ЧАСОПИС
№9/2012
новорічний
Розповсюджується
серед випускників Національної академії державного управління
при Президентові України та її регіональних інститутів, науковців,
депутатів місцевих рад, державних службовців,
друзів та партнерів по громадській роботі
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

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

НОВИЙ РІК 2013

ЩО ХОЧЕ УКРАЇНА
ВІД 2013 РОКУ?
«Це дуже хороша думкоформа*, яка
схожа на лист собі, коханому, через
рік, що дозволяє створювати
конструкцію позитивної соціальної
реальності».
Джерело: http://glagol.in.ua/2012/12/27/chtohochet-ukraina-ot-2013-goda/

*думкоформа – вторинний відтворений
образ

Ми дуже часто звикли вживати так звані «думкоформи» пасивної властивості.
Це швидше схоже на гадання під час зимових українських свят, коли беруться
свічки, чиста вода і дзеркала. У цьому випадку в просторі подій вибираються першіліпші доріжки дійсності і людина підсвідомо починає їм слідувати.
Мені б хотілося у своєму прогнозі на 2013 рік переформулювати питання з
ПАСИВНОГО стану «Що ЧЕКАЄ Україну в 2013 році?» На АКТИВНИЙ стан: «Що
ХОЧЕ Україна від 2013 року?». Це дуже хороша думкоформа, яка схожа на лист
собі, коханому, через рік, що дозволяє створювати конструкцію позитивної
соціальної реальності.
Тому я пропоную два варіанти розвитку подій, як у ворожінні «що є, і що
душу заспокоїть».
ВРУ. Безперервна боротьба за владу не дозволить Парламенту перетворитися
в трибуну для конструктивних демократичних діалогів і законодавчої роботи.
Тільки до листопада-грудня 2013 року більшість «новеньких» депутатів розбереться
в регламенті роботи парламентських засідань, комітетів, робочих груп та істинних
цілей керівництва фракцій. Можливо, будуть змагальні амбіції в рядах опозиційних
сил за сценарієм «два українці - три гетьмана», що, в свою чергу, може активувати
«бомбу уповільненої дії» під назвою «дострокові перевибори».
Що ХОЧЕ Україна від 2013 року? Керівники фракцій домовляються про
конструктивну роботу. Всі депутати самі за себе натискають на кнопки для
голосування, ходять на ВСІ засідання комітетів, голосують не за членів своєї
фракції, а за професійно написані закони, чесно розподіляють бюджет і звертають
увагу не на код мови, а на сенс дій.
КМУ. Серія викривальних судових процесів, на жаль, торкнеться
попереднього і, можливо, нинішнього уряду і деякі з них, можливо, проведуть
тільки почалося десятиліття десь в передмісті міста Менська (примітка: в передмісті
цього населеного пункту частину свого життя вже проводить Юрій Луценко).
Що ХОЧЕ Україна від 2013 року? Міністри не за квотами партій, а на
чесних конкурсних відборах по спеціальній системі призначають собі заступників,
зберігаючи при цьому більшість професійних кадрів по всій вертикалі виконавчої
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влади, проводять управлінський аудит і розпочинають роботу. Як мінімум,
українська мова пана Азарова «однозначно краща».

