міністра, хтось – доктора наук або найвідомішого в Україні геральдиста та
дизайнера, а хтось хоче написати книгу чи видати вірші на всіх мовах світу.
Саме заради цього ми маємо бути разом – розуміти один одного, ділитись мріями, шукати однодумців та за доброю волею віддавати стільки уваги і зусиль заради
будівництва «ЛІФТА ДО ЗІРОК», скільки НЕ ШКОДА заради спільних цінностей.
Якщо запитати про мою мрію, то у мене вона є!:):):) Вона дуже проста в
реалізації – як раз і створити та втілити у життя разом з Вами цей самий ЛІФТ ДО
ЗІРОК… Адже мене кличе своя ВЛАСНА ЗІРКА.
З повагою
Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Ольга Піддубчак

www.facebook.com/piddubchakolga
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З цього номеру часопису Ви дізнаєтесь:
Постанова ЦВК №552 від 22.08.2012
Про клопотання Всеукраїнської
Громадської організації «ЕЛІТА

ДЕРЖАВИ»

УКРАЇНА
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА
КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
22 серпня 2012 року № 552
Про клопотання Всеукраїнської
Громадської організації "ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ" щодо щодо надання
дозволу мати офіційних
спостерігачів

КРЕАТИВНА ПОЛІТИКА / ВИБОРИ -2012

- Як ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» розширює сферу впливу на політичний
процес в державі?
- Хто з членів ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» балотується до Верховної Ради
України?
- Про приклади нестандартних передвиборчих кампаній наших партнерів
по громадській діяльності («фейсбучні» щоденники кандидатів в народні
депутати).
- Як перевірити обіцянки депутатів на предмет їх реалізації (аналітична
стаття).
- Про креативний поетичний вечір «Світ, що танцює» докторанта НАДУ
при Президентові України Ірини Кравчук та кандидата філологічних
наук Ярослави Шекери тощо.
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ВИБОРИ -2012
Вибори - це час не тільки вибору нового складу
парламенту, демонстрування «політичних м’язів»,
політичної боротьби, змагання політтехнологів.
Це час іспиту для влади, кандидатів у народні
депутати, громадян на відповідальність, патріотизм,
громадянську позицію та бажання творити державу
нового типу з новою елітою.
Для ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» ці виборчі
перегони є знаковими. Громадська організація
«доросла» до активної політичної діяльності - це
перші вибори, в яких ми беремо участь не як виборці,
а як повноцінні учасники процесу. Це ще одна
сходинка на шляху до становлення та визнання
роботи нашої спільноти.
По-перше, ЦВК своїм рішенням дозволила мати ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» своїх
спостерігачів на виборах 28 жовтня 2012 року.
По-друге. Непростий іспит на виборах-2012 складатимуть віце-президент ВГО
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Олександр Андрєєв та член організації Юрій Волошин.
Ми впевнені в тому, що наші кандидати складуть цей екзамен на «відмінно».
Ми віримо у їхню перемогу! І щиро зичимо успішно фінішувати на виборчих
перегонах-2012.
То ж цей часопис «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» присвячений виборам і участі в них наших
членів. Нижче Ви можете детально ознайомитись із автобіографіями, досягненнями,
програмами та цінностями наших кандидатів.
Віце-президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Галина Ніколенко
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Джерело: http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=30124&what=0
Постанова ЦВК №552 від 22.08.2012
Про клопотання Всеукраїнської Громадської організації «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

УКРАЇНА
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
22 серпня 2012 року № 552
Про клопотання Всеукраїнської Громадської організації "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ"
До Центральної виборчої комісії надійшло клопотання Всеукраїнської Громадської організації
"ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час виборів
народних депутатів України 28 жовтня 2012 року.
Розглянувши зазначене клопотання та додані до нього документи, Центральна виборча
комісія встановила.
Всеукраїнська Громадська організація "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" зареєстрована Державною
реєстраційною службою України, про що видано свідоцтво від 16 серпня 2011 року № 3605.
Відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про об’єднання громадян", статуту
та свідоцтва про реєстрацію цього об’єднання громадян вказана громадська організація має статус
всеукраїнського об’єднання громадян.
Пунктом 1.2 статуту Всеукраїнської Громадської організації "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ"
передбачено, що її діяльність поширюється на територію України.
За змістом пункту 5.4 статуту Всеукраїнської Громадської організації "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ"
ця організація має право брати участь у виборчому процесі та спостереженні за ним відповідно до
чинного законодавства України.
Частиною першою статті 77 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
визначено, що у виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від громадських
організацій.
Згідно з частиною другою статті 78 вказаного Закону громадська організація, до статутної
діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у
встановленому законом порядку, не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування може
звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних
спостерігачів під час виборів народних депутатів України.
Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про
об’єднання громадян", пункту 10 частини другої статті 30, частини першої статті 77, частин
другої, третьої статті 78 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись
статтями 11 – 13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію",
Центральна виборча комісія постановляє:
1. Надати Всеукраїнській Громадській організації "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" дозвіл мати офіційних
спостерігачів під час виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року.
2. Копію цієї постанови видати представнику Всеукраїнської Громадської організації "ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ".
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ
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ПЕРЛИНИ МУДРОСТІ ПРО ВИБОРИ, ПАРЛАМЕНТ І ПОЛІТИКУ

Політик думає про наступні вибори, державний діяч – про наступне покоління.
Д. Кларк
***
Політик лише формулює те, що думають його виборці, навіть якщо вони ще не
догадуються про це.
Енох Пауелл
***
Парламент може змусити народ підкоритися, але не погодитися.
Вінстон Черчилль, британський політик
***
Не бойтесь будущего. Вглядывайтесь в него, не обманывайтесь на его счет, но
не бойтесь. Вчера я поднялся на капитанский мостик и увидел огромные, как горы,
волны и нос корабля, который уверенно их резал. И я спросил себя, почему корабль
побеждает волны, хотя их так много, а он один? И понял - причина в том, что у
корабля есть цель, а у волн - нет. Если у нас есть цель, мы всегда придем туда, куда
хотим.
***
ПЕРЛИНИ МУДРОСТІ ПРО ВИБОРИ, ПАРЛАМЕНТ І ПОЛІТИКУ
Політика – непогана професія. Якщо ви процвітаєте, є багато нагород, а якщо ви
знеславитеся, завжди можна написати книгу.
Рональд Рейган
***
Політика є мистецтво можливого.
Отто фон БІСМАРК
***
Політики скрізь однакові. Вони обіцяють будувати мости навіть там, де немає річок.
Микита ХРУЩОВ
***
Ви виграли вибори, а я — підрахунок голосів.
Анастасіо Сомоса (молодший), президент Нікарагуа
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Прогнози ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 2009 року справдились!!!!
Або яке значення має підсвідома візуалізація на фото!

На фото – історичний момент – святкування ПЕРШОЇ річниці ВГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ» у 2009 році.
Після презентації Організації в УНІАНі та безпосередньо святкування,
розглядаючи фото, я подумала про те, що наш Віце-президент та співзасновник
Організації ОЛЕКСАНДР АНДРЄЄВ САМЕ НА ЦЬОМУ ФОТО виглядає так, ніби
іде або в депутати або в Президенти: молодий, гарний, оптимістичний, очі світяться
бажанням працювати та радістю життя. Як з‘ясувалось, не я одна мала таку думку.
Ми тоді ПОЖАРТУВАЛИ з того приводу, що якщо Олександр буде балотуватись,
то ЦЕ ФОТО СТАНЕ ВНАГОДІ.
Нещодавно, переглядаючи передвиборчий ролик Олександра, звернула увагу
на ЩЕ ОДНЕ СПІВПАДІННЯ. На заході в УНІАНі четвертим спікером мав бути
співзасновник нашої організації Юрій Петренко, але стався форс-мажор і потрібна
була ТЕРМІНОВА заміна. Відповідальність за імпровізацію на презентації взяв на
себе член нашої ВГО ЮРІЙ ВОЛОШИН.
Пройшло ТРИ РОКИ. Протягом останнього часу ми вели загальні розмови про
наступні вибори, про участь нашої ВГО не тільки в соціальному, а в політичному
житті країни, адже тільки приймаючи відповідні закони, можна впивати на офіційні
«правила гри» нашої держави.
Але для отримання результату потрібно не тільки ГОВОРИТИ, але й
матеріалізовувати задумане.
19 травня 2012 року, В ДЕНЬ НАУКИ, на зустрічі керівників регіональних
осередків ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» було ВПЕРШЕ обговорене питання щодо
участі ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» у виборах до ВРУ 28 жовтня 2012 року.
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Ми дорослі, досвідчені люди і реально дивимось на передвиборчі перегони.
Тому вирішили зробити перший офіційний крок, для того, щоб заявити про себе не
тільки, як про професійних державних службовців та науковців, які мають власну
незаангажовану думку та сповідують відповідні цінності Унікальної Української
Духовної Демократії, але й як досвідчену в сфері державного управління амбітну
організацію із успішним майбутнім.
Тому, для мене, навіть не було сюрпризом, що Віце-президент нашої
Організації Олександр Андрєєв та Юрій Волошин погодились стати кандидатами в
депутати по відповідних мажоритарних округах.
Ми вже внесли відповідні зміни до Статуту, обговорена та написана
Передвиборча програма кандидатів (особливо дякуємо за консультацію почесному
члену нашої організації – доктору наук з державного управління – Гонюковій Лілії
Василівні).
Ми вважаємо, що це питання не тільки принципів, але й певного життєвого
експерименту: скільки відсотків може набрати кандидат з ідеальною біографією (вік
досвід роботи,сімейний стан, освіта, приємна зовнішність, громадська активність та
інш).
Чи має однакову цінність в очах українських громадян, які втомились бачити
одні ті ж самі обличчя, молодий досвідчений та патріотичний професіонал з
підтримкою великої кількості незаангажованих експертів з державного управління
на противагу представникам фінансово-олігархічних кланів та деяких фантомних
політичних угрупувань?

