
ВІСНИК
ГРОМАДСЬКИХ 

РАД 

Шановні члени 
громадських рад!

Радий представити вашій увазі 
перший номер інформаційного 
бюлетеню «Вісник громадських 

рад», випуск якого започатковано  
Секретаріатом Кабінету Міністрів 
України. 

Сьогодні ми перебуваємо у пошуку 
оптимальної системи організації робо-
ти виконавчої гілки влади, яка має ста-
ти більш ефективною і відкритою для 
громадян. Одним з кроків на цьому шляху є рішення Уряду 
про утворення на демократичних засадах громадських рад 
при органах виконавчої влади. 

Історія переконливо доводить: успішний розвиток сус-
пільства можливий лише при консолідації зусиль і держав-
них, і недержавних суб’єктів. Влада і громадськість мають не-
сти солідарну відповідальність за долю країни, тому питання 
пошуку оптимальних шляхів їх взаємодії є надзвичайно акту-
альним. У цьому контексті на громадські ради покладається 
велика надія як на осередки громадської активності, що змо-
жуть донести громадську думку стосовно ефективних шляхів 
вирішення складних проблем державного управління, реалі-
зації системних соціально-економічних реформ.

Сподіваємось, що досвід вашої співпраці з органами 
виконавчої влади буде успішним, а «Вісник громадських рад» 
стане при цьому у нагоді.    

З повагою          Заступник Керівника 
 Секретаріату Кабінету Міністрів                                           

Юрій АВКСЕНТЬЄВ 

Це видання здійснене за підтримки Відділу демократії і врядування Місії USAID в Україні, Молдові та Білорусі відповідно до умов 
ґранту №121-А-00-03-00008-00 (Програма сприяння Парламенту II: Програма розвитку законотворчої політики). 

Думки і твердження, висловлені в публікації, відображають особисту позицію авторів і можуть не збігатися з позицією USAID.
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У кожної людини є мрії – особисті та професійні, 
але іноді у людей, пов’язаних між собою 
виконанням спільної роботи, виникають 

колективні мрії. Ось такою колективною мрією для 
нас довгий час було започаткування періодичного 
видання для громадських рад і ми раді з того, що 
наша мрія здійснилася.  

Cпробуймо відповісти собі на декілька запитань:
Чи хочу я, щоб моє життя стало кращим?
Чи залежить успішний розвиток держави, 

громадянином якої я є, від моєї активної 
громадянської позиції?

Чи потрібна мені допомога та підтримка у 
здійсненні моїх задумів?

Якщо відповідь на більшість із цих запитань є 
ствердною – ви недаремно тримаєте в руках «Вісник 
громадських рад».

Зазвичай складно визначити, що цікаво дізнатися 
читачу, а що важливо сказати самому. Тому нам 
хотілося б запропонувати всім бажаючим членам 
громадських рад висловити на сторінках Вісника 
думки про вплив громадян на формування державної 
політики, перемоги та невдачі громадських рад, 
можливі способи покращення співпраці між 
органами влади та громадськістю. Наш бюлетень 
може бути правдивим і актуальним лише завдяки 
вам – його читачам і одночасно співавторам. 
Сподіваємося, що спільними зусиллями нам вдасться 
створити видання, яке вас ніколи не розчарує. 

Однією з постійних рубрик «Вісника 
громадських рад» стане рубрика «Документи з 
питань участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики». У цій рубриці ми 
розміщуватимемо відповідні нормативно-правові 
акти, інші документи, надаватимемо коментарі 
чи роз’яснення до них. Для початку у першому 
номері Вісника ми пропонуємо вашій увазі перелік 
нормативно-правових актів, які стануть у нагоді при 
налагодженні роботи громадської ради. З текстами 
цих актів ви можете ознайомитися у рубриці 
«Нормативно-правові акти у сфері громадянського 
суспільства» урядового веб-сайту «Громадянське 
суспільство і влада» (http://civic.kmu.gov.ua). Крім 
того, у цьому номері вашій увазі буде представлено 
постанову Кабінету Міністрів, прийняту з метою 
забезпечення реалізації Закону України «Про доступ 
до публічної інформації».

Рубрика «Знайомтесь: громадська рада» нам 
видається найцікавішою, оскільки у ній ви і ми від 

номеру до номеру матимемо можливість дізнатися 
про кожну громадську раду: як вона працювала, 
які здобутки має і з якими проблемами стикається. 
У цьому номері ми познайомимося з громадською 
радою при Адміністрації Державної прикордонної 
служби України. Сподіваємося, що ця рубрика стане 
і вашою улюбленою.

За допомогою рубрики «Україна і світ» ви 
ознайомитесь з іноземним досвідом взаємодії влади 
та громадськості, у тому числі щодо утворення 
та діяльності консультативно-дорадчих органів, 
здійснення громадського адвокасі та лобіювання. 

Нам також хотілося б поділитися з вами своїми 
знаннями з питань діяльності громадських рад та 
проведення органами виконавчої влади консультацій 
з громадськістю, відповідними інформаційними та 
аналітичними матеріалами, які ми отримуємо, для 
того, щоб ви могли «Дізнатися більше» і застосувати 
в подальшому ці знання на практиці. У цьому 
номері Вісника ми пропонуємо вам ознайомитися 
з інформацією про утворення громадських рад 
при місцевих органах виконавчої влади. Також ми 
розмістили контактні дані голів громадських рад, 
щоб полегшити процес налагодження співпраці між 
радами. У цій рубриці ви також знайдете відомості 
про Мережу пунктів доступу громадян до інформації 
органів державної влади. Бібліотеки Мережі  ПДГ 
готові стати вашими надійними партнерами.

Рубрика «Моя думка» у цьому номері не 
представлена, оскільки це ваша рубрика. У ній 
ми плануємо розміщувати ваші міркування та 
погляди на питання взаємодії громадської ради з 
органом виконавчої влади. Статті можна надсилати 
на електронну адресу: gromrada@kmu.gov.ua. 
Сподіваємося, незабаром отриманих статей 
вистачить на багато-багато наступних випусків 
Вісника.

Ваші відгуки на цей номер Вісника і побажання 
щодо змісту наступних номерів ми будемо раді 
вислухати за телефонами: (044) 256�62�28� 256�66�37� 
256�60�74 або прочитати з електронного листа� 
надісланого на адресу: gromrada@kmu.gov.ua.    

З повагою  Працівники Департаменту 
інформації та комунікацій з громадськістю 

Секретаріату Кабінету Міністрів України 

Шановні громрадівці!

Звернення Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю
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Перелік
нормативно-правових актів, які важливо знати 

для налагодження взаємодії громадськості 
з органами виконавчої влади

Питання звернень до органів державної 
влади, доступу до інформації

1. Закон України «Про звернення громадян»
2. Закон України «Про доступ до публічної 

інформації»
3. Закон України «Про інформацію»
4. Указ Президента України від 5 травня 2011 р. 