Фото: astro7.ru

АПУ. Незважаючи на констатацію того, що розпочалась друга світова хвиля
економічної кризи, в коридорах установ, розташованих в районі Національного
банку, експертами продовжує фіксуватися ріжуча око стабільність. Особливих
скандалів там не чекайте. Навіть якщо вони там відбудуться - про це ніхто не
дізнається. А взагалі, це дуже тихе місце.
Що ХОЧЕ Україна від 2013 року? Як мінімум, ефективної і конструктивної
кадрової політики при призначенні керівників ОДА.
Суди. В Україні правда є. Але можна впевнено прогнозувати, що її вартість в
українських судах буде дорожчати. Маю сумніви, що можна розраховувати на те,
що формула «чим більше грошей - тим ближче до правди» зміниться наступного
року.
Що ХОЧЕ Україна від 2013 року? Щоб життєва формула «чим більше
грошей - тим ближче до правди» не мала підтвердження хоча-б в 10% випадків.
Армія. На превеликий жаль, грошей для того, щоб купити нові танки, ракети і
літаки, як і раніше, не буде. Генерали, офіцери і солдатики будуть боротися в цьому
випадку за своє життя, в міру своїх можливостей і повноважень, звичайно. А взагалі,
буде продовжено справу, розпочату багатьма роками тому - армію будуть, як і
раніше, розпродавати якісь «добрі дяді» у військовій формі.
Що ХОЧЕ Україна від 2013 року? Щоб солдати були живі, ситі й одягнені, а
офіцери середньої ланки отримали нарешті давно обіцяні квартири.
Економіка. Можливо, прогнози чесних фінансистів виправдаються і гривня
почне коштує стільки, скільки вона коштує насправді. Це буде справедливо, але всі
ми швидше за все, станемо значно біднішими, а дехто, як завжди, на цьому
розбагатіє. У цьому випадку я не маю на увазі чесних фінансистів, звичайно.
Що ХОЧЕ Україна від 2013 року? Повернення вкрадених грошей і
вкладення їх в освіту, інноваційні технології та ефективну систему державного
управління.
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Технології. Світовий прогрес неминучий, але України це торкнеться зовсім
трохи. Можливо, будуть зроблені акценти на сучасні технології щодо засобів
управління цивільним населенням і його підпорядкуванню владі, але це буде «зі
скрипом» удосконалюватися лише в столиці та деяких «експериментальних» містах.
Що ХОЧЕ Україна від 2013 року? «Комп'ютеризацію всієї країни», що
дозволить вести прозорий та цивілізований діалог з владою, голосувати, не
виходячи з дому, сплачувати із зручністю рахунки й податки, уникати хабарів,
економити папір, створювати власний інформаційний простір для кожного
громадянина.
Кадровий потенціал держави та Клани. Кланова боротьба за ресурси і
вплив буде продовжуватися. Як і раніше, при відборі кадрів на певні посади в
державі буде грати роль не рівень їх компетентності, а відданість верхівці клану.
Тому рівень освіти та патріотичне ставлення до своєї країни будуть в цьому випадку
грати найменшу роль.
Що ХОЧЕ Україна від 2013 року? Створення механізмів для нового
соціального ліфту, який дозволить освіченим, оптимістично і патріотично
налаштованим фахівцям допомогти своїй країні нарешті стати успішною і сильною.
Інформаційний простір або пропаганда. «Володарі кілець» з метою
спрощення управління людьми будуть, як завжди, відволікати народ від нагальних
проблем, пропонуючи їм «морквину» у вигляді нескінченних реаліті та політичних
шоу і іншої «телевізійної лапші та капусти».
Що ХОЧЕ Україна від 2013 року? Щоб кожен громадянин нарешті
усвідомив, що корисного і унікального він хоче і здатний втілити в реальність для
своєї країни і зробив у цьому напрямку свій перший крок.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

З ЦЬОГО ВИПУСКУ ЖУРНАЛУ ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:
Що чекає Україна від 2013 року (стаття в інтернет-виданні «ГЛАГОЛ»).
Хто став новим членом ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ».
Як члени ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» зустріли перший день після «кінця світу»
22.12.12.
Хто виграв у черговій клубній грі магістрів державного управління «Імперія
Влади – Гра Статусів».
Наскільки успішно був проведений благодійний аукціон до свята Святого
Миколая для дитячого будинку.
Де було запалено БАГАТТЯ БАЖАНЬ для членів ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ».
Про Грудневі ексклюзиви або Магічні кола Золотих воріт.
Як провести вихідний з друзями. Проект КІНОМАГІЯ.

З повагою
Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Ольга Піддубчак

www.facebook.com/piddubchakolga
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Нові члени організації
Ольга – магістр державного управління, закінчила
Луганський Національний університет ім. Т.
Шевченка.
Перша освіта - Луганський Національний аграрний
університет, спеціалізація - ветеринарна медицина.
Зараз Ольга працює провідним спеціалістом відділу
Головного управління ветеринарної медицини в
Луганській області.
ОЛЬГА ІЗВАРІНА

Стаж державної служби більше 5 років.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО
ПРЕДСТАВНИЦТВА
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

На фото: Ольга Ізваріна Ольга та керівник Луганського
обласного представництва, кандидат історичних наук.