У часописі ми публікуємо не тільки передвиборчі програми та автобіографії
кандидатів, але й хочемо показати думки та мрії наших товаришів по громадській
діяльності.
Звертаємо Вашу увагу, що ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» співпрацює з усіма
політичними партіями у випадку, якщо програми партій та їх напрями активності
співпадають з програмними цілями нашої організації.
8

ОЛЕКСАНДР АНДРЄЄВ

ЮРІЙ ВОЛОШИН

Віце-президент
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»,
кандидат у народні депутати України
Самовисування
Виборчий округ № 217
Оболонський район міста Києва

Керівник експертного напряму з міжнародних
зв‘язків
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
кандидат в народні депутати України від
політичної партії «Україна майбутнього»
Виборчий округ №128
Ленінський, Корабельний райони Миколаєва
вік – 38
досвід роботи – починав навчання з СПТУ,
згодом працював звичайним будівельником,
брав участь у миротворчих місіях ООН, згодом
став начальником відділу у міністерстві,
має досвід написання багатьох законів,
пов‘язаних з його професійною діяльністю, які
прийнято у ВРУ,
сімейний стан – ЩАСЛИВИЙ - одружений, має
двох донечок та сина,
освіти три , в сфері фінансів, військового та
державного управління, закінчив аспірантуру,
народився та виріс саме в межах свого
виборчого округу
Програму кандидата та автобіографію див.
на стор. 17-21

вік – 38
досвід роботи – починав з електромонтера –
став директором департаменту державної
установи,
має досвід написання багатьох законів,
пов‘язаних з його професійною діяльністю, які
прийнято у ВРУ,
сімейний стан – ЩАСЛИВИЙ - одружений, має
двох донечок,
освіти дві, друга – магістр державного
управління, завершує кандидатську,
киянин у п‘ятому поколінні – народився та
виріс саме в межах свого виборчого округу
Програму кандидата та автобіографію див.
на стор. 12-16
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З Facebook Олександра Андрєєва
14 серпня 2012 року
Шановна громадо,
Маю за честь повідомити про рішення балотуватись у народні депутати України на виборах 28 жовтня 2012 року, яке реалізувалось
офіційною реєстрацією мене кандидатом у народні депутати України по мажоритарному округу № 217 в місті Києві.
Моя політична незалежність та наявність досвіду, знань і команди
професіоналів - інтелектуалів (Всеукраїнська громадська організація "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ") дають мені впевненість у правильності
цього рішення.
Ми маємо унікальну ідеологію і ми знаємо як її реалізувати.
Сподіваюсь на підтримку.
З повагою
Олександр Андрєєв

Список кандидатів в депутати, які є конкурентами Олександра див. на
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP033?PT001F01=900&pf7331=217
27 серпня 2012 року
Нещодавно під час розмови мене запитали чи я не боюсь, що місце моєї роботи зіграє проти
мене на виборах? Мовляв я є представником центрального органу виконавчої влади, а практично в
усіх жителів країни є "стійкий" стереотип, що влада це корупціонери, бездарі, що тільки те й
роблять, що здирають з людей гроші.
Я відповів, що не боюсь! І ось чому:
По-перше, я працюю в органі, який самий по собі не є класичним органом влади. Держпідприємництво завжди було певним ізгоєм в системі влади, тому що ми відстоюємо не інтереси
міністерств та відомств, а граємо на боці підприємців.
По-друге, таке ставлення до чиновників сформувалось здебільшого завдяки діям місцевої
влади, яка безпосередньо надає певні послуги – а це поле для хабарів, і як наслідок недовіра, негатив. Я ж є представником прошарку держслужбовців, діяльність яких не залежить від політичної
кон’юнктури. Як то кажуть, міністри змінюються, а хтось має працювати.
За той час, що я працюю, як мінімум тричі змінювався політичний вектор, але робота над
проблемами галузі не припинялась. Я гордий тим, що ми спромоглись переконати керівництво
держави у нашій правоті і змогли реалізувати ряд принципових реформ, зокрема, у сфері
державної реєстрації, ліцензуванні, дозвільній системі та сфері нагляду (контролю).
І по-третє, окрім роботи в органі влади я ще й веду активну громадську роботу. Основною
метою нашої громадської організації є принципова зміна самої системи державної служби.
Оскільки членами нашої організації є переважно випускники Національної академії державного
управління і люди, які не по чуткам знають, що таке державна служба, і знають її вади, то ми маємо чітке бачення того, що треба зробити щоб змінити систему. Тому, бачачи таке ставлення
населення до влади, яке, до речі, не залежить від політичного забарвлення, хочеться повернути
довіру і повагу до держслужбовців і системи влади взагалі.
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2 вересня
Сьогодні День підприємця. Ми з колегами вітали один одного і згадували досягнення на
ниві розвитку підприємництва. Але це ми - держслужбовці. Коли ж я вітав знайомих підприємців,
у них чомусь не було такого піднесення... Вони, після вітання, тільки но і говорили про проблеми.
І мені стало сумно. Скільки ж ще треба зробити, щоб все ж таки нарешті вирішити бодай половину
тих проблем, з якими досі підприємці вимушені боротися. Знаєте - після сьогодняшнього дня у
мене з'явився додатковий стимул для боротьби за Парламент...
28 вересня 2012 року
27.09 випадково став свідком роботи мого сусіда по бюлетеню - пана Бригинця. Прекрасний
оратор, досвідчений політик, розумна людина. Але, Олександр, навіщо ж говорити таку
неправду?! Мовляв, якщо кандидат не подав кандидатури своїх представників в комісії, то він не
збирається вигравати. На нашому з Вами окрузі така кількість мажоритарників та їх представників, що шанси бути представленим у комісі
ях у кожного - досить невеликі. Невже з цього випливає, що ті кандидати, чиїх представників ЛОТЕРЕЯ не вибрала до складу комісій - безперспективні аутсайдери? Ви в своєму виступі висловили надію на те, що я зніму свою кандидатуру. Дозвольте поцікавитися - що змушує Вас так
думати? Може причиною цьому - Ваше небажання бути порівнюваним з ким би то не було, хто
може показати реальні справи і можливість творчої діяльності? Погоджусь - дуже важко протиставляти опозиційні декларації про "все погано і всі - погані" простому і чесному професіоналізму.
2 жовтня 2012 року
Друзі! За результатами жеребкування 20 хвилин ефірного часу на телеканалі КИЇВ мені
дісталися 3 жовтня 2012 (завтра). То ж запрошую усіх до телеекранів о 21:00. Приємного
перегляду :-)))
ПЕРЕДВИБОРЧИЙ РОЛИК ДИВ. на ПОСИЛАННІ:
ПОВНА ВЕРСІЯ:
http://www.dailymotion.com/video/xu4x2m_yyyyyyyyy-yyyyyyy-yyyyyyyy-y-yyyyyyyyyyyyyyy-yyyyyyy_news
КОРОТКА ВЕРСІЯ:
http://www.youtube.com/watch?v=ELl2qN7mCz8&feature=youtu.be
15 жовтня 2012 року
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На вихідних "вмився слізьми радості", коли мені старша дитина принесла показати свій
малюнок. Головне, що мене розчулило, це не скільки малюнок, а текст, який вона САМА (без
допомоги) написала! я звісно підозрюю, що вона його списала з моєї передвиборної програми, яка
напевно десь лежала на доступному для ока місці, але ж чому саме це?!
АВТОБІОГРАФІЯ
кандидата у народні депутати України
АНДРЄЄВА
ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА

