
ВЕРХОВНА РАДА УКРАIНИ 
. Дс11утатська фракцtя 
ПОЛIТИЧНОI ПAPTll «СЛУГА НАРОДУ» 

0\00R, м . K1fi'o-8, 11yJ1. М . Грушсоського, 5, тел .: (044) 255-26-34, факс : (044) 255-24-64 

№ __ _ " 20_р. ------

Академiку Украfнськоi' академ,;· 

полiтичних наук, 

доктору полiтичних наук, 

професору, заслуженому 

ГОШОВСЬК/Й В.А. 

Шановна Вш~ентино Андрii'вно! 

Приймiтъ найщирiшi вiтання з наrоди Вашого дня народження. 

Ви знана i шанована людина в Украiнi - вiдомий державний дiяч, полiтик, 

вчений. Запорукою цьому е Ваш високий професiйний рiвень управлiнця, 

допитливий пошук науковця, rлибоке корiння i традицiI украiнськоi родини. 

Як народний депутат УкраУни 11-го та Ш-rо скликания Ви голосували за 

Украiнську Конституцiю, працювали на змiцнення мiжнародного авторитету 

Украiни, стали першим розробником законодавчих засад багаторiвневоi 

пенсiйноi системи. 

На посадi першого заступника Мiнiстра оборони Украiни Ви унормували 

питания rуманiтарноi та соцiальноi полiтики держави у Збройних Силах Украiни. 

1 нинi Вашi починання мають розвиток i продовження. 

Та особлива вдячнiсть Вам, шановна Валентино Андрiiвно, за науковий 

супровiд дiяльностi Украiнського парламенту i процесiв державотворення. За 

едину в УкраУнi кафедру парламентаризму та полiтичного менеджменту, за 

наукову школу вiтчизняноrо парламентаризму, що сформувалася на П основi i 



· . мае вагомий науковий доробок та кадровий потенцiал, за громадський рух 

науковцiв i практикiв, магiстрiв й аспiрантiв, публiчних службовцiв рiзних рiвнiв 

державного управJ1iння, який сформувався на базi очопюваноi' вами Громадськоi 

о?ганiзацii' «Академiя парламентаризму». 

Ми високо цiнуемо нашу спiвпрацю i бажаrмо Вам, шановна Валентино 

Андрii'вно, многих благих i щасливих лiт, сповнення задумiв та мрiй, родинноrо 

затишку i тепла, а також - успiшноi' i процвiтаючоi' Украi'ни! 

З поваго1JL 
·•-- - · ·· ~ 

Голова фракцii 
Д.Г. АР АХАМ1Я 
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Академiку Украl'нсько1 академi1 полiтичних наук 
доктору noлimu'IHUX 11аук, професору 

ГОШОВСЬК/Й В.А. 

Шановна Вш~ентино Андрii'вно! 

Приймiть найщирiшi вiтання з нагоди Вашого славного ювiлею. 

Ви знана i шанована людина в Украi'нi - вiдомий державний дiяч, полiтик, 

вчений. Увесь Ваш багатогранний i успiшний життЕ:вий шлях можна означити 

трьома словами: державник, першопрохiдець, патрiот. Запорукою цьому Ваш 

високий професiйний рiвень управлiнця, допитливий пошук науковця та глибоке 

корiння i традицii' украi'нськоi' родини. 

Як народний депутат Украiни 11-го та 111-го скликания Ви голосували за 

Украi'нську Конституцiю, працювали на змiцнення мiжнародного авторитету 

Украi'ни, стали першим розробником законодавчих засад багаторiвневоi' пенсiйноi' 

системи. 

На посадi першого заступника Мiнiстра оборони Украi'ни Ви унормували 

питания rуманiтарноi' та соцiальноi' полiтики держави у Збройних Силах Украi'ни. 1 

нинi Вашi починання мають розвиток i продовження. 

Та особлива вдя11нiсть Вам, шановна Валентино Андрii'вно, за науковий 

супровiд дiяльностi Украi'нського парламенту i процесiв державотворення. За €Дину 

в Украi'нi кафедру парламентаризму та полiтичного менеджменту, за наукову школу 

вiтчизняного парламентаризму, що сформувалася на ii основi i маЕ: вагомий 

науковий доробок та кадровий потенцiал. Адже станом на сьогоднi, це понад 

280 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 7 монографiй та 

5 пiдручникiв. Ми високо цiнуЕ:мо нашу спiвпрацю. 

Тож дозвольте побажати Вам, шановна Валентино Андрii'вно, многих благих i 

щасливих лiт, сповнення задумiв та мрiй, родинного затишку i тепла. А ще -

успiшноi' i щасливоi' Украi'ни, на вiвтар якоi' Ви кладете сьогоднi свiй щедрий 

ужинок! 

3 повагою 

Андрiй ПАРУБIЙ 



ГОЛОВА ВЕРХОВНО! РАДИ УКРАIНИ 

f. \. ----~. -----8':···- ---

Директору /иституту пiдвищения 
«валiфi«ацii' «ерiвни.х кадрiв 

Нацiоиальноi' академii державного 
управлiння при Президе11товi 

Украi11и 

ГОШОВСЬК/Й В.А. 

Шановна Валентино Андрii'вно! 

Щиро вiтаю Вас iз Днем народження ! 

Ми живемо в унiкальний перiод становления сильноi' украi'нськоi' держави. 
Кожен iз нас доклада€ максимум зусиль для розвитку Украi'ни й робить свiй 
внесок у щасливе майбутн€ наступних поколiнь. 

Бажаю Вам нiколи не втрачати оптимiзму та натхнення, впевнено йти 
вперед та знаходити новi можливостi для розвитку нашоi' краi'ни. 

Нехай Ваш житт€вий шлях завжди буде сповнений перемог та нових 
звершень! 

З повагою 

д Киiв. 
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