ЗНАЙ НАШИХ
ВІТАЄМО
із захистом кандидатської дисертації
з державного управління
керівника Львівського
обласного представництва
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
ТАРАСА КІЦАКА
Тема дисертації: Формування та реалізація
державної політики у сфері підготовки
державних службовців
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НОВА ЕРА ТА РОЗІМКНЕНЕ КОЛО - 22.12.12
ІМПЕРІЯ ВЛАДИ – ГРА СТАТУСІВ ТА БЛАГОДІЙНИЙ АУКЦІОН
Всеукраїнська громадська організація «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ провела в
засніженому будинку на закритій території у хвойному лісі - в Конча-Заспі захід
«НОВА ЕРА ТА РОЗІМКНЕНЕ КОЛО» 22.12.12 року.
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Під час другої частини заходу відбулась чергова гра магістрів Державного
управління «Імперія Влади – Гра Статусів» (8 сезон), яка була проведена
Президентом ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Ольгою Піддубчак.
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Далі був благодійний аукціон для збору речей та грошей на новорічні
подарунки в дитячі будинки, який провела Голова Київського регіонального
представництва ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Віталіна Танцюра (деякі лоти були
зроблені власними руками дітей учасників аукціону).
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Згодом члени ВГО слухали та декламували вірші українських поетів, в тому
числі в гостях перебувала відома поетеса, кандидат філологічних наук, член спілки
письменників Олеся Мудрак-Ковалівна, яка талановито провела цю частину заходу
та продекламувала власні вірші.

З почесних членів ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" на захід були запрошені доктор
наук з державного управління (тема докторського дослідження «Стан та розвиток
сучасних політичних партій»), завідуюча кафедрою державного управління та
управління освітою університету ім. Грінченка Лілія Гонюкова та засновник Парку
історичної реконструкції "Київська Русь" Володимир Янченко.
БЛАГОДІЙНИЙ АУКЦІОН
Хочу подякувати всім, хто долучився до
підготовки та брав участь у благодійному аукціоні.
Зібрані гроші підуть на добру справу, яка надасть
позитивного іміджу нашій організації. Пропоную
започаткувати нову традицію і проводити такі
аукціони щорічно.
Віталіна Танцюра
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НОВА ЕРА – БАГАТТЯ БАЖАНЬ
Наприкінці заходу, після благодійного аукціону для дитячого будинку, було
розпалене велике Багаття Бажань, на якому члени організації та запрошені гості
висловили побажання стосовно розвитку спільноти та приорітетів держави в цілому.

Вечірній хвойний засніжений ліс
22.12.12. Захід нашої ВГО "ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ" - "Нова Ера - Розімкнене Коло".
Розпалено велике Багаття Бажань. Поряд партнери по громадській діяльності. Слухаю
побажання Вадима Ресенчука, адвоката з
інтелектуальної власності, голови наглядової
ради
Благодійного
Фонду
Асоціації
інвалідів-компьютерників.
В руках у Вадима - скриня з калиною. Перед Вадимом сидить Президент цього
ж фонду - Козлюк Юлія, далі - голова Київського обласного представництва ВГО
"ЕЛІТА ДЕРЖАВИ", організатор благодійного аукціона для дитячого будинку,
Віталіна Танцюра та засновник Парку історичної реконструкції "Київська Русь" Володимир Янченко. Кожен з учасників бере ягідку, загадує бажання, відчуваючи її
гірковатий смак та передає скриню далі. Дякую їм за те, що ми в цей день були
разом! Приємно, що це свято ми зробили собі самі. Було весело.22.12.12, день
зимового сонцестояння.
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ВІТАННЯ З НОВОРІЧНИМИ СВЯТАМИ
***
Друзі, нашу ВГО із-за кордону щиро привітав
перший директор Радіо Свобода Богдан Нагайло, який
першим відкривав представництво радіо в Україні в 90-х
роках.
Пан Богдан на сьогодні є одним із найактивніших
членів української діаспори в Америці. В цьму році він
святкував своє 60-річчя в Україні та мав нагоду
познайомитись зі мною. Він з великою цікавістю
ознайомився з нашим сайтом та часописами і сказав, що
ми робимо дуже гарну справу.