Я, Андрєєв Олександр Вікторович,
громадянин України, народився 27 червня 1974 р.
у місті Києві. Киянин в п’ятому поколінні.
Проживаю на території України від
народження.
Не судимий.
Безпартійний.
Одружений, маю двох доньок
Анна – 5 років, Юліана – 1 рік
Свою трудову діяльність розпочав у 1991 р. електромонтером з обслуговування
устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, заочно навчаючись в Українському
державному університеті харчових технологій, який закінчив у 1997 р.
З 1998 р. працював на посаді менеджера з продажу продуктів харчування, де усвідомив
необхідність отримання більш суттєвого життєвого досвіду. Це і стало поштовхом до того, що в
1999 р. я склав присягу державного службовця і розпочав свою кар’єру з найнижчої посади провідного спеціаліста Ліцензійної палати України.
У 2000 р. почав працювати у Державному комітеті України з питань регуляторної політики
та підприємництва, де пройшов шлях від начальника відділу до директора департаменту.
З 2011 р. по червень 2012 р. працював в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі
України на посаді начальника управління дозвільної системи у сфері господарської діяльності
департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва.
На сьогодні обіймаю посаду директора департаменту дозвільної системи в Державній
службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.
У 2006 р. закінчив Національну академію державного управління при Президентові
України, отримавши ступінь магістра з державного управління.
Отримані знання та досвід на сьогодні реалізовуються в дисертаційному дослідженні на
здобуття наукового ступеню "кандидат наук з державного управління" при Львівському
регіональному інституті державного управління вищезгаданої Академії.
Є автором цілого ряду статей та наукових робіт з державного управління, з питань
ліцензування, державної реєстрації підприємницької діяльності, дозвільної системи у сфері
господарської діяльності та надання адміністративних послуг.
За час роботи на державній службі я брав безпосередню участь в розробці багатьох законів
та інших нормативно-правових актів, спрямованих на їх реалізацію.
Брав участь у формуванні нормативно-правової бази, спрямованої на реформування
дозвільної системи у сфері господарської діяльності та системи надання адміністративних послуг
(в тому числі забезпечення функціонування в регіонах дозвільних центрів та центрів надання
адмінпослуг, що діють за принципом "єдиного вікна").
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Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави,
нагороджений Почесними грамотами та Подяками Кабінету Міністрів, Верховної Ради України,
центральних органів виконавчої влади, Київського міського Голови та інші.
Маючи відповідну громадянську та державницьку позицію щодо розбудови держави, беру
активну участь у різноманітних програмах з розвитку лідерських якостей представників
громадянського суспільства (зокрема, я є випускником Української школи політичних студій).
Крім професійної діяльності, веду активну громадську роботу. Як віце-президент
Всеукраїнської громадської організації "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ", що об’єднує випускників
Національної академії державного управління при Президентові України, державних службовців,
депутатів місцевих рад та науковців, докладаю зусилля щодо створення нових стандартів у
державній службі, зокрема, якості надання державних послуг населенню.
Саме така життєва позиція, мої професійні знання та досвід дозволили мені сформувати своє
власне бачення як грамотно втілити в життя нові ідеї, запропонувати рішення з актуальних питань
в сфері розвитку підприємництва, оптимізації системи державного управління, що в свою чергу
буде сприяти входженню України в сотню кращих країн світу.

У Парку «Київська Русь»

Сорочинський Ярмарок

Трошки корпоративного креативу ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
(див. стор.14)

З коментування на Facebook:
- Креативненько:))
- Як на мене, ця листівка схожа на афішу голівудського фільму із печатками на затвержження:). Дуже симпатично: і Олександр, і печатка організації, і наші ключі в символіці і трошки гумору.
- Мені більше нагадує справу часів СРСР "Совершенно секретно":))
-І це також нагадує. Для мене ця картинка, як
багатомірна - можна розглядати з безліччю
асоціацій:). Не виключаю навіть "+" та "-" та
будь-який відлік часу. Чимось чіпляє навіть
Дизайнер –
кругла печатка. Долонь підносиш до неї - течлен ВГО “ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» пло:)
ОЛЕНА ТАРАСЮК
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
АНДРЄЄВА ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА
Позитивні зміни в житті громадян можуть здійснити люди, які ставлять
інтереси держави вище, ніж особисті інтереси, люди, які мають та сповідують
відповідні цінності.
На сучасному етапі до влади рвуться представники бізнес-еліт, які на жаль
пріоритетом зробили особисті інтереси, а не інтереси багатомільйонної країни.
Настав час запропонувати модель, за якої професіонали, які є патріотами
України, зроблять з нашої держави самодостатнього і рівного гравця на світовій
арені.
Тому, висуваючи свою кандидатуру в народні депутати України, ставлю перед
собою наступні пріоритети у діяльності:
ДУХОВНА СФЕРА
Все розберіть... та й спитайте
Тоді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Т.Г.Шевченко
- захист української ідентичності;
- забезпечення реальної свободи віросповідання;
- сповідування моральних цінностей нації;
- пропагування культури свідомого громадянина.
Я бачу в Україні УНІКАЛЬНУ країну для КОЖНОГО.
Знайди себе в СВОЇЙ країні!
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Захищений громадянин – підтримка держави!
- жорсткий контроль за розподілом бюджетних коштів, виділених на програми
центрів зайнятості;
- належне забезпечення реалізації програм "Перше робоче місце" для молоді;
- захист прав людей віком 45 років і старше під час працевлаштування;
- забезпечення конституційних прав громадян, зокрема, на безкоштовну медичну допомогу та освіту, що передбачатиме максимум безоплатних послуг;
- покращення якості середньої освіти через підвищення самостійності загальноосвітніх шкіл (кошти на утримання шкіл мають надходити адресату під
жорстким контролем, завдяки чому буде скасовано побори з батьків);
- повернення до системи професійної освіти, підвищення соціального статусу
робітника, майстра-професіонала;
- реальне створення умов життєзабезпечення для людей з обмеженими можливостями.
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Активний громадянин спонукає державу до взаємодії!
НАУКОВА СФЕРА
Наука має бути прикладною!
- підтримка інноваційних розробок на державному рівні, популяризація ідей молоді;
- налагодження нових систем комунікацій між науковцями, винахідниками та
підприємствами;
- забезпечення захисту авторських прав у галузі науки та інновацій;
- створення нової системи ефективного використання наукового потенціалу
країни.
ЕКОНОМІЧНА СФЕРА
Я за інвестиційну привабливість країни!
- створення умов для ведення малого та середнього підприємництва (зокрема,
максимальне скорочення кількості усіх видів дозвільних документів, оптимізація
податкового навантаження, створення умов та забезпечення активної участі підприємців у процесі прийняття важливих рішень органами влади);
- забезпечення державного кредитування підприємництва (мікрокредитування);
- підтримка та захист вітчизняного виробника, забезпечення його професійними
кадрами;
- створення постійно діючої національної виставки-ярмарки для вітчизняних виробників.
Ми маємо пишатися українськими виробниками за їх якісну продукцію!
ПОЛІТИЧНА СФЕРА
Я за самостійні, багаті та відповідальні регіони!
- перерозподіл повноважень між центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (передача частини повноважень на місця);
- створення умов для забезпечення самоокупності областей;
- повернення місцевого самоврядування в райони столиці.
Я за компетентних, вихованих та
патріотично налаштованих державних службовців!
- повернення довіри до державних службовців через підвищення їх моральноетичних та професійних якостей;
- сприяння участі громадськості в прийнятті державницьких рішень.
Я за яскравих, розумних та мудрих громадських діячів!
З повагою
Олександр Андрєєв
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НАШ КАНДИДАТ – ЮРІЙ ВОЛОШИН
Член нашої ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
Юрій
Волошин
(Мінекономіки)
також
балотується в народні депутати України у себе на
Батьківщині - в Миколаєві. Кожні вихідні він
їздить з Києва для зустрічей з виборцями за
методом "від дверей до дверей". В нашій
спільноті Юрій майже з моменту заснування і
допомагав її становленню та розвитку. Це дійсно
людина, яка робить себе сама. Побажаємо йому
успіху у власній політичній кар'єрі. Шановні
учасники спільноти, якщо у Вас є амбіції брати
участь у місцевих виборах - вже знаєте, до кого
звертатись за порадою.
До того ж, Юрій створив для
передвиборчих
перегонів
власний
сайт
www.yuriyvoloshin.mk.ua,
де
представлена
інформація про його діяльність і плани на
майбутнє.
ЗВЕРНЕННЯ КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
ШАНОВНИЙ ВИБОРЦЮ!
В черговий раз перед нами стоїть складний вибір визначення представників своїх інтересів
до вищого представницького законодавчого органу нашої держави – Верховної Ради України. Ми
розуміємо що наш вибір має зупинитися на людині, яка підтвердила свою порядність,
професійність, відповідальність конкретними справами. Але в світі сучасних політичних
технологій та маніпулювання суспільною думкою після виборів ми часто відчуваємо пустоту, що
стоїть за передвиборчими гаслами та вміло проведеними кампаніями.
З метою уникнення подібних відчуттів та вражень по відношенню до мене, я пропоную
новий формат спілкування з виборцями, який не обмежується публічними заходами та особистим
прийомом громадян. Для того щоб подолати безодню прірву між людьми і депутатом, я пропоную
новий формат спільної роботи – участь і постійний контроль за моєю діяльністю. В рамках нового
формату Ви зможете безпосередньо брати участь в реалізації пропонованих ініціатив та впливати
на результати.
На моєму сайті Ви завжди матимете змогу здійснювати моніторинг виконання моєї
передвиборної програми. До Вашої уваги, буде розміщена вся вичерпна інформація для оцінки
діяльності по моїй програмі і представленні Ваших інтересів у Верховній Раді. Також Ви зможете
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оцінити мою роботу в окрузі. Всі пропоновані мною проекти розвитку для реалізації на території
Ленінського та Корабельного районів м. Миколаєва, а також законодавчі ініціативи будуть
розміщуватись у відкритому доступі, публічно обговорюватись та, у разі необхідності,
доопрацьовуватись з урахуванням пропозицій, що надійшли від Вас.
На моєму сайті Ви завжди матимете змогу здійснювати моніторинг виконання моєї
передвиборної програми.
Крім того, для реалізації соціальних ініціатив планується утворити місцеві громадські
організації, які також системно та професійно працюватимуть над нашими спільними проектами
для вирішення актуальних питань розвитку районів та усунення проблем, що заважають
нормальному життю. До складу згаданих організацій зможуть увійти за бажанням всі мешканці
районів. Члени громадських організацій, використовуючи свій професійний і життєвий досвід, а
також глибоке знання умов життя зможуть пропонувати органам влади та відстоювати саме ті
рішення, які максимально відповідають Вашим інтересам.
Як Ви бачите, в моєму зверненні немає обіцянок самотужки вирішити, як системні
проблеми так і особисті проблеми виборців. Це, виходячи з цілком об’єктивних умов не можливо
без Вашої активної підтримки, “один у полі не воїн”. З Вашого боку буде необхідна участь у
спільній роботі. Зі свого боку я готовий запропонувати Вам свої знання і професійний досвід в
питаннях підтримки ключових для розвитку країни системних реформ, а також реалізації
конкретних програм/проектів соціально-економічного розвитку.
Ми разом, об’єднані спільною метою і працюючи однією командою, можемо досягти
значних результатів на шляху до більш комфортного життя. Ми разом можемо забезпечити краще
майбутнє своїм батькам, собі і своїм дітям.

