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ЧАСОПИС 

№2/2012 

 
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/ 

mailto:elitestate@ukr.net
http://www.elita-derzhavy.org.ua/
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Завжди наступає момент, коли  

накопичений соціальний та інтелектуальний капітал  

трансформується в адміністративний та політичний 

 

 

Кадрова політика  

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

 

2012 рік 

Третій рік системного 

розвитку соціальної сили 

професіоналів у сфері державного 

управління.  

Продовжується формування 

мережі експертів та регіональних 

осередків. 

2015 рік  

Якісна перевірка роботи 

організації: Прозорість конкурсних 

відборів на державну службу значно  

 

збільшиться: керівні посади на державній службі займають ті, хто ДІЙСНО має 

якісні знання та досвід у сфері державного управління. 

Як ми це зможемо перевірити? - Шляхом незалежного соціологічного 

опитування державних службовців/ Моніторинг інформації про вакантні посади 

та призначених осіб. Публікація отриманої інформації. 
 

2020 рік 

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» - одна з найвпливовіших соціальних сил в 

Україні, дії якої направлено на практичне впровадження прогресивних 

наукових розробок у сфері державного управління.  

Результат 2020 року абсолютно реальний  за умови спільного та активного 

вкладення ресурсів, зусиль, соціальних інвестицій, і, головне, довіри один до 

одного самих членів ВГО.  

 

Чи це можливо? МОЖЛИВО! Якщо не зупинятись, вірити в себе та членів 

спільноти, ретельно підбирати кадри організації та дотримуватись корпоративних 

правил взаємовідносин в середині організації, і, головне, 

 

ЗАВЖДИ БУТИ 

щирою, відповідальною, вихованою, позитивною та порядною 

ЛЮДИНОЮ! 

 

Запрошуємо до розбудови осередків ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»  

та формування якісної та прозорої кадрової політики держави. 

 

Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»     Ольга Піддубчак 
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Лютий 2012. Робочою групою ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» створено  

ІНСТРУКЦІЮ З ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО 

ОСЕРЕДКУ  ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

 

Документ має такі розділи: 

I. Легалізація осередку. 

II. Пошук потенційних членів для формування осередку та проведення 

першого (ознайомчого) засідання. 

III. Формування соціального поля осередку: партнери, громадські ради, 

адміністрації тощо. 

IV. Формування експертних груп. 

V. Благодійні внески та фінансові витрати. 

 

НАД ПЕРШИМ ПРОЕКТОМ ІНСТРУКЦІЇ ПРАЦЮВАЛИ: 

 

 
ПІДДУБЧАК ОЛЬГА 

Президент  

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

Аспірант НАДУ  

при Президентові України 

 
АНДРЄЄВ ОЛЕКСАНДР 

Віце-президент  

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

Аспірант НАДУ при Президентові 

України 

 
НІКОЛЕНКО ГАЛИНА 

Віце-президент  

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

Магістр державного управління 

 
КІЦАК ТАРАС 

Керівник Львівського 

регіонального осередку ВГО  

«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

Аспірант Львівського інституту 

державного управління 

 
ТАНЦЮРА ВІТАЛІНА 

Керівник Київського регіонального 

осередку ВГО  

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

Магістр державного управління 

 
МАЗАЛЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО 

Керівник експертного напряму з 

питань етики та регламенту  

 ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

Донецький регіональний осередок 

Всі вкладені організаційні, матеріальні та інтелектуальні ресурси, 

акумульовані в регіональних осередках, дають ВСІМ НАМ ШАНС в 

перехідний для країни та світу час створити власний відомий бренд та за 

умов вірного позиціонування згодом посісти високе соціальне місце в 

державному управлінні для розвитку нашого суспільства та власної 

особистості. 
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                                              КАДРОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

 

 
 

 

 

Вітаємо  

ТАРАСА КІЦАКА  
з призначенням на нову посаду: 

 

заступник начальника навчально-методичного відділу 

Львівського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. 

 

 

Вітаємо  

ЮРІЯ ЗАХАРОВА - 

Радника Президента ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»  

(м. Кривий Ріг) 

 

 із першим кроком у державній кар’єрі – з  

 призначенням на посаду Першого заступника 

директора Державного підприємства «Центр розвитку 

державно-приватного партнерства» (м. Київ). 

 
Довідка:  Державне підприємство «Центр розвитку державно-приватного партнерства» 

(далі - Центр розвитку ДПП) розпочало свою діяльність в структурі Мінрегіонбуду України з 

грудня 2011 року.  