№ 547 «Питання забезпечення органами виконавчої 
влади доступу до публічної інформації»

5. Указ Президента України від 5 травня 2011 р. 
№ 548 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 
доступу до публічної інформації в допоміжних 
органах, створених Президентом України» 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 
25 травня 2011 р. № 583 «Питання виконання Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» в 
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних 
та місцевих органах виконавчої влади»

Питання участі громадськості 
у формуванні та реалізації 
державної політики

Стаття 38 Конституції України 
Консультації з громадськістю, громадські ради 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 

3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» (Порядок проведення 
консультацій з громадськістю з питань формування 
та реалізації державної політики, Типове положення 
про громадську раду при міністерстві, іншому 
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласній, Київській 
та Севастопольській міській, районній, районній у 
мм. Києві та Севастополі державній адміністрації)

Громадська експертиза
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 

5 листопада 2008 р. № 976 «Про затвердження 
Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади»

Питання проведення антикорупційної 
експертизи

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 
16 вересня 2009 р. № 1057 «Питання реалізації 
державної антикорупційної політики»

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 
8 грудня 2009 р. № 1346 «Про затвердження 
Методології проведення антикорупційної експертизи 
проектів нормативно-правових актів»

Питання розвитку громадянського 
суспільства 

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 21 листопада 2007 р. № 1035 «Про схвалення 
Концепції сприяння органами виконавчої влади 
розвитку громадянського суспільства»

Питання забезпечення відкритості 
та прозорості діяльності органів 
виконавчої влади

1. Закон України «Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації»

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 
4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у 
мережі Інтернет інформації про діяльність органів 
виконавчої влади»

3. Постанова Кабінету Міністрів України 
від 18 липня 2007 р. № 933 «Про проведення 
Всеукраїнського конкурсу «Приязна адміністрація»

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 29 вересня 2010 р. № 1912 «Деякі питання 
удосконалення роз’яснювальної роботи органами 
виконавчої влади»

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 15 грудня 2010 р. № 2311 «Про проведення 
публічного громадського обговорення системних 
соціально-економічних реформ»

Питання організації діяльності органів 
виконавчої влади 

1. Конституція України. 
2. Закон України «Про Кабінет Міністрів України»
3. Закон України «Про центральні органи 

виконавчої влади»
4. Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації» 
5. Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. 

№ 1085 «Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади».    

Документи з питань участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики
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Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті 
Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Указу Президента України від  
5 травня 2011 р. N 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” 
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

 1. Установити, що Секретаріат Кабінету Міністрів України: 
 1) є розпорядником інформації, якою володіє Кабінет Міністрів України, зокрема інформації: 
 яка отримана або створена в процесі здійснення Кабінетом Міністрів України своїх повноважень та яка 

перебуває у володінні Секретаріату Кабінету Міністрів України; 
 яка отримана або створена Секретаріатом Кабінету Міністрів України під час забезпечення діяльності 

Кабінету Міністрів України та яка перебуває у володінні Секретаріату Кабінету Міністрів України; 
 2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію: 
 стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних 

організацій; 
 стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка 

потребує створення в інший спосіб. 
 2. Визначити Управління забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту інформації та 

комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України спеціальним структурним підрозділом 
з питань запитів на інформацію, що надходять Кабінетові Міністрів України, Секретаріатові Кабінету Міністрів 
України. 

 3. Затвердити такі, що додаються: 
 примірну форму запиту на інформацію; 
 примірний порядок складення та подання запитів на інформацію. 
 4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям на підставі примірної 
форми запиту на інформацію та примірного порядку складення та подання запитів на інформацію затвердити 
власні акти. 

                                        Прем’єр-міністр України                                                             М.АЗАРОВ 
                                        Інд. 17 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 травня 2011 р. N 583

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації  ____________________________________________________________________
                                                                                   ( н а й м е н у в а н н я  р о з п о р я д н и к а  і н ф о р м а ц і ї ) 
Запитувач  ________________________________________________________________________________
                                                                                                                 ( п р і з в и щ е ,  і м ’ я ,  п о  б а т ь к о в і  -  д л я  ф і з и ч н и х  о с і б ,  н а й м е н у в а н н я 

                  __________________________________________________________________________________ 
                                                         о р г а н і з а ц і ї , п р і з в и щ е ,  і м ’ я ,  п о  б а т ь к о в і  п р е д с т а в н и к а  о р г а н і з а ц і ї  –  д л я

                  __________________________________________________________________________________ 
                                                                    ю р и д и ч н и х  о с і б  т а  о б ’ є д н а н ь  г р о м а д я н ,  щ о  н е  м а ю т ь  с т а т у с у  ю р и д и ч н о ї 

                  __________________________________________________________________________________ 
                                                                       о с о б и ,  п о ш т о в а  а д р е с а  а б о  е л е к т р о н н а  а д р е с а ,  к о н т а к т н и й  т е л е ф о н ) 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 25 травня 2011 р. N 583
Київ

Документи з питань участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики



Вісник громадських рад  • № 1 (1) від 01/07/2011 5

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
 Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати

__________________________________________________________________________________________                     
                                                  ( з а г а л ь н и й  о п и с  і н ф о р м а ц і ї  а б о  в и д ,  н а з в а ,  р е к в і з и т и  ч и  з м і с т  д о к у м е н т а ) 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити): 

на поштову адресу _________________________________________________________________________ 
                                                                            ( п о ш т о в и й  і н д е к с ,  о б л а с т ь ,  р а й о н ,  н а с е л е н и й  п у н к т,  в у л и ц я ,

                                     __________________________________________________________________________
                                                                                                 б у д и н о к ,  к о р п у с ,  к в а р т и р а ) 

на електронну адресу _____________________________________ 

телефаксом ________________________________________________ 

за телефоном ____________________________________________ 

_____________ __________________ 
            ( д а т а )                          ( п і д п и с ) 

Примітки. 

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні ________________

______________________________________________________________,
                                         ( н а й м е н у в а н н я  р о з п о р я д н и к а  і н ф о р м а ц і ї ) 

розміщена на веб-сайті ____________________________________________________________________. 
                                                                                        ( а д р е с а  о ф і ц і й н о г о  в е б - с а й т у  р о з п о р я д н и к а  і н ф о р м а ц і ї ) 

2. Запит може бути поданий: 
на поштову адресу ________________________________________________________________________; 
                                                                                                                                           ( п о ш т о в а  а д р е с а  р о з п о р я д н и к а  і н ф о р м а ц і ї )

на електронну адресу _____________________________________________________________________; 
                                                                                                ( е л е к т р о н н а  а д р е с а  р о з п о р я д н и к а  і н ф о р м а ц і ї ) 

телефаксом ______________________________________________________________________________; 
                                                                                                  ( н о м е р  т е л е ф а к с у  р о з п о р я д н и к а  і н ф о р м а ц і ї ) 

за телефоном ____________________________________________________________________________. 
                                                                                                   ( н о м е р  т е л е ф о н у  р о з п о р я д н и к а  і н ф о р м а ц і ї ) 

3. Запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, 
які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник 
інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 
5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих 

днів з дня надходження запиту. 
6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, 

інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів 
побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або 
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання 
запиту. 

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед 
значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням 
такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше 
п’яти робочих днів з дня надходження запиту. 

Документи з питань участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики



Вісник громадських рад  • № 1 (1) від 01/07/20116

R
ef

le
x,

 Y
K

8. Інформація на запит надається безоплатно. 
9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом 

п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних 
витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких 
витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості 
фактичних витрат. 

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках: 
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої 

законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 
3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до 

пункту 9 цих приміток; 
4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою 

статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено: 
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а 

також номер засобу зв’язку (якщо такий є); 
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо 

запитувачу це відомо); 
підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 травня 2011 р. N 583

ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу 
юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або 
шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону. 

2. Запит на інформацію подається у довільній формі. 
3. Запит на інформацію повинен містити: 

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти 
або номер засобу зв’язку (якщо такий є); 

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит 
(якщо запитувачу це відомо); 

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 
4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації 

або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника. 
5. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або 

посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє 
розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання 
інформації. 

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність� обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати 
письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, 
яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник 
інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту 
особі, яка його подала. 

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням 
найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія 
повертається запитувачу.     
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Уже майже півроку при Адміністрації Державної 
прикордонної служби України працює громадська 
рада. «Збиратися разом – це початок, триматися 

разом – це процес, працювати разом – успіх». Ця думка, 
сказана свого часу видатним винахідником і промисловцем 
Генрі Фордом, може слугувати яскравою ілюстрацією її 
діяльності. 

Про місію громадської ради при Адміністрації 
Держприкордонслужби, її роботу та плани на майбутнє 
розповів голова ради, член правління Міжнародної 
благодійної організації «Комітет сприяння правоохоронним 
органам України» Анатолій Макаров.