АВТОБІОГРАФІЯ
кандидата у народні депутати України
ВОЛОШИНА ЮРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА
Народився в місті Миколаєві 16 жовтня 1976
року.
Громадянин України. Одружений, разом з
дружиною Юлією виховуємо трьох дітей: сина
Олександра та дочок Каріну та Маргаріту.
З дня свого народження жив в Миколаєві, потім
переїхав на роботу до м. Київ, де з 2006 року живу з
сім’єю.
Випускник СШ №19 (1992 р.) та СПТУ №31 (нині
– Аграрний ліцей) (1995 р.). Маю вищу освіту в сферах
фінансів, військового та державного управління:
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На фото сім‘я Ю. Волошина:
дружина Юлія – лікар-педіатр, та діти Каріна, Маргарита та Олександр

2011 р. - Національна академії державного управління при Президентові
України, м. Київ, спеціальність “Публічне адміністрування”.
2010 р. - Науково-дослідний економічний інститут при Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі України, спеціальність “Економіка та управління
національним господарством” (аспірантура).
2004 р. - “Національна академія управління”, м. Київ, спеціальність “Фінанси”.
2001 р.- “Одеський Інститут Сухопутних військ”, м. Одеса, спеціальність
“Бойове застосування аеромобільних підрозділів”, “Військовий перекладач з
англійської мови”.
Трудову діяльність розпочав 17 років тому на будівельних підприємствах
Миколаєва. З 1996 по 2004 служив у Збройних силах, з 2001 року на командних
посадах офіцерського складу в аеромобільних військах (м. Болград Одеської
області, м. Миколаїв). У 2002-2003 роках учасник миротворчої операції ООН в
республіці Сьєрра-Леоне. З кінця 2005 року - держслужбовець, з березня 2007 року начальник відділу в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.
Лауреат Премії Кабінету Міністрів України 2008 року “За особливі досягнення
молоді в розбудові України”.
Професійна діяльність пов'язана реалізацією програм і проектів соціальноекономічного розвитку. Безпосередньо готував проект "Розвиток системи
водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві” (затверджено Законом України
від 20.06.2012 № 4987-VI).
19

Своїми досягненнями зобов’язаний своїй мамі Волошиній Тетяні Дмитрівні,
яка, після смерті у 1981 році батька Волошина Миколи Юхимовича, все своє життя
присвятила мені, моїй сім’ї, онукам, та дружині Юлі, з якою ми живемо в
щасливому подружжі більше десяти років.
Щиро Ваш,
Ю.М. Волошин
Фото з миротворчої діяльності Юрія Волошина
Джерело - Facebook

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
ВОЛОШИНА ЮРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА
Я, Волошин Юрій Миколайович, заявляю, що моя громадська позиція та принципи, яких я
дотримуюсь в своїй діяльності, повністю збігаються з цінностями та цілями ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО» (УМ).
У кожного з нас є мрії. У своїх мріях ми живемо у щасті та безпеці, гармонії з собою та
навколишнім світом. Але повертаючись до реальності, знову продовжуємо йти по колу, що
створене «кимось», у власних інтересах. Щодня ми стикаємося з недосконалістю та
несправедливістю існуючої системи, часто відчуваємо беззахисність та безвихідь. Ми віримо
обіцянкам політиків, тому що хочемо вірити. Сподваємось, що прийде чесний та порядний лідер,
та змінить світ на краще.
Я, як відданий громадянин і патріот України, а також представник ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО», розуміючи, що відповідальність за майбутнє держави лежить на
кожному, та маючи власне бачення шляхів подальшого розвитку країни та Миколаївщини,
звертаюсь із наступним.
Я виступаю за свободу. За право власності. За солідарність. За щасливе майбутнє України, в
якій унікальне місце займає Миколаївщина.
Для мене Миколаївщина назавжди залишиться моєю Батьківщиною, саме тут я народився і
виріс, і тут живе дуже талановитий і працьовитий народ. Але треба відверто сказати, що люди
Миколаївщини заслуговують на кращу долю.
Як представник політичної партії «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО», керуючись її
програмними засадами, маю намір взяти активну участь у розбудові державності нашої країни, її
економічного потенціалу, зміцненні її зовнішніх позицій.
Маючи найщиріші теплі почуття до міста Миколаєва та представляючи інтереси мешканців
Миколаївщини у Верховній Раді, свою діяльність, в якості народного депутата України,
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спрямовуватиму на створення максимально сприятливих умов для соціально-економічного
розвитку Миколаївщини.
В своїй роботі пропоную новий для України індивідуально орієнтований підхід, коли люди
самі можуть визначати коло проблем та підказати найбільш вдалий шлях їх вирішення.
Пріоритетними завданнями після обрання народним депутатом України для себе
вважаю:
У Верховній Раді України:
розвиток високоякісної та сучасної освіти;
реалізацію житлової політики;
сприяння розвитку підприємництва та стимулювання інвестиційної діяльності;
підтримку реального сектору економіки, формування інноваційної інфраструктури та
системи трансферу технологій;
реформування системи судочинства та суміжних з нею інститутів;
створення ефективної системи адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам
населення;
розвиток фізичної культури і спорту;
розвиток місцевого самоврядування та громадянського суспільства.
В місті Миколаєві та окрузі:
запровадження комплексної програми розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою;
запровадження спрощених механізмів реалізації права на пільги малозабезпеченими
мешканцями;
запровадження програми навчання на пільгових умовах у вузах міста талановитих
випускників шкіл Миколаєва із малозабезпечених сімей;
сприяння розвитку виробничого сектора Миколаївщини шляхом гармонізації інвестиційних
процесів і розвитку технологій завдяки міжнародному співробітництву, встановленню ділових
зв'язків і формуванню стратегічних партнерств;
підвищення ефективності механізмів державної підтримки малого та середнього бізнесу, в
тому числі, шляхом реалізації на Миколаївщині програм та проектів за фінансової підтримки країн
та міжнародних організацій – донорів;
залучення на пільгових умовах ресурсів міжнародних фінансових організацій з метою
реалізації в Миколаєві масштабних інфраструктурних інвестиційних проектів в таких сферах, як:
водопостачання та водовідведення, відновлення та будівництво доріг, розвиток портової
інфраструктури.
Шановні виборці, ми спільно здатні формувати успішне майбутнє собі і своїм дітям вже
сьогодні. Після обрання я готовий наполегливо працювати на покращення якості життя кожного
виборця заради нашого спільного майбутнього.
Щиро Ваш,
Ю.М. Волошин

ПЕРЛИНИ МУДРОСТІ
***
Тебя заботит будущее? Строй сегодня. Ты можешь изменить все. На
бесплодной равнине вырастить кедровый лес. Но важно, чтобы ты не конструировал
кедры, а сажал семена.
Антуанн де Сент-Экзюпери
***
На свете мало недостижимых вещей; будь у нас больше настойчивости, мы
могли бы отыскать путь почти к любой цели.
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Франсуа де Ларошфуко
***
Я буду делать сегодня то, что большинство не будет делать, поэтому завтра я
буду иметь то, что большинство не будет иметь.
Рэнди Гейдж
***
Делай, что можешь, с тем, что у тебя есть, и там, где ты находишься.
Рузвельт

Випускниця кафедри
державної політики та
управління політичними
процесами (магістратура,
аспірантура)
Національної академії
державного управління при
Президентові України
Голова Асоціації депутатів
Партії Зелених України

ЧЛЕН ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
ТЕТЯНА БОДУН
№ 14 у виборчому списку Партії Зелених України