Мета підприємства: на засадах державно-приватного партнерства розробити і 

впровадити ефективні схеми вирішення актуальних завдань в галузі регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства. 

Місія підприємства: прискорити процес соціально-економічного розвитку України. 

Діяльність підприємства охоплює напрямки: 

 Регіонального розвитку: 

 реалізація інфраструктурних проектів; 

 реалізація соціальних проектів; 

 реалізація екологічних проектів. 

 Будівництва: 

 житлове будівництво (молодіжне будівництво, доступне житло та інші); 

 промислове будівництво; 

 соціальні об'єкти; 
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 виробництво будівельних матеріалів; 

 Житлово-комунального господарства: 

 тепло; 

 вода; 

 житло; 

 благоустрій. 

У разі виникнення потреби або за наявності пропозицій щодо співпраці, пишіть на 

електрону адресу e-mail:dpp@minregion.gov.ua. 

Сайт підприємства www.dpp.org.ua працює в режимі наповнення. 

 
 

 

 

ПАРТНЕРИ ПО ГРОМАДСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 

 
Спілка дипломатів України 

 
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

 

Активно розпочала свою діяльність робоча група ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

з міжнародних питань.  

Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Ольга Піддубчак була обрана 

Головою Комітету з питань дипломатичних інституцій та консульських питань 

Громадської ради при Міністерстві закордонних справ.  

Посилання про громадську роботу О. Піддубчак на офіційному сайті МЗС: 
http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/58020.htm 

 

СТАТТЯ НА САЙТІ СПІЛКИ ДИПЛОМАТІВ УКРАЇНИ: 
http://www.spilka-dyplomativ.tk/news_elita.html 

 

28 січня 2012 року  за ініціативою і при посередництві Президента 

Міжнародної Дипломатичної Місії  Народної Дипломатії «ЄВРОПЕЙСЬКА 

УКРАЇНА» В'ячеслава Буденка відбулась зустріч Виконавчого секретаря          

А.А. Будкевича із Президентом Всеукраїнської громадської організації «ЕЛІТА 

ДЕРЖАВИ» Ольгою Піддубчак. 

Враховуючи напрями діяльності ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», а саме: сприяння 

створенню умов для широких ділових та особистих контактів членів Організації 

на місцевому, державному та міжнародному рівнях; сприяння пропаганді серед 

http://www.dpp.org.ua/
http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/58020.htm
http://www.spilka-dyplomativ.tk/news_elita.html
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населення позитивного іміджу державних службовців, службовців в органах 

місцевого самоврядування; всебічне сприяння економічній, політичній та 

культурній інтеграції України до світового співтовариства, Ольга Піддубчак гідно 

очолює Комітет Громадської ради при МЗС України з питань дипломатичних 

інституцій та консульських питань. 

Оскільки Спілка дипломатів відповідно до своїх функцій взаємодіє з 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими 

громадськими організаціями щодо питань сприяння ефективному формуванню і 

розвитку дипломатичної служби України, сторони висловили впевненість, що 

співпраця у сфері дипломатичних та консульських питань сприятиме успішній 

реалізації завдань обох організацій. 

Була також обговорена пропозиція щодо втілення в життя конкретних 

спільних проектів у ході подальшої співпраці, що викликало, в свою чергу, високу 

зацікавленість та відзначилося практичним спрямуванням. 

 

Прес-служба  спілки дипломатів України 

 

 

ПАРТНЕРСТВО «ВІДКРИТИЙ УРЯД» 
http://www.toro.org.ua/ogp/pro-partnerstvo 

 

   
Випускник НАДУ при Президентові 

України Олексій Хмара, 

Лідер Творчого об‘єднання 

«ТОРО», координатор Партнерства 

«ВІДКРИТИЙ УРЯД» 

 Президент 

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

Ольга Піддубчак 

 

 

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» увійшла до Партнерства «ВІДКРИТИЙ 

УРЯД».  

Українське Громадське Партнерство засноване в підтримку ініціативи 

з організації відкритого уряду. 

Новоутворене українське Громадське Партнерство складається із 47 

неурядових організацій  та 13 індивідуальних членів.  