— Анатолію  Андрійовичу, розкажіть, будь ласка, 
як відбувався процес формування громадської ради? 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України 
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» було прийнято рішення 
про створення громадської ради при Адміністрації 
Держприкордонслужби. Згодом утворилася ініціативна 
група. Мене обрали її головою.  Ми розпочали прийом 
заявок  від усіх бажаючих громадських організацій для 
участі в процесі відбору. Загалом зголосилися 32 органі-
зації. На зборах було прийнято колегіальне рішення, 
що громадська рада має складатися з 23 осіб. «Датою 
народження» громадської ради є 26 січня 2011 року. 

— Обирати найдостойніших представників з 
численних інститутів громадянського суспільства 
справа нелегка. Яким в результаті став склад ради? 

До складу ради увійшли 23 представники громадських 
організацій, профспілок, творчих спілок і засобів масової 
інформації центрального та регіонального рівнів. 
Позитивом є те, що ці інститути громадянського суспільства 
є різноплановими за напрямами діяльності, і водночас, 
близькими за спрямуванням до тих проблем, що потрібно 
вирішувати у прикордонному відомстві. Наприклад, 
дитячі, молодіжні організації опікуються справами дітей. 
Чорнобильські організації допомагають прикордонникам, 
що служать у радіаційних зонах. 

Члени Громадської ради – це люди, які прийшли не 
заради вирішення своїх проблем, а з метою сприяння 
у вирішенні проблем відомства й прикордонників, 
налагодження ефективного діалогу керівництва з 
громадянами. Найважливіше, що це коло однодумців, які 
працюють на результат і підняття престижу прикордонної 
служби. 

— Якими були перші кроки в діяльності 
новоствореної ради? 

Ми розпочали роботу з обрання керівництва та 
створення відповідних комісій, розробили Положення 
про громадську раду. Після цього зібрали пропозиції від 
членів ради до плану роботи на рік, які було опрацьовано 
та погоджено з керівництвом  Держприкордонслужби. 

До речі, керівництво відомства високо його оцінило, 
зауваживши, що обрані напрями та бачення роботи ради 
співпадають із тими проблемами, над вирішеннями яких 
працює Адміністрація. Також представники громадської 
ради взяли активну участь в обговоренні плану заходів 
Адміністрації Держприкордонслужби з реалізації у 2011 
році Концепції сприяння виконавчої влади розвитку 
громадянського  суспільства. 

В а ж л и в и м  к р о ко м  с та л о  н а л а год же н н я 
діалогу та співпраці з керівництвом Адміністрації 
Держприкордонслужби. Зустрічі з Головою відомства 
Миколою Литвином, його заступниками, керівниками 
структурних підрозділів стали регулярними. Після   
створення Ради мене було призначено членом Колегії 
Адміністрації Держприкордонслужби. Тому тепер після 
кожного засідання Колегії я доводжу її рішення до всіх 
членів ради і націлюю їх на вирішення проблем, що є 
актуальними для прикордонного відомства. Необхідно 
відмітити, що вся робота  будується на тісній взаємодії з 
директором Департаменту з персоналу Ковалем М. В., 
начальником управління по роботі з персоналом  
Коханом В. Г. та його заступником Демківим С. П. 

— Якою є організаційна структура громадської 
ради? 

Мене одноголосно було обрано головою ради. Маю 
двох заступників – Тетяну Нікітіну та Дмитра Акімова. 
Секретарем Ради стала голова Об’єднаної профспілкової 
організації Державної прикордонної служби України 
Антоніна Птиця, яка є мотором нашої організації, як 
добросовісний та досвідчений працівник. 

Рада складається з 5 комісій: нормотворчої роботи; 
соціального захисту, гендерної та гуманітарної політики; по 
роботі з органами місцевого самоврядування; військово-
патріотичного виховання та збереження і охорони 
культурної спадщини; взаємодії із  засобами масової 
інформації та інститутами громадянського суспільства. 

— Щоб досягти результату  потрібно мати не 
лише єдине бачення подальшого розвитку та спільну 
позицію, але й добре розроблений план. Які заходи 
заплановані на найближчу перспективу? 

Членами громадської ради намічено підготовку та 
проведення у вересні поточного року громадських слухань 
з обговорення основних положень щорічного видання 
«Біла книга» Адміністрації Державної прикордонної 
служби України. Братимемо активну участь в організації та 
проведенні громадського обговорення проекту Концепції 
відносин з громадськістю у Державній прикордонній 
службі України. Розпочнемо роботу із напрацювання 
пропозицій щодо створення системи персоніфікованого 
обліку та надання адресної допомоги інвалідам війни та 
Державної прикордонної служби України. Одне із засідань 
громадської ради буде присвячено актуальним питанням 

ЗНАЙОМТЕСЬ: ГРОМАДСЬКА РАДА 
ПРИ АДМІНІСТРАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Знайомтесь: 

             г
ромадська рада
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реалізації державної політики щодо забезпечення 
соціальних гарантій військовослужбовців Державної 
прикордонної служби України, осіб, звільнених в запас або 
відставку та членів їх сімей. 

— Безперечно, що Рада має широке коло 
повноважень. Назвіть ключові пріоритети у 
повсякденній діяльності? 

Основними завданнями Громадської ради є створення 
умов  для  реалізації  громадянами конституційного права 
на участь в управлінні державними справами; здійснення 
громадського  контролю за діяльністю Адміністрації 
Державної прикордонної служби України; сприяння 
врахуванню її керівництвом громадської думки під час 
формування та реалізації державної політики.

Ми є колегіальним дорадчим органом. Я уже згадував, 
що одним із наших завдань є контроль. Але як охороняти 
кордон, як здійснювати службову діяльність – це не наша 
прерогатива, у ці питання ми не втручаємося. А ось питання 
соціального захисту військовослужбовців, працівників і їхніх 
сімей, медичного забезпечення, створення належних умов 
для життя та побуту наших прикордонників, реформування  
прикордонного відомства, боротьби з корупцією, створення 
нормального морально-психологічного стану у військових 
колективах та інше, постійно перебувають в полі нашої 
підвищеної уваги. 

Стрижневим завданням є налагодження конструктив-
ного соціального діалогу між керівництвом Адміністрації 
Держприкордонс лужби,  громадською радою, 
профспілками та іншими інститутами громадянського 
суспільства на всіх рівнях, що буде сприяти ефективному 
забезпеченню прав військовослужбовців, працівників і 
членів їх сімей у відомстві, створенню належних умов для 
їх служби  і праці.

Значну увагу приділяємо військово-патріотичному 
вихованню молоді та морально-психологічного клімату в 
прикордонних колективах. 

— Якими є результати роботи Громадської ради з 
часу її створення? 

За півріччя  було проведено 7 засідань� круглі 
столи і консультації з питань діяльності прикордонного 
відомства. Їх тематика стосувалася важливих проблем, що 
безпосередньо хвилюють громадян України.

Наприклад, у квітні поточного року у відділі 
прикордонної служби «Овруч» було проведено виїзне 
засідання ради спільно з керівництвом  Адміністрації 
Держприкордонслужби на тему «Актуальні проблеми 
екологічної безпеки персоналу у період служби по 
охороні державного кордону та членів їх сімей під час 
перебування на територіях, забруднених внаслідок 
катастрофи на Чорнобильській АЕС». У ході засідання були 
розглянуті актуальні проблеми  медичного та екологічного 
забезпечення прикордонників. У роботі круглого столу 
брали участь також представники місцевих органів влади.

У травні я взяв участь у науково-практичній конференції 
з тематикою «Прикордонна служба України, історія, 
сучасність і перспективи розвитку»  у Національній академії 
Прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. Також 
мав змогу ознайомитися з матеріально-технічною базою 
та організацією навчально-виховного процесу персоналу, 
прикордонної служби. 

Важливою подією стало виїзне засідання громадської 
ради в Навчальному центрі Державної прикордонної 
служби України в смт Оршанець Черкаської області 17 
травня 2011 року. Під час виїзного засідання членами 

ради було проведено огляд розміщення особового складу, 
вивчено організацію навчання та виховання курсантів, 
матеріально-технічної бази. У ході проведення  круглого 
столу ми були ознайомлені також і з планами  керівництва 
Навчального центру щодо поліпшення умов навчання і 
виховання курсантів, несення служби та життя особового 
складу навчального центру. 