Тетяна дає інтерв‘ю місцевим каналам

Депутат Вінницької
районної ради
38 років

Тетяна дає інтерв‘ю місцевим каналам
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СТАТТЯ БОДУН ТЕТЯНИ У ПАРТІЙНІЙ ГАЗЕТІ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ
Тетяна Бодун, Голова Асоціації депутатів Партії Зелених України
Сергій Курикін, Голова Політради Партії Зелених України
Вибори в Україні вже давно не є «боротьбою ідей», тож ПЗУ, на відміну від
попередніх кампаній, не зосереджується лише на пропаганді власних ідей,
ухиляючись від прямої конфронтації із конкурентами, що ними є всі (без винятку!)
інші учасники виборчого процесу. При цьому критика з боку ПЗУ має бути
предметною.
Партію Зелених України слід віднести до опозиції вже за самим фактом
відсутності її представників як у складі Верховної Ради, так і в діючому Кабінеті
Міністрів. Однак, ця опозиційність має не «тотальний», а предметний характер.
Зелені не критикують владу за те, «що вона влада», а вдаються до критики тих
ініціатив влади або проявів її бездіяльності, які вважають несумісними із
національними інтересами.
Приклади : невиважений підхід до земельної реформи, Проект Закону
України «Про ринок земель» виразно розділяє суспільство
Ми проти продажу землі, ми проти високої ймовірністі концентрації великих
обсягів земельних ресурсів під контролем нечисленних фінансово-промислових
груп шляхом скуповування земель, а також набуття прав оренди, довгострокового
користування землями сільськогосподарського призначення, що потягне за собою
фактичне «обезземелення» селян і руйнування дрібних фермерських
За сучасної соціально-економічної ситуації викуп земельних ділянок у селян
прогнозовано буде здійснюватись за ціною нижчою за економічно обґрунтовану, із
високою ймовірністю подальшого перепродажу
Звичайно – земля,Єдине. Що залишилось в Укранців, тому коли мова йтиме
проте, що необхідно гроші на лікування когось чи навчання внуків, дідусь та бабуся
продадуть землю за будь яку ціну. А чи виграють вони від цього, ось в чому
питання.
Ми критично ставимось до мовного питання Сама мовна проблема є штучною і надуманою – носії жодної з мов в Україні
не дискримінуються, в побутовому та офіційному спілкуванні громадяни
послуговуються тією мовою, якою володіють?
Права на розвиток мов та культур національних меншин не можуть
реалізовуватись за рахунок витіснення державної мови, слугувати підставою для
звуження сфери використання української мови, яка ніде, крім України,
повноцінно існувати і розвиватися не може.
За такого стану справ внесення згаданого законопроекту і ухвалення його в
першому читанні виглядає відверто провокативним актом, що спрямований на
стимулювання розбрату і конфронтації. Звично розколотий на два табори
український політикум не виявляє ані спроможності, ані самого бажання шукати
шляхи до порозуміння і об’єднання народу країни навколо спільних цнностей.
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Партія Зелених України, як політична сила, що спирається на гуманістичні та
демократичні цінності, виступає проти будь-яких законодавчих ініціатив та
ідеологічних кампаній, які формуються на грунті мовних, расових чи етнічних
упереджень.
Щодо змін виборчого законодавстваУхвалений Верховною Радою України 17 листопада 2011 року «Закон про
вибори народних депутатів», нажаль, не наближає Україну до світових стандартів
демократії, натомість підтверджуючи загальну тенденцію відступу від принципів
народовладдя.
Прохідний бар'єр має бути скасований взагалі або ж мінімізований до рівня,
подолання якого давало б змогу політичній партії провести до складу парламенту
принаймні одного представника.
Партія Зелених України також вважає обурливою та дискримінаційною норму
щодо збереження грошового бар'єру – застави за реєстрацію на участь у виборах, котра позбавляє реальної можливості висунення як виборчих списків переважної
більшості існуючих партій, так і кандидатів по мажоритарних округах. Для більшості безпартійних самовисуванців цей грошовий ценз, з урахуванням статків пересічного українця, може стати нездоланною перешкодою.
За таких умов вибори, як в багатомандатному національному окрузі, так і в
одномандатних округах, перетворюватимуться на змагання «грошових мішків», а
найпомітнішим їхнім результатом стане подальше зміцнення надзаможного політичного класу «народних обранців», однаково далеких як від народу, так і від розуміння реальних національних інтересів.
У тексті ухваленого Закону так і не знайшла відображення нагальна для України потреба запровадження механізмів персональної відповідальності політика перед
виборцем, у тому числі, дієвого механізму відкликання депутата.
Партія Зелених дистанціюється від так званої «об’єднаної опозиції»
оскільки:
б)-аналіз досвіду перебування представників цих політичних сил в складі
органів виконавчої влади та законодавчої влади в 2005-2010 роках засвідчує їхню
неспроможність поступатися корпоративно-груповими інтересами в ім’я
загальнонаціональних, попри формально декларовану відданість демократичним
цінностям;
в)-депутати діючого та попередніх скликань, колишні члени Кабінету Міністрів та
співробітники Адміністрації Президента в складі нових (формально опозиційних)
політичних проектів ніяк не можуть вважатися «новими» політиками, а набір
популістських гасел не компенсує браку цілісної системи ідей, що спроможні
генерувати відповідь на соціально-економічні, екологічні та політичні виклики часу;
г)-чинний Закон про вибори із його відверто антидемократичними нормами
(завищений виборчий бар’єр, надвисокий розмір реєстраційного внеску,заборона
виборчих блоків) є продуктом мовчазної угоди провладних партій та парламентської
(«об’єднаної») опозиції, котрі однаково не зацікавлені в активній присутності на
електоральному полі інших «гравців», насамперед, ідеологічно вмотивованих
(зокрема, Партії Зелених).
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Особливість поточних виборів – наявність списків інших партій, що можуть
формально бути віднесені до «зеленої» частини політичного спектру.
Відтак моніторинг дій псевдо-Зелених суперників із оперативним реагуванням
став суттєвою частиною виборів 2012 для ПЗУ.
А крім того, аналіз виборчої кампанії засвідчив наявність загального
закиду на адресу у партій-учасниць, що може бути висловлено також на адресу
ПЗУ: «відсутність відображення механізму виконання програмних обіцянок».
Закид є необґрунтованим, оскільки:
а) - формат виборчої програми, заданий Законом про вибори (7.800 знаків із
пробілами), не дає змоги докладно розписати плани дій щодо реалізації програмних
настанов;
б) - єдиним «механізмом» в руках депутатів є законодавча ініціатива, що
трансформується у законопроекти покликані реалізувати положення виборчих
програм.
Ми за чесну державу і чисту країну!!!
Виборча Програма Партії Зелених України-2012
http://www.greenparty.ua/news/news_27149.html

ОЛЕГ ПОБЕРЕЖНИЙ
ПАРТІЯ «УДАР»
Аспірант НАДУ при Президентові України,
член ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» з 2011 року.
Зняв свою кандидатутру у виборчому окрузі
№ 13 на користь кандидата від Об‘єднаної Опозиції
Миколи Катеринчука
Джерело: http://hm.ua/page/oleg-poberezhnyi
Життя цього активного і багатогранного чоловіка тісно пов’язане з політикою
та громадською діяльність водночас, але поміж його щоденної роботи знаходиться
час і для написання віршів.
Батьківщина Олега Володимировича – село Стара Гута Хмільницького району.
Навчався пан Олег у Вінницькому державному педагогічному інституті та Тернопільській академії народного господарства, він аспірант Національної академії
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державного управління при Президентові України, засновник Всеукраїнської
громадської організації «Чесне слово», голова Правління громадської організації
«Братство хмільничан у Києві», член громадської організації «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ».
Професійна діяльність Олега Володимировича починалася з Хмільницької
державної податкової адміністрації, згодом він почав працювати у відділі статистики Хмільницької РДА, управлінні з питань внутрішньої політики Вінницької ОДА, а
далі подався до столиці, де працював у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та Житлово-комунального господарства України.
Зараз Олег Побережний працює у Державному агентстві з інвестицій та
управління національними проектами України. В Хмільнику проживає його сім’я,
тож чоловік буває тут досить часто. Олег Володимирович любить своє місто, про
нього написав вірш, котрий увійшов до його поетичної збірки «Життя мого
чорновики», котра налічує близько пів сотні віршів про почуття, природу, родину...
Ось так креативно Олег Побережний закінчив свої виборчі перегони:

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ! ШАНОВНІ ВИБОРЦІ!
Політична партія «УДАР Віталія Кличка» від якої я
був висунутий кандидатом в народні депутати України
по виборчому округу № 13 на з’їзді партії 14 жовтня
2012 року прийняла рішення про зняття моєї кандидатури на користь кандидата від ВО «Батьківщина» Миколи Катеринчука.
Цей крок було зроблено з метою не розпорошення
голосів виборців, заради перемоги демократич…
них сил та недопущення представника влади до парламенту. Власні амбіції мають поступитись місцем політичній доцільності.
Особисто для мене це непросте рішення. Я знаю, що
багато виборців мали намір відати свій голос за мене. Я
вдячний усім за підтримку та розуміння. Запевняю, що і
надалі буду впевнено відстоювати права і інтереси моїх
земляків.
Закликаю прийти на вибори і усвідомлено обрати
демократичні сили. Я вірю, що правда переможе. Ми
разом виграємо бій за Україну.

ЗВЕРНЕННЯ
ДО ВИБОРЦІВ
Не наступайте знову на граблі.
Не продавайте голос свій нізащо
За гречку, долари, рублі…
Не буде ж бо від цього краще.
Не здешевіє хліб і сіль,
Не наросте на свині сало.
Одна-єдина у них ціль:
Докрасти, що іще не вкрали.
Не вірте їм у «світлу путь».
Вони красиво вміють обіцяти.
Дадуть сьогодні, завтра заберуть,
І на проблеми наші їм начхати.
Не бійтесь. Гірше вже не буде.
І голос вас багато значить…
Не помиліться знову, люди!
Бо діти цього не пробачать