Члени ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», які стали членами громадських рад по 

всій Україні, та учасники експертних груп взяли участь в обговоренні таких 

кроків, які стоять перед Партнерством:  
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Покращення якості публічних послуг - заходи, що стосуються цілого 

спектру публічних послуг у таких сферах, як охорона здоров'я, освіта, 

кримінальне правосуддя, водо -, електропостачання, телекомунікації тощо і 

спрямовані на покращення якості публічних послуг або реформування приватного 

сектору.   

Підвищення доброчесності в державі - заходи, що стосуються боротьби з 

корупцією та публічної етики, доступу до інформації, сприяння фінансовій 

реформі та свободи ЗМІ та громадянського суспільства.  

Більш ефективне управління державними ресурсами - заходи, що 

стосуються бюджетів, державних закупівель, природних ресурсів та зовнішньої 

допомоги.  

Забезпечення безпеки в державі - заходи, що стосуються громадської 

безпеки, національної безпеки, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 

екологічних загроз.  

Підвищення корпоративної відповідальності - заходи, що стосуються 

корпоративної відповідальності за діяльність у таких сферах, як охорона 

навколишнього середовища, боротьба з корупцією, захист прав споживачів та 

залучення громадян до участі у процесах державного управління.  

ПРОХАННЯ регіональним представникам ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

налагодити контакти із координаторами із впровадження в Україні 

ініціативи Партнерство «ВІДКРИТИЙ УРЯД», проводити спільні заходи та 

активно надавати пропозиції.  

Координати регіональних представників можна знайти на 

http://www.toro.org.ua/ogp/coordinators 

 

 

Робота  експертів ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

З ФІНАНСОВОГО НАПРЯМКУ 

 

 

 

До Редакційної колегії фінансово-економічного 

тижневика «Бізнес-ревю Україна» увійшли два експерти 

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»: 

 

ОЛЕГ ЛОСІХІН ТА ГЕННАДІЙ РЯБЦЕВ 

 
Довідково: «Бізнес-ревю Україна» - офіційне 

друковане видання Держфінпослуг України за 

підтримки Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської 

діяльності, податкової та митної політики. 

 

 

 

www.ukrbizn.com 

 

 

http://www.toro.org.ua/ogp/coordinators
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Круглий стіл «Нова редакція Закону України 

«Про страхування» – шлях до досконалості». 
 

Першого лютого 2012 року в підкомітеті Верховної Ради з питань контролю 

та законодавчого забезпечення регулювання ринків фінансових послуг під 

головуванням голови підкомітету, випускника НАДУ Пінчука А.П. відбувся 

дорадчий круглий стіл на тему: «Нова редакція Закону України «Про 

страхування» – шлях до досконалості».  
 

 

      Аспірант НАДУ, координатор напрямку 

експертної оцінки ринку фінансових послуг 

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Олег Лосіхін 

(ліворуч) з народним депутатом України, 

випускником НАДУ Андрієм Пінчуком 

 

Круглий стіл «Нова редакція Закону України «Про страхування» 

-  шлях до досконалості» 

 

Проект закону №9614 “Про внесення змін до Закону України „Про 

страхування”(нова редакція), який ставить за мету: зміцнення ринкових засад 

діяльності учасників страхового ринку України та використання переважно 

непрямих методів впливу на процеси, що відбуваються у сфері страхування, 

шляхом удосконалення нормативно-правової бази і впровадження міжнародних 

принципів та стандартів державного регулювання та нагляду, а також 

саморегулювання, було презентовано помічником депутата, експертом 

напрямку експертної оцінки ринку фінансових послуг ВГО «ЕЛІТА 

ДЕРЖАВИ» Лосіхіним О. О. 

 

РОБОТА З РЕГІОНАЛЬНИМИ ОСЕРЕДКАМИ : 

ЖИТОМИР ТА ОДЕСА 

 

27 січня 2012 року у Верховній Раді України відбулася робоча зустріч   

Президента ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Піддубчак Ольги та Віце-президента 

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Ніколенко Галини з Головою представництва ВГО 

«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» в Житомирській області Олександром Бабичем та 

представником Одеського регіону Олегом Храпком. У ході зустрічі були 

обговорені питання про становлення регіональних представництв ВГО «ЕЛІТА 
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ДЕРЖАВИ», шляхи удосконалення роботи представництв та  співпрацю регіонів 

з центром. Важливим, на думку Піддубчак Ольги, є кроки щодо популяризації 

державної   служби   серед  населення,   для   чого необхідно представництвам 

ВГО тісно співпрацювати з органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування та громадськістю на місцях.  