Члени ради брали участь у презентації навчального 
центру Державної прикордонної служби. Ми ознайомилися 
із спеціальними сучасними технологіями, що будуть 
використані під час проведення ЄВРО – 2012, спілкувалися 
з курсантами, викладачами, працівниками та членами сімей 
особового складу, відвідали музей, який було відкрито до 
Дня прикордонника. 

— Фундаментом діяльності будь-якої організації є 
інформаційне забезпечення. Яким чином проводиться 
робота з поширення інформації про Вашу роботу?

Інформація про діяльність Громадської ради опри-
люд нюється на офіційному сайті Адміністрації Державної 
прикордонної служби, на ньому маємо окремий розділ. 
Окрім того, регулярними стали публікації про заходи ради 
на шпальтах газети «Прикордонник України» і журналу 
«Кордон», а також в інших засобах масової інформації, 
наприклад у тижневику «2000».

— Будь-які гарні ідеї мають бути підтримані 
не лише в моральному плані, але й матеріально-
технічному. Яка ситуація в цьому питанні? 

Керівництво Адміністрації Держприкордонслужби 
виділило громадській раді постійне приміщення для 
роботи та проведення зборів, оргтехніку. 

— Як би Ви  сформулювали «формулу успіху» 
діяльності Громадської ради?

Найголовніший показник нашої роботи – це віра та 
довіра людей. Прикордонники, громадяни України знають, 
що є організація куди можна звернутися для вирішення 
наболілих проблем. Ефективна робота для людей – ось це і 
є нашим головним орієнтиром, формулою роботи кожного 
члена громадської ради  щогодини та щодня.    

Підготувала Альона Садовська

Знайомтесь: громадська рада
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Громадські консультативні ради (ГКР), відомі та-
кож як «громадські консультативні комісії», існу-
ють у США в різних формах: від невеликих нефор-

мальних спеціалізованих рад до великих офіційних 
і постійно діючих недержавних об’єднань. Такі ради 
створені з метою:

• інформування громадян� зацікавлених 
представників промисловості та недержавні 
організації стосовно окремих питань/проблем 
громади, регіону, штату чи країни;  

• функціонування у якості наглядового органу 
з метою контролю ефективності роботи та 
менеджменту громадських служб;  

• фундаментального  вивчення проблем;  
• функціонування як канал зв’язку між 

громадами та чиновниками; 
• привнесення широкого спектру думок у 

процес прийняття рішень; 
• надання допомоги у вирішенні конфліктів;
• забезпечення навчання/підготовки нових 

лідерів. 

Регіональні та місцеві громадські 
консультативні ради

На регіональному рівні міста, громади та муні-
ципалітети призначають громадські консульта тивні 
ради з метою надання консульта тивної допомоги 
своїм законодавчим органам. Громади та міста 
зазвичай створюють постійно діючі консультативні 
ради з питань освіти, транспорту, громадської 
безпеки тощо. �еякі ради – “ad hoc” – є тимчасовими 
і створюються для вирішення специфічної проблеми 
розвитку, яка постала перед громадою.

Ради – це засіб обміну думками, оприлюднення 
настроїв та вболівань громади, ініціювання діало-
гу з владою. Вони можуть висловити пропозиції чи 
рекомендації представникам офіційної влади, що 
зазвичай має місце під час громадських слухань та 
судових процесів. Під час таких слухань рада пред-
ставляє детальну інформацію стосовно проблеми, 
доповнює її зауваженнями та запитаннями громади 
і передає органам влади, відповідальним за реаліза-
цію певного проекту чи вирішення певних соціаль-
них проблем.    

Окремі консультативні ради чи комісії за рішенням 
органів  місцевого самоврядування можуть отримати 

офіційний статус. У такому разі органи влади громади, 
міста чи регіону забезпечують їх функціонування, 
чітко визначаючи структуру цих органів та коло 
питань для консультативної діяльності. За винятком 
організаційної структури, де діє принцип «згори – 
вниз»,  управління діяльністю рад здійснюється 
у більшості випадків членами місцевих громад, 
тобто має місце менеджмент «знизу – вгору». Це 
значить, що владні структури не можуть примусити 
ГКР діяти від імені влади, що набуває особливого 
значення, коли органи офіційної влади ініціюють 
політику чи проекти, які зачіпають інтереси місцевих 
громад. Отже, з одного боку, органи місцевого 
самоврядування виявляють зацікавленість у 
критичних думках щодо певних проектів, а з іншого 
залучаються підтримкою «форуму», коли потрібно 
представити громаді всі нюанси проекту. 

Варто відзначити, що не існує певних рамок, 
які регулювали б структуру чи функціонування 
ГКР, оскільки це може визначатися як чисельністю 
громади, так і специфікою консультативної 
діяльності. 

Федеральні громадські 
консультативні ради 

На федеральному рівні ГКР є також досить 
поширеними і за структурою та функціонуванням 
не відрізняються від місцевих чи регіональних. 
Відмінність полягає лише у тому, що федеральні 
ради здійснюють консультування щодо політики, 
проектів, проблем чи юридичних питань, що 
зачіпають інтереси громадян всієї країни. До таких 
рад входять юристи, представники бізнесових та 
наукових кіл США, державної влади та місцевого 
самоврядування, різних організацій на кшталт 
профспілок, захисту довкілля тощо. Штатні 
призна чення у комісії здійснюються секретарями 
відповідних департаментів, наприклад, Департа-
менту національних ресурсів, юстиції, довкілля, 
Держдепартаменту тощо. Засідання у федеральних 
консультативних радах відбуваються, безумовно, 
частіше і з ширшим представництвом. Нерідко у 
складі таких рад прац��ть підкомісії/підкомітети� 
що розглядають більш специфічні питання, 
або функціонують на місцевому рівні, але 
підпорядковуються федеральним радам.

ГРОМАДСЬКІ КОНСУЛЬТАТИВНІ РАДИ. 
ДОСВІД США

Україна і світ
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Членство в громадських 
консультативних радах

Ради, що мають офіційний статус, складаються 
із членів, призначених офіційними органами 
влади. Однак, процедура залучення нових членів 
чи заміщення звільнених різниться у кожній раді 
і відображена в Статуті. Громади залучають до 
роботи в ГКР велику кількість фахівців та експертів, 
які працюють на добровільній і безоплатній 
основі, тому посади в радах зазвичай відкриті для 
всіх зацікавлених. Однак, кандидати мусять мати 
відповідні кваліфікації, знання, інтереси. Вимоги до 
кандидатів на посади в радах є різними у кожному 
окремому випадку, хоча найчастіше – це досвід 
роботи на керівних посадах, експертні знання 
з питань консультативної діяльності ради або 
просто бажання представляти в раді інтереси своєї 
громади.  

Статут громадських  
консультативних рад

Діяльність ГКР регламентується Статутом – 
юридичним документом про заснування ради, який 
зазвичай містить таку інформацію про раду: офіційна 
назва, повноваження, цілі та рамки діяльності, 
перелік і роз’яснення функціональних обов’язків, 
офіційні особи, яким рада підзвітна, джерела 
фінансової підтримки, розрахунки річних витрат на 
забезпечення діяльності, офіційні посади, кількість 
і частота засідань, тривалість діяльності, підстави 
призупинення діяльності, членство та структура, 
етичні норми поведінки членів, питання оформлення 
документації. 

Громадські консультативні ради є основними 
організаціями, що забезпечують права та повнова-
ження громадян здійснювати вплив на життя своєї 
громади та країни. ГКР виступають каналом інфор-
мування та зворотного зв’язку з громадами на місце-
вому, регіональному та національному рівнях. Вони 
є тими стовпами, на які спирається американська 
демократія, оскільки дають можливість громадянам 
висловити власну думку, яку поважають і враховують 
у громадському процесі прийняття рішень.   