Цим посиланням на танго він привітав членів нашої
ВГО (музику відомого емігранського автора Веселовського та
фото до слайдів він підібрав сам). Його приписка була така:
Novorichnyi podarunov Vam i Vashym druzyam
http://www.youtube.com/watch?v=9LKH7Ewkdig
90-ті роки в Україні

***

Вітання всім від Сумського осередку ВГО
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» з Різдвом Христовим!

http://priroda.inc.ru/prazdnik/rojdestvo/rojdestvo20.
html<f

***
От всей души Союз молодежи «Киевская Русь» поздравляет Вас с
наступающими праздниками Нового Года и Светлого Рождества Христова!!!
Примите самые искренние пожелания ярких профессиональных успехов,
новых побед и достижений, крепкого здоровья, радости и счастья, мира и
благополучия!
Пусть в Вашем сердце всегда царит любовь: к ближним, к своей работе, к
окружающим и к культуре!
С уважением
оргкомитет Союза молодежи «Киевская Русь»
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З Новим роком з острова Хортиця
Вітання Президента ВГО ЕЛІТА ДЕРЖАВИ Піддубчак Ольги з Новим 2013 роком!
Острів Хортиця, 31.12.12
http://www.facebook.com/photo.php?v=434033463335753&set=vb.100001873107150&t
ype=2&theater
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Приємно так швидко передати
вітання на таку далеку відстань тим,
хто це розуміє та цінує:). Це привід
наступного
разу
відвідати
Хортицю:). Там не так давно
зробили музей під відкритим небом,
який відтворює Запорізьку Січ.
На фото: острів Хортиця.
Сакральне
місце
із
сильною
енергетикою. Є певні докази, що
саме на цьому місці знаходилась
загадкова Атлантида.
ГРУДНЕВІ ЕКСКЛЮЗИВИ або Магічні Кола Золотих Воріт
Джерело: facebook Піддубчак Ольги

Джерело:
facebook Піддубчак Ольги

Відгук на статтю від відомого скрипаля,
онука відомого апологета класичної музики
Стеценка, завідувача кафедри менеджменту
шоу-бізнесу Інституту культури Кирила
Стеценка: Дякую Ольго! Чудова стаття!
Динамічна, якась безмежова та, головне, з
постійним утриманням невидимої сутності...
Як бачите, я також перебуваю у просторі
управління та плекання української еліти. Бо
актуальна національна ідея формулюється у 22
слові нашого гімну... Єдине зауваження щодо
мого формального статусу - завідувач кафедри
МЕНЕДЖМЕНТУ шоу-бізнесу. Адже ми
навчаємо управлінців та підприємців. Радий, що
познайомився з Вами.
ГРУДНЕВІ ЕКСКЛЮЗИВИ або Магічні Кола Золотих Воріт
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06 грудня 2012 року, під час вечірнього снігопаду, я вийшла з метро «Золоті
Ворота» та попрямувала до Будинку Актора, де вперше збиралась розділити з
іншими шанувальниками української класичної музики твори Кирила Стеценка,
українського композитора, музично-громадського діяча та Миколи Лисенка,
українського композитора, піаніста, педагога, збирача пісенного фольклору та
громадського діяча, автора гімну «Боже великий, єдиний, нам Україну храни».
Я занурила чобіток у велику калюжу із сніговою кашею, перестрибнула
перепону, ще мить – і я у фойє Будинку Актора. Біля роздягальні журналістка та
телеоператор беруть інтерв’ю у літньої красивої пані із сивим волоссям, одягнутої в
чорний оксамитовий костюм, наче у кіно про творчу та наукову інтелігенцію 60-х
років. Пані терпляче,чемно та усміхнено відповідає на запитання журналістки, але
видно, що поспішає. Я здогадалась, хто це – це Рада Лисенко, народна артистка
України, професор Національної музичної академії, онука музичної гордості
України – композитора Миколи Лисенка. Саме сьогодні, завдяки онуку Кирила
Стеценка, талановитого українського скрипаля, завідувача кафедри менеджменту
шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв України
названого на честь діда Кирила Стеценка, відбувається унікальний культурний
захід: Презентація серії концертних програм «ЕКСКЛЮЗИВИ».
Я зустріла друзів та пройшла у фойє Будинку Акторів. Спілкування, красиві
картини на стінах, знайомі обличчя… Що ще потрібно для хорошого налаштування
для гарного концерту? Біля нас зупинилась трошки чудернацька жіночка в літах –
вона була вдягнена у щось, схоже на жупан, на плечі висіла сумочка з ганчір‘я, на
голові - хустка в народному стилі, в рухах щось обгорнуте в таку ж хустку. У неї
були добрі очі та якесь просвітлене обличчя, наче вона знаходиться одразу на землі і
одночасно там, куди звичайні люди зможуть потрапити лише після смерті.
Я притулила лоба до скла. За спиною була яскравий гомінкий натовп, а за
склом, у ледь підсвіченій ліхтарями зимовій темряві, легко та спокійно на ялинку
падав сніг. Нас запросили до залу. У натовпі я помітила колишнього міністра
закордонних справ Огризка та попрямувала на визначене місце у восьмому ряду.