Також було  обговорено   стратегічний   план   та  перспективи розвитку 

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» до 2020 року. Під кінець зустрічі презентовано сайт 

Житомирського представництва, а також обумовлено створення аналогічних 

медійних каналів в усіх областях України. 

 

 
Олег Храпко (ліворуч, м.Одеса),  

Олександр Бабич ( по центру, м.Житомир),  

Галина Ніколенко (праворуч)  

обговорюють останню редакцію Інструкції з 

розвитку регіональних осередків 

 
Керівник Житомирського осередку Олександр 

Бабич  ознайомлюється з роботою комітету 

ВРУ з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого 

самоврядування 

 

 
Олександр Бабич та Галина Ніколенко 

після зустрічі з Головою Комітету ВРУ 

 
Ольга Піддубчак,  Галина Ніколенко,  

Олег Храпко,  Олександр Бабич  
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ЗАПОРІЖЖЯ 

 

8 лютого відбулась зустріч  Віце-президента  ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

Олександра Андрєєва з представником  Запорізького регіонального осередку 

Олегом Германюком та секретарем молодіжної ради при Запорізькій міській 

раді Вікторією Агентаєвою. Головними питанням обговорення стали три 

ключові напрямки: вибори-2012 р., інструкція з розвитку регіональних осередків 

та молодіжна  регіональна політика. 

 
Олег Германюк, 

керівник Запорізького 

регіонального осередку 

 
Олександр Андрєєв, 

віце-президент ВГО 

«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

 
Вікторія Агентаєва, 

Секретар молодіжної ради 

при Запорізькій міській раді 

 

 

ЛЬВІВ 

Відбулась ще одна конструктивна зустріч Президента ВГО «ЕЛІТА 

ДЕРЖАВИ» Ольгою Піддубчак з представником Львівського регіонального 

осередку Тарасом Кіцаком. 

  Робота громадських рад, співпраця з органами місцевими  самоврядування, 

налагодження тісних зв’язків з випускниками Львівського регіонального 

інституту державного управління стали головним мотивом  цієї зустрічі. 

 

 
 

 

 

 



 11 

Екологія FOREVER!!! 

 

Керівник Вінницького осередку ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», депутат 

Чечельницької районної ради ТЕТЯНА БОДУН очолила Асоціацію депутатів 

Партії Зелених України. 

 

 

 
Випускниця кафедри державної політики 

та управління політичними процесами 

НАДУ 

Тетяна Бодун 

 
 

ІІ Всеукраїнська конференція депутатів місцевих 

Рад від Партії Зелених України 

 Задля більш ефективної роботи у напрямку вивезення побутових відходів, у 

питаннях ЖКГ та земельних відносин депутати місцевих рад від Партії Зелених 

України створили всеукраїнську Асоціацію депутатів. Відповідне рішення вони 

ухвалили на ІІ Всеукраїнській конференції депутатів місцевих Рад від ПЗУ, яка 

відбулась у Києві 4 лютого. 

Очолила Асоціацію депутатів Партії Зелених України депутат 

Чечельницької районної ради та представник ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» у 

Вінницькій області  Тетяна Бодун. За її словами, основними завданнями 

Асоціації стануть забезпечення зв'язку між депутатами та керівними органами 

Партії, надання депутатам на місцях інформаційно-консультативної та політичної 

підтримки представниками ПЗУ, налагодження міжнародних депутатських 

зв'язків. Асоціація об'єднує на добровільних засадах депутатів, обраних від ПЗУ, 

депутатів попередніх скликань, безпартійних депутатів, які увійшли до складу 

фракції ПЗУ, а також тих, які набули членство в ПЗУ після обрання. 
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УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКИХ РАДАХ 

 

 

Вітаємо  
 

АФАНАСЬЄВУ ТАМІЛУ 
 

з обранням на посаду 

 в.о. голови громадської ради 

 при Одеській  

обласній державній адміністрації 
 

 

 
Роман Савран,  

Голова Дніпропетровського 

регіонального осередку 
 

 
Учасники круглого столу 

від 14.02.2012 

Савран Роман Валерійович обраний членом Громадської ради при 

Дніпропетровській міській раді, заступником голови Комітету з питань 

регуляторної політики, розвитку торгівлі та підприємництва, транспорту, 

паливно-енергетичного комплексу, дорожнього господарства та зв’язку. Основні 

напрями діяльності комітету це: 

 Участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики, 

дозвільної системи у сфері господарської діяльності. 