Створення Ради зумовлене переконанням, що така 
організація, надавши інформацію про шляхи більш 
екологічного використання вугілля, в результаті чого 
зменшилась би залежність від поширених,  дорогих 
і менш безпечних джерел енергії,  могла би зробити 
вагомий внесок у вирішення проблеми енергетичної 
безпеки США. Восени 1984 року основні положення 
про діяльність Національної ради з питань вугільної 
промисловості були відображені в Статуті, а з квітня 
1985 р. Рада почала функціонувати офіційно. 

Рада зареєстрована Секретарем Департаменту 
енергетики згідно з Актом про федеральні 
консультативні ради. Метою створення Ради є 
винятково консультативна діяльність, тобто надання, 
на прохання Секретаря Департаменту енергетики, 
будь-якої інформації чи рекомендацій щодо 
використання вугілля та вугільної промисловості 
в цілому. Члени комісії, кандидатури яких були 
затверджені особисто Секретарем Департаменту, 
представляють всі географічні регіони та інтереси 

ДОДАТОК  
Зразки документів федеральних ГКР  

Національна рада з питань  
вугільної промисловості 

(при Департаменті енергетики)

Україна і світ
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сегментів вугільної промисловості. Адміністративне 
керування Радою покладено на Голову та Заступника, 
які обираються членами Ради. Варто зазначити, 
що основним джерелом фінансування виступають 
добровільні надходження від членів Ради. Таким 
чином, не отримуючи фінансування від федерального 
уряду і безкоштовно надаючи інформацію про 
результати проведених досліджень, Рада фактично 
економить державні кошти. Національна рада з 
питань вугільної промисловості не бере участі в 
діяльності торговельно-промислових асоціацій 
чи в лобіюванні певних інтересів; вона так само не 
відображає погляди окремого регіону чи сегменту 
вугільної промисловості. Це – консультативне 
об’єднання з широким представництвом і державним 
підходом до справи. 

Перелік питань, що вимагають детального 
вивчення і проведення консультацій, надходить до 
Ради у вигляді листа від Секретаря Департаменту 
енергетики. Перше фундаментальне дослідження, 
проведене Радою, було надано Департаменту 
енергетики вже влітку 1986 року, через рік після її 
заснування.    

Основні положення Статуту:
Офіційна назва: Національна рада з питань вугіль-

ної промисловості 
Цілі та рамки діяльності  
Національна рада з питань вугільної 

промисловості підзвітна Секретареві Департаменту 
енергетики і на постійних засадах надає консульта-
тивні послуги Департаменту з таких питань:  

a) федеральна політика, що безпосередньо чи 
опосередковано впливає на використання вугілля, 
його видобування та збут;

б) плани, пріоритетні завдання та стратегії, що 
дозволять ефективніше вирішувати проблеми ви-
користання та видобування  вугілля, застосування 
ефективних технологій та оптимального менедж-
менту, а також соціальні проблеми, пов’язані з вико-
ристанням та видобуванням вугілля;   

в) забезпечення належного балансу між різними 
елементами Національних програм  у вугільній про-
мисловості; 

г) наукові та інженерні аспекти вуглевидобувних 
технологій, у тому числі концепції переробки й 
утилізації вугілля та контролю за довкіллям;  

д) проведення наукових досліджень з метою 
підвищення ефективності галузі. 

Термін діяльності Ради 
З огляду на мету створення організації та цілі 

діяльності, очікується, що термін її функціонування 
буде тривалим. 

Підзвітність
Національна рада з питань вугільної 

промисловості підзвітна Секретареві Департаменту 
енергетики.

Агенція, відповідальна за забезпечення фі
нансової підтримки  

Департамент енергетики, а саме відділ викопного 
палива.  

Функціональні обов’язки Ради
Діяльність Ради є винятково консультативною. 
Витрати 
Щорічні витрати на утримання Ради складають  

$ 100,000. 
Запланована кількість і частота засідань 
Засідання Ради відбуваються двічі на рік. Підкомісії 

збираються за потребою.  
Призупинення діяльності Ради 
Діяльність Ради не призупиняється, якщо з 

моменту заснування чи поновлення діяльності/ 
перереєстрації Статуту минуло менш, ніж 2 роки. 

Підкомітети 
З метою сприяння роботі Національної консуль-

тативної ради з питань вугільної промисловості мож-
ливе створення підкомітетів, метою яких є вироблен-
ня рекомендацій стосовно певних питань, планів чи 
програм, що знаходяться в рамках консультативної 
діяльності Ради.  

Членство 
a) члени �ади признача�ться �екретарем �епар�) члени Ради призначаються Секретарем Депар-

таменту енергетики; 
б) приблизна кількість членів Ради: 100 – 125 

осіб; 
в) термін дії повноважень членів Ради триває  

2 роки, проте можливе його подовження після пере-
гляду діяльності члена Ради;  

г) окрім представників недержавних організацій, 
до Ради також входять представники федеральних 
агенцій, що мають певне відношення до вугільної 
промисловості. 

Посадові особи 
a) посадовими особами �ади є �олова �ади� за�) посадовими особами Ради є Голова Ради, за-

ступник Голови та інші посадовці, призначені Секре-
тарем Департаменту енергетики; 

б) Голова та заступник обираються Радою термі-
ном на рік.  

Статут Національної ради з питань вугільної 
промисловості затверджено 6 листопада 2007 року. 

Україна і світ
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Консультативний комітет з інформації  
про водні ресурси  

(при Департаменті національних ресурсів)
Комітет створено з метою покращити 

інформування громадськості про водні ресурси та 
підвищити ефективність прийняття рішень стосовно 
управління природними ресурсами та захисту 
довкілля. 

Основні положення Статуту:
Офіційна назва: Консультативний комітет з 

інформації про водні ресурси. 
Цілі та рамки діяльності 
Комітет із залученням Департаменту національ-

них ресурсів та Геологічної служби США, надає кон-
сультативну допомогу федеральному уряду з питань 
координації федеральних програм інформування 
про водні ресурси. Мета Комітету – задовольнити 
потреби в інформації про водні ресурси як пересіч-
них громадян, так і федеральних експертів-консуль-
тантів. 

Обов’язки 
Комітет покликаний за допомогою сучасних 

інформаційних технологій встановити тісніше 
співробітництво між федеральними та місцевими 
організаціями, з індіанськими племенами та при-
ватним сектором щодо розповсюдження інформації 
про водні ресурси країни. Комітет надає консульта-
ції стосовно створення рентабельної національної 
мережі зі збору та обробки інформації про водні 
ресурси з метою її подальшого використання феде-
ральним урядом та неурядовими організаціями, чия 
діяльність пов’язана з національними інтересами. 
Комітет виробляє уніфіковані стандарти, рекомен-
дації та процедури щодо збору, аналізу та розпов-
сюдження інформації про водні ресурси для того, 
щоб забезпечити її доступність на національному 
рівні. Комітет також аналізує ефективність наявних 
програм стосовно розповсюдження інформації про 
водні ресурси  та документально відобразить свої 
зауваження. 

Членство
Персональний склад Комітету (максимум 35 осіб) 

ухвал�ється/затверджується �екретарем �епарта-
менту національних ресурсів  на основі рекоменда-
цій заступника Директора Геологічної служби США. 
Члени Комітету представляють державні та неде-
ржавні організації, наукові кола та пересічних гро-
мадян, що мають відношення до водних ресурсів, у 
тому числі: 

•	  федеральні агенції;
•	 професійні асоціації водних ресурсів;
•	 державні та місцеві асоціації водних ресурсів;
•	 наукові установи;
•	 приватний бізнес;
•	 асоціації ефективного водовикористання;

•	 інженерні групи;
•	 асоціації збереження землі та вододілу;
•	 екологічні організації;
•	 асоціації збереження озер, берегових ліній та 

океанів;
•	 екологічно-освітні організації.
Голова Комітету 
Комітет очолює заступник Секретаря 

Департаменту водних ресурсів та науки або особа, 
призначена ним. Альтернативною кандидатурою 
може бути заступник керівника відділу водних 
ресурсів Геологічної служби США. 