Стеля Будинку актора.

Початок концерту

Фото з концерту з випадковою
засвіткою виконавиці.
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На сцені поставили стільці і концерт розпочався.
Майже під стелею на мене дивися великий старовинний портрет двох
чоловіків. Картинка слайду одночасно НАДАЛА мені багато інформації: «Микола
Лисенко (1842-1912) та Кирило Стеценко (1882 – 1922) – 300 років. Хто знає та
розуміє, той почне рахувати безліч співпадінь, де є і дати народження, і дати смерті,
і різниця між роками життя, і 12 місяць 2012 року. Як з‘ясувалось на початку заходу,
мій сучасник Кирил Стеценко, теж любить відчувати події і символи через відрізок
«минуле, сучасне, майбутнє», та розташував фото апологетів української класичної
музики у дзеркальному вимірі, де Микола Лисенко був поставлений ліворуч
(минуле), а дід Кирила – праворуч (на той час сучасне), а не так, як було в оригіналі
старовинного фото.
Концерт був цікавий – презентація книги, запитання журналістів, квіти
шанувальників і найголовніше – сам концерт. Виконувались твори на слова
Шевченка та інших українських авторів того часу.
На якусь мить від гарної музики я прикрила очі, але відчула щось незвичне.
Чи то музика, чи то колишній храм для молитов, чи то просто моя багата уява дали
мені можливість побачити... Інколи доводиться вірити у незвичне…

Жінка з іконою та відомий
Кирило Стеценко роздає автографи
Онуки композиторів - шанувальникам
блогер Віталій Манько
Рада
Лисенко
та
Кирило Стеценко
(джерело - сторінка
facebook п. Стеценка