Щиро ваш Олег ПОБЕРЕЖНИЙ
Щиро ваш Олег ПОБЕРЕЖНИЙ

Вашій увазі пропонується, на погляд членів ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»,
найбільш цікаві передвиборчі кампанії та особисті щоденники політичних
перегонів кандидатів у народні депутати України - наших партнерів по
громадської діяльності.
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ВИБОРЧІ ПЕРЕГОНИ- 2012. ПОЛІТИЧНИЙ ЩОДЕННИК
АНДРІЯ СТРАННІКОВА
АНДРІЙ СТРАННІКОВ
Кандидат у народні депутати від
політичної партії «УДАР» Віталія
Кличка, № 47,
ВИПУСКНИК Національної академії
державного управління при
Президентові України.
Голова Інституту Політичної Освіти
19 жовтня
Сьогодні мені подзвонив Олесь Довгий і звинуватив у тому, що мої ударівські
агітатори обмалювали його дитячі майданчики на Русанівці. Подібну маячню я чую
уже другий день поспіль. З одного боку, моєму самолюбству лестить, що Олесь
Станіславович вважає, що за будь-яким негативом щодо нього у Дніпровському районі стоїть моя скромна особа. З іншого боку, уже набридли його параноїдальні вибрики, типу сьогоднішнього. Діалогу сьогодні у нас не вийшло, тому що завдання
Лесика було звинуватити і тут же кинути слухавку і потім її більше не піднімати.
Але я знаю, що цей пост читатимуть його люди. Тому хочу, щоб передали своєму не
надто довірливому кандидату - МИ, НА ВІДМІНУ ВІД ВАС, НЕ ВИКОРИСТОВУЄМО ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ ЯК ЗАСІБ ВЕДЕННЯ КАМПАНІЇ.
Для нас діти не є засобами потрапляння до ВР, як для вас. Тому обмальовування майданчиків партією УДАР - це просто нездорова фантазія команди кандидата,
який стрімко втрачає свій рейтинг.
До речі, майданчики Довгого обмальовуються регулярно, про що він сам пише
у своїх газетах. Чому ж цього разу він вирішив, що це ми? Психологи дуже просто
пояснюють таке явище - людина, яка здійснює певні дії, підсвідомо чекає таких же
дій у відповідь. Тому, враховуючи, що команда Довгого поводить себе як дворова
шпана, тиняючись цілим кагалом за нами і намагаючись щодня зривати зустрічі Чумака з виборцями, то відповідно й вважає, що ми будемо діяти теж як шпана обмальовувати дитячі майданчики, зривати зустрічі Довгого, робити провокації тощо. Люди з такою ментальністю не уявляють як можна по-іншому. Тому, передайте
своєму шефу, що не варто всіх приміряти під свій формат. Просто він досі не хоче
прийняти факт, що існує ціла армія простих людей, які щиро НЕ хочуть, щоб він
став нардепом. І для цього у них є вагомі підстави.
І ще передайте, що я чекаю вибачень.
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14 жовтня
Щось я не пригадую за останні роки настільки масштабних акцій, як цьогорічний
марш, організований "Свободою". Люди піднесені, натхненні, прямо як на початку
90-х. Респект свободівцям, чудове зібрання!

7 жовтня
В останній теплий день
осені вирішили відвідати
батьків. Люди, разом з
якими ти завжди дитина,
незалежно від того, скільки
тобі років. І саме так ти себе
й відчуваєш поруч із ними.
Як Кузьма співає "Я з
радості плачу, що маю
живих батькiв", і коли мамі
77, а батьку 86, як ніколи
розумієш всю глибину цих
слів...
4 жовтня
Всі хочуть бути унікальними. Мабуть, найпопулярніше
слово в цій виборчій кампанії - "єдиний". По Києву таких
немало. Іллєнко - "єдиний опозиційний кандидат", Лисов
- "єдиний кандидат від Голосієва", Габер - "єдиний
кандидат від Оболоні". А ось іще один шедевр - "єдиний
кандидат-юрист". На черзі - єдиний кандидат-фермер,
єдиний кандидат-проктолог, єдиний кандидат-водолаз. А
що? Хоч оригінально якось :))))))
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30 серпня
Сиджу на перших у своєму житті батьківських зборах. У дитсадку. Один серед
десятка мамочок. І одного діда. Татусям явно "ніколи". "Якщо хочете, щоб ваші діти
виросли справжніми людьми, витрачайте на них удвічі менше грошей і удвічі
більше часу". Не пам'ятаю хто сказав, але хтось дуже розумний.
27 липня УДАР і Об'єднана Опозиція так і не змогли узгодити кандидатівмажоритарників, хоча б у Києві...Чесно кажучи, навіть не хочеться розбиратись чия
сторона більше винна в цьому, а чия менше (чую купу аргументів з обох сторін, як
правило, однакових). Тут як при розірванні шлюбу - завжди винні обидві сторони.
Ось тільки країну шкода...

Політично-громадська діяльність Андрія

20 липня
Велика вдячність за
футбольні турніри на
Березняках!!!)

Андрій з друзями та однодумцями. Ліворуч – випускниця
НАДУ Тетяна Валькова

8 квітня
Жлобство по-українськи. Псевдоеліта приїхала святити вербу до
церкви Пирогощі на Подолі. Навколо повно місць для паркування,
але ж звичка випендритись - понад усе! Тому машина з ВРівськими номерами не може паркуватись там, де прості смертні, а
лише ексклюзивно біля входу до церкви. Навіть якщо там
паркуватись заборонено. Мабуть вважають, що для Бога вони теж
ексклюзивні :)))))
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ВИБОРЧІ ПЕРЕГОНИ- 2012. ПОЛІТИЧНИЙ ЩОДЕННИК
ВОЛОДИМИРА КУХАРЯ
ВІЗИТКА. Народився в с. Івачів Горішній біля Тернополя. За освітою історик.
Магістерка з політології (Central European University (CEU), Budapest, 1995),
європейських студій (Centre for European Integration Studies by Rheinische FriedrichWilhelms-Universität (ZEI), Bonn, 1999).
Працював у прес-службах держустанов, у неурядових організаціях. Брав
участь у виборчих кампаніях як політконсультант.
***
Володимир Кухар балотується до
Верховної Ради України від Тернополя.
Його бачення агітації, мотиви йти до
парламенту, соціальні мережі тощо у
найяскравіших
думках
лідера
«Української альтернативи» Володимира
Кухаря з різних інтерв’ю. Ці думки
доводять,
альтернативні
політики
існують.
***
ПЕРША СПРАВА У РОЛІ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТИ
Перше, що зробив у статусi кандидата - придбав прямо у парламентському
видавництвi «Закон про вибори»!
***
ПОТРІБНО ПЕРЕВСТАНОВИТИ ДЕРЖАВНУ СИСТЕМУ
Ми маємо державу, але вона «глючить». Зараз вона відверто «зависає».
Необхідно перевстановити систему. Я знаю, що перевстановити систему – це робота
для мене і таких як я. У мене є ідея, яка захоплює і веде за собою.
***
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Завдання виборчої кампанії – розкрити особистість кандидата, показати його
програму, переконання. І Фейсбук для цього дуже підходить.
***
АГІТАЦІЯ
Я не встиг «прославитись» п’яними бійками чи якимось корупційними
діяннями. А виставляти своє лице на численних бігбордах, від яких вже усі
стомились, теж не вважаю за потрібне. Чи спілкуються ті люди зі своїми
потенційними виборцями? Ні, вони просто ховаються за сотнями фотографій. Я
збираюсь спілкуватись вживу: виходити на площу, до універмагу, на масиви, будькуди.
***
БЮДЖЕТ і ІНТЕРНЕТ
Я не хочу брати гроші в олігархів, адже це – залежність. Рекламних бюджетів
і, відповідно, цієї залежності у нас не буде. А зв’язок з ширшою аудиторією я
підтримуватиму через інтернет. Для цього він вже достатньо розвинутий.
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ДІЯЛЬНІСТЬ
Ми провели більше десятка доволі
трудомістких та масштабних акцій.
Серед них - автопробіги місцями
героїчної історії. Відстань у випадках
автопробігів до Хортиці чи на Волинь
становить в один бік більше 500 км і
події тривають по кілька днів. Наші
акції – це і допомога музею у
Холодному Яру, причому предметна
– огорожа, комп’ютер.
Це акція з розміщенням 150 ікон на Меморіалі героям Крут біля грекокатолицької Миколаївської церкви на Аскольдовій могилі.
У всіх випадках ми також не зверталися по допомогу до «великих дядьків».
Залучалися тисячі гривень добровільних внесків від простих людей, в акції з
іконами – це 7200 гривень. Одним з важливих завдань Української альтернативи є
культивування довіри між громадянами, звички ділитися посильними коштами для
громадських справ - як це є у країнах Заходу. Зараз цю практику наша команда
продовжила при зборі застави і при наповненні виборчого фонду.
Володимир Кухар
Джерела: http://www.groupua.org/
http://www.facebook.com/kukhar

ВИБОРЧІ ПЕРЕГОНИ- 2012. ПОЛІТИЧНИЙ ЩОДЕННИК
ВАСИЛЯ ГАЦЬКА
Думаю, що кожен хто хоча б
трішки слідкує за громадськополітичним життям держави
помітив появу на політичному
небосхилі «нову зірку» Василя
Гацька. Хоча це ім’я вже давно
відоме
в
молодіжному
середовищі.
Адже
Василь
Гацько з 2005 року очолює
ВМГО
«Демократичний
альянс», що в минулому році
стала політичною партією.
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Але від інших кандидатів Василя відрізняє не лише молодість, але й креативна
інтелектуальна виборча кампанія. Про унікальність цієї кампанії можна зробити
висновок з діяльності штабу кандидата, ідей, максимальної присутності та
активності в соціальних мережах, громадського збору коштів, залучення великого
числа волонтерів і активістів…
Отож пропоную мозаїку найцікавіших думок про кандидата у народні
депутати Василя Гацька від колег, однодумців, виборців.