Термін дії повноважень 
Термін дії повноважень членів Комітету триває 4 

роки, проте можливе його подовження. Комітет під-
лягає перереєстрації кожні 2 роки. У разі невиконан- перереєстрації кожні 2 роки. У разі невиконан-перереєстрації кожні 2 роки. У разі невиконан- кожні 2 роки. У разі невиконан-кожні 2 роки. У разі невиконан- 2 роки. У разі невиконан-роки. У разі невиконан-. У разі невиконан-У разі невиконан-
ня процедури термін повноважень членів закінчуєть-
ся в день призупинення дії Статуту. Члени Комітету 
повинні постійно виконувати доручення, відвідувати 
засідання і заходи, що проводяться Комітетом. Якщо 
член Комітету пропустить 2 річні засідання поспіль, 
його повноваження будуть призупинені Секретарем 
Департаменту національних ресурсів. 

Етичні норми поведінки членів Комітету 
Член Комітету чи підкомітету може відмовитися 

від діяльності, якщо та прямо чи опосередковано 
пов’язана з  фінансовими інтересами члена Комітету 
або членів його родини. 

Засідання  та процедури 
Раз на рік Комітет проводить щорічні збори, 

частота засідань регулюється потребами. 
Термін діяльності Комітету 
Діяльність Комітету продовжується весь період, 

коли Департамент координує національну програму 
інформування про водні ресурси. 

Підзвітність
Комітет підзвітний Секретареві Департаменту 

національних ресурсів та заступнику Секретаря у 
справах водних ресурсів та науки. 

Фінансова підтримка
Фінансова підтримка Комітету забезпечується 

Геологічною службою США та Програмою координації 
інформування про водні ресурси. 

Витрати 
Щорічні витрати на утримання Комітету та його 

підкомітетів складають $ 900,000.
Члени Комітету здійснюють консультативну 

діяльність на добровільній, безоплатній основі. 
Проте, у разі  необхідності подорожування у справах, 
пов’язаних з діяльністю Комітету, проїзні витрати 
та добові відшкодовуються як державним, так і 
недержавним службовцям.

Україна і світ
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Підкомітети
Для надання допомоги у діяльності Комітету 

можливе створення підкомітетів, які збирають 
інформацію, проводять дослідження, аналізують 
факти, вивчають певні проблеми, укладають 
попередні рекомендації та інші документи для 
подальшого розгляду Комітетом. Підкомітети 
створюються Головою Комітету після узгодження з 
іншими членами Комітету та Директором програми 

координування інформації про водні ресурси. У 
підкомітетах можуть працювати особи, що не входять 
до складу Комітету. Термін діяльності підкомітетів 
переглядається та затверджується Комітетом, якому 
вони безпосередньо підпорядковані. Формування 
підкомітетів, кількісний та персональний склад, а 
також графік засідань ухвалюється Директором 
програми координування інформації про водні 
ресурси. 

Працюючи на уряд США, Консультативний 
комітет з міжнародної економічної політики виконує 
консультативні функції, а також залучає громадськість 
до обговорення проблем міжнародної економічної 
політики. До складу Комітету входять представники 
федерального та місцевих урядів, органів юстиції, 
неурядових організацій, установ, наукових та бізне-
сових кіл. Засідання  Комітету проводяться тричі на 
рік і є відкритими для громадськості, якщо відкритий 
характер таких засідань підтверджується у анонсах 
офіційної хроніки Федерального реєстру США. Під-
комітети, що займаються питаннями економічних 
санкцій та інвестиційної політики, збираються на за-
сідання частіше.

Основні положення Статуту:
Офіційна назва: Консультативний комітет з 

міжнародної економічної політики 
Мета створення та цілі діяльності
Комітет виконує такі функції: 
a) забезпечення інформаціє� та вироблення 

рекомендацій щодо ефективної інтеграції 
економічних інтересів у загальний курс зовнішньої 
політики;

б) уточнення ролі та повноважень міжнародних 
економічних інституцій; 

в) забезпечення інформацією та вироблення ре-
комендацій щодо ролі Державного департаменту 
США у глобальному просуванні американських ко-
мерційних інтересів в умовах жорсткої конкуренції 
економік світу. 

Комітет надає консультативну допомогу у виро-
бленні політичного курсу США, формулюванні по-
зицій та стратегій уряду у двосторонніх та багато-
сторонніх переговорах, особливо у випадках, коли 
Держдепартамент наділений повноваженнями осно-
вного переговірника. Метою діяльності Комітету є на-
дання урядові США інформації – досліджень з пере-
лічених вище проблем, експертних висновків тощо, 

яку фактично неможливо отримати з інших урядових 
джерел. Очікується, що у зв’язку з постійною потре-
бою, співробітництво Комітету з урядом буде довго-
тривалим, хоча Держдепартамент залишає за собою 
право періодичного перегляду такої потреби.

Підзвітність
Комітет функціонує під егідою Держдепартаменту 

США і підзвітний Держсекретареві. Ухвалення Статуту 
Комітету відбиває впевненість Держсекретаря США 
у тому, що створення та функціонування Комітету 
слугує інтересам нації. 

Зв’язки з іншими органами/організаціями 
У разі обґрунтованої Комітетом чи Держдепарта-

ментом необхідності Комітет звертається за консуль-
таціями до представників зацікавлених сторін, інших 
урядових комітетів та підкомітетів, приватних осіб та 
організацій.

Структура 
Кількісний склад Комітету не є фіксованим, але 

не може перевищувати 60 осіб. До Комітету входять 
представники американських організацій та установ, 
що виявляють інтерес до міжнародної економічної 
політики, а саме: представники бізнесу зі значними 
інтересами у міжнародній торгівлі, представники 
американських профспілок, громадських організацій, 
торговельних та професійних асоціацій, чия діяльність 
знаходиться під впливом міжнародної економічної 
політики, експерти з бізнесових кіл, юристи, добре 
обізнані з економічними аспектами міжнародних 
відносин, науковці, які представляють різні підходи 
до вироблення міжнародної економічної політики.

Заступник Держсекретаря у справах економіки, 
енергетики і бізнесу призначає кандидатів на посади, 
однак термін перебування на посаді не може переви-
щувати 2 роки. Підбір кадрів та розподіл обов’язків 
між членами Комітету входить до компетенції Бюро у 
справах економіки, енергетики і бізнесу при Держде-
партаменті США. 

Консультативний комітет з міжнародної економічної 
політики (при Державному департаменті США)

Україна і світ
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Офіційні посадові особи Комітету: Голова, двоє 
заступників, виконавчий секретар тощо  признача-
ються заступником Держсекретаря на термін, виз-
начений останнім. Виконавчий секретар завжди є 
федеральним держслужбовцем. Заступник Держ-
секретаря може ініціювати створення відповідних 
підкомітетів чи робочих груп для виконання певних 
обов’язків. Комітет здійснює належне керівництво 
підкомітетами з метою забезпечення їх ефективного 
функціонування. Підкомітети підпорядковані Комі-
тету і не можуть надавати консультативну допомогу 
безпосередньо Держдепартаментові  США. 

Функціональні обов’язки та діяльність Комі
тету

Призначені посадові особи виконують такі функ-
ціональні обов’язки: 

1) Голова проводить всі збори та засідання Комі-
тету; бере участь у виробленні Програми діяльності 
Комітету. 

2) один із заступників бере на себе повноваження 
Голови, якщо той відсутній.

3) виконавчий секретар, призначений Заступни-
ком Держсекретаря, затверджує графік проведення 
та відвідує всі збори, а також звертається до Голови 
Комітету з пропозиціє� відкласти/змінити дату про-
ведення зборів чи самостійно їх відкладає, якщо це 
відповідає інтересам громадськості. Виконавчий 
секретар розробляє та затверджує порядок денний 
зборів, веде протоколи, точність яких засвідчується 
Головою Комітету. Виконавчий секретар також збері-
гає копії всіх документів, що отримуються, видаються 
чи ухвалюються Комітетом.