 Координація діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з розробленням 

та здійсненням заходів щодо проведення державної регуляторної політики, 

та дозвільної системи у сфері господарської діяльності. 
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 Сприяння формуванню системи фінансово-кредитної, консультаційної та 

інформаційної підтримки підприємництва. 

14.02.12 був проведений круглий стіл до 80 - річчя Дніпропетровщини «Досвід 

та перспектива». До засідання «круглого столу» були  запрошені громадські 

організації, які  не увійшли до складу Громадської ради, керівники структурних 

підрозділів міської ради. Активно обговорювали заходи щодо святкування 

ювілею області, а також порушували та обговорювали найбільш болючі та гострі 

питання сьогодення. 

Найближчим часом планується проведення засідання круглого столу на тему: 

«Соціальна відповідальність» за участю Управління внутрішньої  політики 

Дніпропетровської міської ради та членів Громадської ради. 

 

БЕРЕМО ПРИКЛАД ! 

Роман Савран – Голова Дніпропетровського регіонального осередку ВГО 

«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» зі своєю командою одні із перших створили сайт http://elita-

dp.org.ua/  свого представництва. 

Голова Житомирського регіонального осередку Олександр Бабич та 

керівники експертних груп Романчук О.А. та Зубовський Д.О. також створили 

сайт свого представництва. http://elitaztr.elitno.net/   

Яскравий приклад  ініціативності та ефективної роботи! 

 

РОЗШИРЮЄМО КОРДОНИ 

 

5 лютого 2012 року член ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», аспірант НАДУ 

Олег Лосіхін на запрошення російських колег взяв участь у лижному пробігу 

«Московська лижня», яка була присвячена 200-річчю перемоги у Вітчизняній 

війні 1812 року. 

Організаторами змагань були Московська мерія, Московська федерація 

профсоюзів, редакція газети «Московська правда», за підтримки Міністерства 

спорту, туризму та молодіжної політики Російської Федерації. 

http://elita-dp.org.ua/
http://elita-dp.org.ua/
http://elitaztr.elitno.net/
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Московська лижня у 2012 році проводилась  

п‘ятнадцятий раз та є московським етапом «Лижні Росії 

2012». На Московській лижні – 2012, на профсоюзній 

Олімпійській учбово-спортивній базі «Планетарна» 

зібрались учасники лижних перегонів Росії та інших 

країн, прихильники спорту та здорового способу життя, 

щоб випробувати власні сили, виявити фізичні 

можливості, відчути міць боротьби за спортивні 

нагороди та призи газети «Московська правда». 

 

 
 

 

 
 

 

 

ПРИЙМАЄМО ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ  

У ЧЕРГОВОМУ ДАЙДЖЕСТІ: 

 

Для підготовки наступного дайджесту чекаємо від Вас інформації про Вашу 

діяльність, як членів організації, у наступному форматі: дата, місце проведення, 

суть події, фото, автор, зворотній зв‘язок (тел., e-mail).  

У тому числі розміщуємо інформацію у таких розділах: шукаю/пропоную 

роботу, потрібна консультація, надаємо послуги.  

Заявки направляти за адресою: piddubchakolga@ukr.net  

 

mailto:piddubchakolga@ukr.net
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БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

 

Запрошуємо Вас до співпраці у якості нових членів організації або  

наших партнерів! 

 

 

 

 

 

КОЖЕВНИКОВ 

АНДРІЙ 

 

Казначей  

 

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

 

050-911-76-04, 

067-785-58-57 

kozhevnikov_a@rambler.ru 

 

НКРЕ, м. Політехнічний 

інститут або м. Шулявка, 

вул. Смоленська, 19 

 

 

СИВАК ОЛЬГА 

 

Керівник  

організаційного 

управління 

 

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

 

 

097-256-70-61 

syvak@rada.gov.ua 

 

ВРУ, м. Хрещатик, Садова 3 

 

 

 

Над дайджестом працювали:  

Ольга Піддубчак, Галина Ніколенко, Ольга Сивак, Олександр Андрєєв, Олег 

Лосіхін, Тетяна Бодун, Олександр Бабич, Жанна Бабич, Олександр  Романчук, 

Денис Зубовський, Роман Савран, Юрій  Захаров.  

 

 

Дизайн титульної сторінки – Олена Тарасюк 
 