ЙДУ ДАТИ БІЙ РЕГІОНАЛАМ
Друзі, стартувала моя кампанія на 211 виборчому окрузі. Це рідний мені
Голосіївський район столиці, де живе та працює моя родина, росте мій син.
Волею долі маю нагоду Дати бій регіоналу, забудовнику, автору Житлового
кодексу, ухвалення якого ми двічі успішно зупиняли, Ігорю Лисову.
У нього: необмежений фінансовий ресурс, приручена райдержадміністрація,
підкорені комунальні підприємства.
У мене: рідні мені, натхненні та рішучі люди з команди Демократичного
Альянсу.
Василь Гацько
***
ПУБЛІЧНІСТЬ – НАЙБІЛЬШИЙ КОЗИР
22.09.2012
Із щоденних записок Василя Гацько в Фейсбуці: «Залізний аргумент».
На вулиці жіночка перепитала в мене, хто на нашому плакаті. Я відповів і
запропонував нашу газету. Вона відмовилась, але охоче продовжила розмову.
Викладачка на пенсії вправно порівнювала різні партії й давала їм оцінку. Я знову
запропонував їй газету. Однак вона повторно відмовилась. Зробила це рішуче і
продовжила говорити. Я подивився їй в очі і перепитав, чи вона колись зустрічала
голову політичної партії, який би розклеював плакати. Жіночка щиро посміхнулась і
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потягнулась рукою до газети. Сьогодні ми працювали біля станцій метро. Політик з
газетою на вулиці - залізний аргумент, друзі.
***
Якщо ви ще не бачили, як кандидат в народні депутати клеїть плакати на
вулицях, роздає газети біля метро та особисто на вулицях агітує за себе - приходьте
до нас в Голосіївський район Києва! До кінця жовтня саме так щодня працює Наш
Кандидат Василь Гацько.

КОМАНДА, НАЦІЛЕНА НА РЕЗУЛЬТАТ
13.09.2012
Василь Гацько: «У мене немає ілюзій, що один кандидат у парламенті, який
пройшов за мажоритаркою, справді може щось змінити. Але в моєму випадку це
один у парламенті й тисячі поза його межами. Адже я представляю цілу команду
«ДемАльянсу», яка успішно руйнувала дурні ініціативи влади: ми зупиняли житлові
кодекси, боролися із корупцією в «Нафтогазі», боронили свободу мирних зборів,
нещодавно захищали по всій Україні свободу слова і, зокрема, канал ТВі. Надалі я
маю намір робити те, що й тепер, але з більшими можливостями, які дає мандат
народного депутата».
З інтерв’ю газеті «День», 13 вересня 2012 (№163)
***
ОДНОДУМЦІ ТА ПІДТРИМКА
З початку виборчої кампанії, тобто з початку вересня, офіс команди
Демократичного Альянсу перейменовано в штаб кандидата по мажоритарному
округу №211 (Голосіївський р-н, Київ) Василя Гацька, на щоденну ненормовану
роботу з різних куточків України приїхала та сама команда ДемАльянсу, щодня
відбувається щось нове та щодня, маємо надію, збільшується кількість запитів в
пошукові системи "хто такий Василь Гацько?" і відповідно збільшується кількість
тих, хто готовий підтримати Нашого Кандидата на виборах 28 жовтня.
***
Я провела декілька днів в передвиборчому штабі демальянсівського кандидата
Василя Гацька і отримала неоцінений досвід та набір відчуттів.
В мене є свої окремі завдання в штабі, які я в стані робити і дистанційно, але я
не вагаючись використовую будь-яку можливість попрацювати з нашими "в полі",
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поклеїти плакати, поспілкуватися з людьми, розповісти їм про кандидата Василя
Гацька!
Я сиділа в Одесі і мені часто було соромно постити в соцмережі щось про те,
як я там проводжу час, в той час, як наші в Києві пашуть цілодобово. Тепер я і сама
побувала в цьому унікальному місці - штабі ДемАльянсу!
Зранку в будні дні підйом о 7, аби перед роботою пороздавати газети біля
метро, потім робота і спішиш в Штаб, аби щось допомогти на окрузі. Рівень
комунікабельності у нас та у нашого кандидата просто 1000%, бо ми не "роздаємо
газети", ми спілкуємося з людьми та розповідаємо їм про Вaсиля Гацька. А Вася
спілкується та знайомиться з людьми просто постійно!
Наш Кандидат Василь Гацько. Маєте знайомих в Голосіївському районі Києва
- порадьте їм познайомитися з Василем.
Для скептиків: доказами, що це все працює, є вже декілька людей, які сьогодні
дізналися про нашу кампанію та роботу, а вже завтра встають в стройні ряди наших
волонтерів та стають активними одиницями нашого штабу.
Джерело: http://mary-kvit.livejournal.com/196211.html?
fb_action_ids=10151181769464510&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggre
gation&fb_aggregation_id=246965925417366
КРЕАТИВ 
22.09.12
В Штабі Василя Гацька вдаються до нестандартних методів агітації - наш друг
Лаккі носив футболку з написом "кожен пес знає Гацька" і "я знаю, хто такий
Василь Гацько" - на відповідь на наліпки по району
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ВАСИЛЬ ГАЦЬКО. ХТО ВІН? ВІДЕО
Василь Гацько. Ролик, заборонений на ТБ
http://www.youtube.com/watch?v=6VNUZtOPACw
Українські журналісти Юлія Банкова, Єгор Соболєв та Наталя
Соколенко про Василя Гацька, лідера Демократичного Альянсу та кандидата в
народні депутати України по 211-му Голосіївському округу (Київ)
http://www.youtube.com/watch?v=Mdq4Xw-ZTd4&feature=endscreen
http://www.dem-alliance.org/video/vasyl-gatsko-xto-vin.html
http://www.dem-alliance.org/video/vasyl-gatsko-kandidat-narodniy-deputat.html
P.S. Це лише невелика підбірка думок і коментарів про кандидата у народні
депутати Василя Гацька. Але особисто у мене склалось враження про унікальність
Василя як кандидата у народні депутати. Погодьтеся, не кожен буде клеїти свої
плакати, не кожен кандидат проводить таку потужну передвиборчу агітацію, навіть
той який має купу грошей і реклами. Мабуть, тут справа не в цьому. А в підтримці
та вірі звичайних людей, особливо молоді.
Щиро зичимо Василю Гацьку отримати максимальну довіру виборців
Голосіївського району Києва 28 жовтня!
Детальніше
про
Василя
http://www.facebook.com/gatsko
http://www.dem-alliance.org/gatsko

та

його

передвиборчу

кампанію:

Підготувала Альона Садовська
Використано матеріали з сайту Демократичного Альянсу та Facebook
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ВИБОРЧІ ПЕРЕГОНИ- 2012. ПОЛІТИЧНИЙ ЩОДЕННИК
ТЕМІРГАЛІЄВА РУСТАМА
Джерело: Facebook
Докторант
Національної
академії
державного
управління
при
Президентові України.
Народився 15 серпня 1976 року в м. УланУде, РРФСР. Має вищу освіту, у 1998 році
закінчив
Київський
національний
економічний
університет.
Економіст.
Кандидат наук у галузі державного
управління.
Трудову діяльність розпочав у 1998 році
викладачем економічної політики в
Кримському інституті економіки та
ТЕМІРГАЛІЄВ
господарського права. З 2002 року по 2003
РУСТАМ ІЛЬМИРОВИЧ
рік - головний спеціаліст Кримського
Член Партії регіонів
регіонального
управління
Державної
інноваційної компанії.
З 2003 року по 2004 рік - заступник голови Республіканського комітету Автономної
Республіки Крим у справах сім'ї та молоді. З 2004 року по 2005 рік - радник Голови Ради
міністрів Автономної Республіки Крим. З 2005 року по 2008 рік - аспірант Національної
академії державного управління при Президентові України.
З 2009 року - докторант Національної академії державного управління при
Президентові України.
З 16 листопада 2010 року - голова Постійної
комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим
з зовнішньоекономічних зв'язків та інвестиційної
політики.З 16 лютого 2011 року - голова Постійної
комісії ВР АРК із санаторно-курортного комплексу,
туризму і підприємництва.
З 2010 року - депутат Верховної Ради Автономної
Республіки Крим шостого скликання.

Одружений, виховує сина і дочку

21 жовтня
Перечитав користуючись нагодою ст. 18
Конституції АРК "Повноваження АР Крим".
Особливо цікавий пп 14 ст 18, де мова йде про
фінансові гарантії Автономії.
Ми маємо право залишати загальнодержавні
податки в кримському бюджеті. Але це
суперечить Бюджетному та Податковому кодексу
України
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19 жовтня
Вчора на фестивалі бізнесу, оголошеного в рамках Року підтримки підприємництва в АРК,
виступав представник Союзу промисловців Німеччини. Знаєте в чому німецький секрет
успішності економіки? В наявності невеликих і середніх сімейних компаній, багатьом з яких по
300-400 років і які батьки передають дітям. Традиції, повага до приватної власності, сімейний
працю та стабільне законодавство - ось основа німецького середнього класу, що становить 80%
німецького суспільства.
17 жовтня
Сьогодні закінчується можливість офіційно публікувати рейтинги, тому всі провідні
соціологічні служби країни опублікували результати досліджень. ПР виграє - від 19 до 27%, за
друге місце йде рівна боротьба Удару і у Об‘єднаної Опозиції - близько 13-14%, комуністи
набирають близько 9%. Є шанси потрапити в парламент Свободі і невеликі шанси у Королєвської.
15 жовтня
Субота! Нарешті знайшовся час для книги, яку купив у Москві ще в минулому році "Дослідження історії" Арнольда Тойнбі. Ця книга переведена на всі європейські мови і вважається
однією з кращих робіт в цій області.
12 жовтня
Державне управління - це дуже складний механізм, що вимагає спеціальних знань і досвіду.
Наша біда в тому, що в політику лізуть всі кому не лінь, включаючи боксерів і футболістів ...
Кожен має займатися своєю справою! ( про статтю в Українській правді, де Прем'єр Микола
Азаров сумнівається, що лідер УДАРу Віталій Кличко може стати серйозним державним діячем.
http://www.pravda.com.ua/news/2012/10/12/6974513/)
11 жовтня
Почалася газифікація Білогірського району - останнього району в Криму, де не було газу.
Поки опозиціонери критикують, влада працює. Такого обсягу робіт з розвитку інфраструктури
півострова не було ніколи за останні 20 років!
10 жовтня
Після появи інформації про зняття А. Баталіна мені дзвонив відомий кримський журналіст В.
Притула і просив коментарі. На питання про можливе переможця округу 2, я сказав, що найбільшими
шансами, після зняття лідера рейтингів Баталіна (27%), володіють Миримський (рейтинг 12,5%) і комуніст
Кіскін (9%). І переможець округу точно буде в пропрезидентському більшості. У підсумку зараз весь
інтернет з посиланням на Радіо Свобода, де працює Притула, тиражує лише ту частину мого комента, в
якій є Миримський, "ввічливо" упустивши інформацію про шанси комуніста Кіскіна.