В перерві гостей пригощали чаєм із свіжим білим хлібом із медом. Друга
половина концерту пройшла не менш яскраво, натхненно та приємно. Як зазначили
організатори заходу, планується ціла низка концертів, пов’язана із відтворенням
інтересу до української класичної музики. До речі, я таки дізналась, що та дивна
жінка тримала в хустині – це була ікона, яку вона завжди носить із собою в пам’ять
про свого коханого чоловіка…
Цей незвичний творчий вечір завершився біля пам’ятника Ярославу Мудрому,
де я жартома намагалась збити снігову шапку на його руці, кидаючи маленькі
сніжки, та робила «коло пошани» навколо Золотих Воріт.
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Отже, я поставила крапку в подіях, що розпочались в листопадову п’ятницю,
тридцятого, на тому ж самому місці…(оповідання від 01.12.12).
P.S. Не втримавшись, я все-таки написала відгук щодо такої цікавої події на
сторінці організаторів. На що отримала запрошення у друзі.
- «Пане Кирило, - написала я у відповідь, - щиро дякую за запрошення у друзі.
Ви сильна та сонячна людина, яка змінює світ навколо себе на краще. Буду рада не
тільки СПОСТЕРІГАТИ за Вашими радощами і думками на сторінці Фейсбуку, але
й, якщо це буде по силам, ЗМІНЮВАТИ разом з Вами світ на краще.
- «Приймаю із вдячністю! – написав мені талановитий український скрипаль,
- Розумію, що ви багато можете і робите... А ще: "Головне, що ти хочеш". Зичу
світла й перемог!»
Тоді, о третій ранку 08.12.12 я усвідомила, чого мені насправді
хочеться – «легкості та сили душі, світу у світі та добрих друзів на обраному шляху
до щастя...»
Дякую пану Кирилу за можливість сформулювати моє бажання:)
Ольга Піддубчак
НА ДОЗВІЛЛІ
ФЛЕШКА 250 ГБ
На цих вихідних особисто
зіграла роль у короткометражній
комедії-бойоику "Флешка 250 Гб".
Була рада підтримати цікаву ідею новий
проект
"Кіномагія",
започаткований
моїм
френдом
Дмитром Тараном, ех-директором
Ялтинскої кіностудії, сценаристом,
режиссером,
продюсером,
засновником кінокомпанії «Таран
Продакшн».
Я завжди відчуваю гарні починання та нові перспективи. Наш фільм буде
ПЕРШИМ у ланцюгу цікавих, смішних або драматичних фільмів Кіномагії. Бажаю
Дмитру та його команді успіхів!
Нижче - моє інтерв’ю на другий день після озвучки.
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http://www.youtube.com/watch?v=66ZNbkyu6no&feature=youtu.be
"Мальчики, берегите матчасть. Из-за таких, как вы, страна неизвестно куда
катится:)".

Майже рекламний плакат

Учасники фільму

Дмитро Таран, Піддубчак Ольга
та Олексій Сініцин

Короткометражка на 4 хвилини з моєю участю. Зніматись було весело.
Сценарій "по ходу" писався самими учасниками цієї веселої гри в Кіномагію. Я
позувала професійному фотографу, мене переносили на руках через велику калюжу,
коли було потрібно дістатись до визначеного місця зйомок, тримала в руках
пістолети, слухала дотепні жарти та жартувала сама.

https://www.youtube.com/watch?v=cBg3hinnfZg
Дякую за запрошення випускнику Національної академії державного
управління при Президентові України, члену громадської організації «Філософія
Серця» Олексію Сініцину за запрошення, режисеру Дмитру Тарану за гарну ідею та
вміння працювати з непрофесійними акторами, а також професійному фотографу
Дмитру Колосову за чудові фото на згадку.
Якщо хтось зацікавився грою в «знімальний майданчик» - звертайтесь!
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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. Прохання відповідально поставитись до цієї
роботи.
P.S. Хто писав магістерські роботи і хоче опублікувати якісь уривки - вітаємо!
ПРИЙМАЄМО ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ У ЧЕРГОВОМУ ЖУРНАЛІ:
Для підготовки наступного дайджесту чекаємо від Вас інформації про Вашу діяльність, як
членів організації, у такому форматі: дата, місце проведення, суть події, фото, автор, зворотній
зв‘язок (тел., e-mail).
В тому числі, розміщуємо інформацію у наступних розділах: шукаю/пропоную роботу,
потрібна консультація, надаємо послуги.
Заявки направляти за адресою a_sadovskaya@ukr.net
БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Запрошуємо Вас до співпраці у якості нових членів організації або
наших партнерів!

ВАДИМ ОВЧАРЕНКО
Заступник керівника
організаційного управління

096 762-81-08
hoster@bigmir.net

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Над дайджестом працювали:
Ольга Піддубчак, Галина Ніколенко, Альона Садовська, Дмитро Колосов, Марія Соломіна,
Дмитро Таран, Олена Тарасюк, Надія Демич.
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