Очікується, що на регулярних засадах збори Комі-
тету проводитимуться принаймні раз на рік і частіше, 
якщо це необхідно для виконання  програми діяль-
ності Комітету. Підкомітети та робочі групи прово-
дять засідання за потребою. 

Комітет звітує заступнику Держсекретаря у 
справах економіки, енергетики та бізнесу або, 
залежно від теми звіту, особі, указаній заступником. 
Звітування може бути як письмовим, так і усним. 

Витрати
Щорічні витрати на забезпечення  діяльності Ко-

мітету склада�ть $ 51�571.00. 
Члени Комітету надають консультативну допомо-

гу на безоплатній основі. 
Призупинення діяльності 
Діяльність Комітету буде призупинено, якщо че-

рез 2 роки після заснування Комітету його статут не 
буде перереєстровано. 

Відкритість Комітету для громадськості 
Повідомлення про збори Комітету, в якому 

вказується дата, час, місце проведення та порядок 
денний,  друкується в журналі Федерального реєстру 
за 15 днів до дати проведення зборів. Представники 
громадськості можуть бути присутніми на зборах за 
умови наявності вільних місць у залі, де проводяться 
збори, і якщо попередньо не було оголошення у 

журналі Федерального реєстру про їх закритий 
характер для громадськості. Якщо таке оголошення 
було опубліковане, то у журналі Федерального 
реєстру повинен також бути опублікований 
прес-реліз з поясненням причин такого рішення 
Комітету.

Підготував Пітер Коленко

Перелік використаних джерел: 
Advisory Committee on International Econom-1. 
ic Policy: http://www.state.gov/e/eeb/adcom/
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http://acwi.gov/m9201.htmlhttp://acwi.gov/a_char-
ter.pdf
Bellevue City Council: 3. http://www.bellevuewa.gov/
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bellevuewa.gov/russian.htm)
Building Successful Advisory Boards (Florida Cities): 4. 
http://www.flcities.com/membership/library_coop_
achievement.asp
Comprehensive Citizen Involvement/Public Relations 5. 
Programs//Municipal Research and Services Center 
of Washington: http://www.mrsc.org/subjects/gov-
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Effective Communication and Citizen Involvement6.  
//Municipal Research and Services Center of Wash-
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Participation/Participation.aspx 
List of Committees by Agency// Federal Gateway: 7. 
http://www.fedgate.org/comlist2.htm
Los Altos CA//8. Commission and Committee Hand-
book ( 245 KB)� Revised September 2009: http://
www.losaltosca.gov/committees�commissions/doc-
uments/Commission%20and%20Committee%20
Handbook%20�%20Revised%2009�09�08.pdf
Metropolitan Washington Council of Governments//9. 
Glossary: http://www.mwcog.org/transportation/
tpb/glossary.asp
National Coal Council: 10. http://www.nationalcoal-
council.org/ http://www.nationalcoalcouncil.org/
Documents/Information_Manual_NCC.pdf
Portland Metro 11. Public Involvement Planning 
Guide (213 KB): http://www.metro�region.org/index.
cfm/go/by.web/id=308
San Luis Obispo� CA //12. Advisory Body Hand-
book (185 KB), 2002: http://slocity.org/cityclerk/
download/2002ABHandbookWeb.pdf
Seattle Design Review Board: 13. http://www.seattle.
gov/dpd/planning/design_review_program/over-
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U.S. General Services Administration: 14. http://www.
gsa.gov/portal/content/101010.
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Г  ромадські консультативні комітети відігравали 
важливу роль у створенні програм та формуванні 
політики федерального уряду вже у перші 

дні існування Республіки. З часів, коли президент 
Джордж Вашингтон звернувся до такого комітету за 
порадо� під час Повстання Віскі 1794 року� діяльність 
консультативних комітетів набула вражаючої 
масштабності та різноманітності. 

Прийнявши у 1972 році Федеральний акт про 
консультативні комітети, Конгрес США офіційно 
визнав доцільність та ефективність залучення 
громадян країни до консультування уряду. Конгрес 
також висунув певні вимоги до комітетів: 

• консультативна діяльність повинна бути 
доцільною, об’єктивною і відкритою для 
громадськості;

• діяльність комітетів повинна бути опера�
тивною;

• комітети повинні дотримуватися вимог 
раціонального використання коштів і 
оформлення документації.

Роль федеральних консультативних комітетів. 
З одного боку, члени комітетів з їх знаннями та 
досвідом здійснюють консультативну діяльність та 
надають урядовцям і громадськості інформацію з 
широкого кола питань, що стосуються федеральних 
програм та політики в цілому. З іншого боку, громад-
ськість отримує можливість брати активну участь у 
процесі прийняття рішень федеральним урядом.   

Роль Адміністрації служб загального призна
чення (АСЗП) згідно з Актом про консультативні 
комітети. Особливої уваги – за умов існування 
близько 1000 консультативних комітетів – вимагає 
нагляд за дотриманням  Федерального акта про 
консультативні комітети, Акта про свободу інформації 
та інших законів і рекомендацій, а також контроль за 
ефективним використанням ресурсів комітету. 

Якщо до функцій агенцій (органів виконавчої 
влади) належить постійний нагляд за дотриманням 
комітетами вищезазначених актів, то АСЗП була 
створена президентом у 1977 році з мето� 
моніторингу діяльності комітетів. Окрім інших, 
функціональними обов’язками АСЗП є такі: 

• щорічний перегляд результатів діяльності 
консультативних комітетів; 

• відповіді на запити агенцій щодо створення 
нових чи подовження повноважень вже 
існуючих комітетів;

• підготовка щорічного звіту про результати 
діяльності консультативних комітетів; 

• постійне оновлення викладеної на веб-
сторінці інформації про консультативні комі-
тети для громадського доступу через Інтер-
нет-мережу.

У відповідності з вимогами органів виконавчої 
влади та Конгресу АСЗП співпрацює з федеральними 
агенціями з мето� усунення часткового/повного 
дублювання консультативних органів, припинення 
повноважень недоцільних чи неефективних 
комітетів, вироблення рекомендацій щодо 
менеджменту комітетів, а також організації навчання 
членів комітетів.

 Дотримання Акта про консультативні 
комітети. Будь-який консультативний комітет, що 
створений федеральною агенцією і у своєму складі 
має принаймні одного нефедерального працівника, 
повинен забезпечити дотримання Федерального 
акта про консультативні комітети. Інформацію про 
те, чи дія Акта розповсюджуються на комітет, може 
отримати будь-який громадянин, звернувшись до 
менеджера агенції з питань управління комітетами 
або в Секретаріат управління комітетами при АСЗП. 

Вимоги щодо створення та управління 
консультативними комітетами. Консультативні 
комітети можуть створюватися лише за умови  їх 
потреби і для сприяння роботі органам виконавчої 
влади. Рішення про створення комітету приймається 
агенцією після розгляду та затвердження високо-
посадовцями агенції спеціального запиту. Щойно 
створення комітету схвалено, приймається Статут, в 
якому окреслюються мета і завдання, та надсилається 
для остаточного затвердження до Секретаріату 
управління комітетами при АСЗП. 

 Через певний проміжок часу, необхідний для 
інформування громадськості про створення комітету 
та реєстрації Статуту у Конгресі, комітет може 
розпочинати свою діяльність. 

Менеджер з управління комітетами/
призначений федеральний працівник. Акт про 
консультативні комітети передбачає, що кожна 

Федеральний акт про консультативні комітети*

Адміністрація служб загального призначення 
Бюро національної урядової політики

Секретаріат управління комітетами
Вашингтон, округ Колумбія 20405

Україна і світ

*    US General Services Administration/The Federal Advisory Committee Act (FACA) Brochure: http://www.gsa.gov/portal/content/101010
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агенція, яка надає консультативним комітетам 
спонсорську фінансову підтримку, повинна 
призначити менеджера для нагляду за дотриманням 
Акта. 