9 жовтня
Дивно, але світовий туризм продовжує розвиватися високими темпами, не дивлячись на
глобальну економічну кризу, - дані ООН. Це ж стосується і Криму, де темпи приросту туристів і
податків від туризму значно перевищують динаміку в інших галузях економіки. Туризм є
своєрідним "хребтом" кримської економіки, підтримуючи торгівлю, транспорт і сільське
господарство в Автономії.

23 вересня

Кожен чоловік пишається своїм сином! Мій
дворічний джигіт вже освоює верхову їзду
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ЛІДЕРИ І ВИБОРИ
Питання політичного лідерства і, взагалі,
його місце в суспільстві минулого, сучасного та
майбутнього, перспективи розвитку та умови
формування політичних лідерів, зокрема, у сучасній
Україні, постійно турбують громадськість і
привертають увагу дослідників. З вирішенням саме
цих питань, люди пов'язують власні долі і
прогнозують розвиток або занепад.
Мене звати Захаров Юрій, працюю Першим заступником директора ДП «Центр
розвитку державно-приватного партнерства» Міністерства регіонального розвитку
будівництва та житлово-комунального господарства України, Радник Президента
Всеукраїнської громадської організації «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», психолог-консультант,
керівник Творчої майстерні «ZCG».
На даному відрізку свого життя, я працюю над створенням докторської дисертації на
тему: «Діяльність психолога з вдосконалення лідерських якостей у діячів сфери політики».
Напередодні виборів кандидатів у народні депутати, хочу поділитися короткими
висновками, які я зробив, опрацьовуючи літературу по політичному лідерству і результати
мого емпіричного дослідження.
Отже, політика неможлива без політичних лідерів, проте їхня діяльність
відбувається за певних умов, відмінних залежно від історичних і географічних чинників,
типу суспільства загалом, типу політичного режиму, парадигми розвитку суспільства,
рівня його соціально-економічного і технічного розвитку, типу культури.
Головним критерієм політичного лідерства є ефективність його дії,
результативність, задоволення запитів та інтересів тієї спільноти, яка бачить власну
перспективу у його існуванні. Без широкої соціальної підтримки оточення, політичне
лідерство втрачає свою суть.
Політичний лідер - це авторитетна особа, яка здійснює переважний вплив на інших
людей з метою інтеграції їхньої діяльності для досягнення спільних політичних цілей.
Досвід, впевненість, самодисципліна, високий рівень суб'єктивного контролю, вміння
спілкуватись з людьми, незадоволеність існуючим порядком речей – надає можливість
людині стати політичним лідером і очолити натовп.
Особистість політичного лідера є складним багатовимірним утворенням і
складається з множини різних взаємопов'язаних структурних елементів. Підсумовуючи
всю розглянуту мною інформацію, та враховуючи існуючий історичний час і технічноекономічний рівень розвитку суспільства, я зробив наступні висновки. Щоб отримати
визнання та владу, створити ефективні результати своєї діяльності, претенденту в
політичні лідери важливо мати:
1. сильний мотив влади – непереборне, постійне у часі прагнення отримати владу і,
таке ж сильне бажання утримувати її як-змога довше;
2. впевненість і рішучість дій;
3. високу самооцінку і віру у свої можливості;
4. харизматичну зовнішність, щоб подобатись людям і завойовувати їх симпатії
(гарні навички комунікації і вірним чином підібраний імідж);
5. політичну волю, здатність організовувати та брати на себе відповідальність за
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свої, та вчинки оточення;
6. ціннісну відповідність інтересам громадськості теперішнього часу, наявність чіткої політичної програми, яку підтримає більшість і повірить в механізми її
реалізації;
7. джерела фінансування.
Якщо розглядати все вищенаведене з точки зору виборців, то тим, хто планує вдало
«вкласти» свої голоси на виборах, і отримати очікуваний результат, потрібно взяти до
уваги наступне.
Ефективний лідер-кандидат, обов’язково повинен мати фізичні та психологічні сили
для здійснення своєї діяльності. Для цього йому потрібно мати, перш за все, гарне
здоров’я. Якщо у людини погане здоров’я, то в більшості випадків, його ефективність буде
низькою. Зверніть увагу на шкіру та вираз обличчя, пропорції та рухи тіла. Вони повинні
«випромінювати» здоров’я та впевненість. Для чоловіків і жінок політичнорезультативним віком є вік від 33 до 45 років.
У кандидата повинні бути певні досягнення не тільки на політичній арені. Його
цінності знаходяться, як правило,поза політичною діяльністю. Нажаль, в біографії можна
написати будь-які відомості, але бажано звернути на неї увагу.
Перевірте інформацію про статки кандидата. Він повинен достатньо заробляти, щоб
думати про реалізацію своєї програми, замість першочергового покращення свого
матеріального стану.
І саме головне. Уважно прочитайте програму кандидата. Перевірте кожну
«обіцянку» по наступній схемі. Кожна задекларована мета, досягнення (те, що кандидат
планує зробити) повинні давати відповідь на п’ять запитань:
1) Де конкретно, до якого дня місяця і якого року задекларована мета має бути реалізована.
2) З ким конкретно (мається на увазі оточення) кандидат планує досягти мети?
3) Що кандидат планує робити крок за кроком. Які проміжні досягнення будуть свідчити про те, що він рухається у заплановану напрямку, і вкладається у заплановані терміни?
4) Які механізми, підходи, навички і скільки грошей він планує використати на реалізацію кожного кроку? Бажано зрозуміти якість механізмів і звідки саме планується отримання коштів.
5) Заради чого Кандидат у Народні Депутати готовий віддати 4 роки свого життя
інтересам українського народу? Зрозумійте, чому для кандидата важливо виконати свою
програму.
Після аналізу відповідей на вищенаведені запитання, знайдіть відповідь на останнє:
«Хто ця людина?». Ідентифікуйте кандидата і зробіть певні висновки щодо справжніх
намірів політичного лідера.
Дякую за час і увагу. Всім бажаю успіху у виборах!

З повагою, Юрій Захаров.
м. тел..: +38 (067) 127 58 88
e-mail: zcg.yurii@gmail.com
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ХВИЛИНИ ДОЗВІЛЛЯ
СВІТ, ЩО ТАНЦЮЄ
19 вересня у Будинку національної
спілки письменників України відбувся
поетично-музично-хореографічний вечір
«Світ, що танцює» докторанта НАДУ
при
Президентові
України
Ірини
Кравчук (Ярини Мавки) та кандидата
філологічних наук Ярослави Шекери.
На фото: Ірина Кравчук і Ярослава Шекера

Свято вдалося на славу і стало справжнім «побаченням» поезії, магії танцю та
світла душі. Впродовж вечора прозвучали переклади китайської поезії Ярослави
Шекери, зачаровувала авторськими піснями Валентина Захабура з гітарою.
Танцювальні перфоменси продемонстрували гармонію рухів і слів. Зачарував
гостей фрагмент моновистави хореографа танцювальної компанії «Lelio»
Лілії
Климчук «Сни метелика» (лібрето Ярини Мавки). Крім того, глядачі побачили
виступи танцівників із різних шкіл танго.

«Світ на долоні» - нова книга поезій
Ірини Кравчук

Фрагмент моно-вистави
хореографа танцювальної
студії Lelio - Лілії
Климчук на лібрето "Сни
метелика"

Ірина Кравчук читає віріш

Ярослава Шекера разом з
батьком Миколою під сопілку
виконували народні пісні.

Ярослава Шекера та Валентина Захабура

Гості свята

Натхненниці вечора
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Настав час сказати світові через танець слів і поезію у танці, як ми його любимо:
Кожен крок –
Перехрестя
Безлічі шляхів…
Кожна мить –
Перехрестя
Безлічі сердець…
Хто щомиті
Плете мою стежку
З павутини можливостей?
Бог чи я?
Чи може, я нитка
У гойдалці з світла,
Що підчеплена за небо?
Дарувати радість - приємно. Очі людей під час нашого з Ярославою вечору в Спілці
письменників 19 вересня - світилися або повеселішали. Відчуваю щастя, коли це
відбувається. Тепер можна повертатися до "нормального" життя.
Ірина Кравчук.
Джерело: Facebook

ОГОЛОШЕННЯ
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.
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
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БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Запрошуємо Вас до співпраці у якості нових членів організації або
наших партнерів!

ВАДИМ ОВЧАРЕНКО
Заступник керівника
організаційного управління

096 762-81-08
hoster@bigmir.net

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

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