До того ж за кожним комітетом закріплений 
федеральний працівник, у функції якого  входять: 
оголошення, відвідування та відкладення зборів 
комітету, схвалення їх порядку денного, ведення 
документації, у тому числі фінансової, забезпечення 
ефективного функціонування комітету, забезпечення 
доступу інформації для громадськості,  надання копій 
звітів комітету для Бібліотеки Конгресу.

Закінчення терміну дії Статуту комітету. У 
відповідності з Актом про консультативні комітети 
строк дії Статуту комітету автоматично закінчується 
через 2 роки і вимагає перереєстрації.

Члени консультативних комітетів. Члени 
федеральних конс ультативних комітетів 
представляють практично всі професійні, промислові 
групи та географічні регіони США. До того ж Акт 
вимагає збалансованого представництва в комітеті 
різноманітних поглядів та професійних інтересів. 
Таким чином, члени профільних комітетів зазвичай 
мають відповідні знання та професійні навички, 
оцінювання яких входить до обов’язків агенцій. Отже, 
шляхом організації збалансованого представництва 
в комітеті як превалюючих, так і протилежних до них 
поглядів агенції закладають основу для об’єктивної 
консультативної діяльності.  

  Призначення членів комітету. Кандидати 
у члени комітету можуть висуватися офіційними 
особами агенцій, членами Конгресу, громадськістю, 
професійними спілками, колишніми та працюючими 
членами комітету. Відбір членів комітетів базується 
на дотриманні Акта про консультативні комітети 
та кваліфікаційних вимогах до потенційних членів 
комітетів. Остаточний відбір кандидатів здійснюється 
директорами/головами агенцій. 

Очікується, що перед отриманням посади в 
комітеті, кожний кандидат повинен зустрітись з 
менеджером агенції з управління комітетами та 
спеціалістом з професійної етики для обговорення 
функціональних обов’язків, допустимих витрат та 
можливих компенсацій за виконану роботу.

Федеральні закони про етику та конфлікт 
інтересів. Посадові особи агенції повинні 
ознайомити потенційного члена консультативного 
комітету з інформацією про етичні норми поведінки, 
у тому числі ті, що закріплені у законах про конфлікт 
інтересів. У деяких випадках на членів комітету 
можуть накладатися певні обмеження; до деяких 
членів можуть застосовуватися тимчасові обмеження 

у зв’язку з недостатнім обсягом роботи для комітету. 
У разі необхідності агенції можуть також 

запровадити додаткові адміністративні обмеження. 
Задля уникнення конфліктів кожний потенційний 
член комітету ще до призначення повинен 
переконатися в тому, що отримав від спонсорської 
агенції необхідну інформацію та оформив всі 
необхідні папери.

Усні консультації та друковані інформативні 
матеріали можна отримати в агенції від менеджера 
з управління комітетами, спеціаліста з етики або 
в Бюро урядової етики – органі, що займається 
питаннями урядової етики на федеральному рівні. 

Термін повноважень членів комітету. Кожна 
агенція встановлює обмеження щодо терміну 
повноважень комітету з тим, щоб забезпечити 
регулярну ротацію персонального складу комітету.

Висвітлення діяльності комітету та відкритість 
зборів. Згідно з Актом про консультативні комітети 
такі комітети повинні: 

• скликати збори у зручний для всіх час і у 
зручному місці;

• завчасно друкувати оголошення про збори у 
журналі-хроніці Федерального реєстру;

• з а б е з п е ч и т и  в і д к р и т і с т ь  з б о р і в 
консультативного комітету для громадськості 
(за винятком випадків, передбачених 
Федеральним Актом про висвітлення 
діяльності державних органів «Government in 
the Sunshine Act»);

• забезпечити доступність для громадськості 
документів, що відображають діяльність 
комітету, у тому числі протоколів усіх зборів.

Акт про висвітлення діяльності державних 
органів. Збори консультативного комітету 
можуть бути закритими/частково закритими  для 
громадськості згідно з положеннями Акта про 
висвітлення діяльності державних органів. Підставами 
для обмеження публічності можуть бути випадки, 
коли на зборах обговорюється конфіденційна 
інформація, розглядаються дані про матеріальний 
стан/власність осіб� що подали клопотання до уряду 
про отримання грантів, обговорюються питання, що 
зачіпають приватне життя членів комітетів.

Сьогодні понад 40 000 осіб є членами 1000 
консультативних комітетів і виконують функції 
консультантів президента країни та представників 
виконавчої влади з таких питань як: утилізація 
ядерних відходів, зменшення озонового шару 
атмосфери, боротьба зі СНІДом, боротьба з 
нелегальним обігом наркотиків, покращення 
шкільної освіти, доріг, житлових програм тощо. 
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО УТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ РАД ПРИ 
МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Н
а замовлення Секретаріату Кабінету 
М і н і с тр і в  Ук р а ї н и  В сеу к р а ї н с ь ко ю 
благодійною організацією «Український 

центр політичного менеджменту» за підтримки 
Програми сприяння парламенту ІІ узагальнено 
дані про утворення громадських рад при Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київській та Севастопольській міських, районних, 
районних у містах Києві та Севастополі державних 
адміністраціях.

Згідно з отриманими даними, громадські ради 
створено при Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласних, Київській та Севастопольській 
міських державних адміністраціях� а також при 475 
(94 %) районних державних адміністраціях. 

Кількість учасників установчих зборів 
В установчих зборах з формування громадських 

рад при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласних державних адміністраціях взяли участь 
понад 50 представників інститутів громадянського 
суспільства в кожних, крім зборів, що відбулись у 
Хмельницькій (18 осіб) та Чернівецькій (44 особи) 
областях. «Рекордсменами» у цьому питанні стали 
представники громадськості Автономної Республіки 
Крим (157 учасників зборів)� Луганської (124)� 
Львівської (192), Миколаївської (143), Одеської (142), 
�умської (206)� Харківської (171)� Херсонської (137) 
областей та м. Києва (244). Натомість у  більшості 
установчих зборів (52�6 %) з формування рад при 
районних державних адміністраціях взяли участь 
по 10 – 20 представників інститутів громадянського 
суспільства, практично у кожних третіх зборах 
(30�1 %) – менше ніж по 10 учасників. 

Склад громадських рад
�о складу 41 % рад при �аді міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласних державних адміні-
страціях увійшло менше 50 осіб, до складу ще 
41 % рад – від 50 до 100 осіб і лише до складу 5 рад 
(при Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській 
облдержадмінстраціях, Київській міськдержадміні-
стра ції) – понад 100. 

Найбільше у складі громадських рад при 
обласних державних адміністраціях та Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим представлені 
громадські і благодійні організації, професійні 
спілки. Представники недержавних засобів масової 

інформації увійшли до складу 13 громадських рад, 
організацій роботодавців – 10, релігійних органі-
зацій – 7� творчих спілок – до 1 ради.

До складу усіх громадських рад при районних 
держадміністраціях увійшли представники 
громадських організацій� до складу 81�7 % рад – 
професійних спілок� 30 % рад – релігійних організацій� 
26 % рад – благодійних організацій. Значно меншо� є 
участь у роботі цих рад представників недержавних 
засобів масової інформації (19�1 % рад)� організацій 
роботодавців (8�4 % рад)� творчих спілок (7�1 % рад). 

Основні проблеми, які виникали під час 
формування громадських рад 

За даними місцевих органів виконавчої влади, 
проблеми виникали в роботі 10 ініціативних груп 
та під час проведення 16 установчих зборів з 
формування рад при Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласних державних адміністраціях, 
а також в роботі 19 % ініціативних груп та під час 
проведення 5�2 % установчих зборів з формування 
рад при районних державних адміністраціях. 

Серед проблем, які виникали під час 
формування громадських рад  при Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних державних 
адміністраціях згадувались,  насамперед, 
суперечки щодо максимальної і мінімальної 
чисельності складу громадських рад, процедури 
проведення рейтингового голосування, достатності 
територіального статусу інституту громадянського 

Дізнатися більше

Установчі збори з формування громадської ради при Запорізькій 
облдержадміністрації
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суспільства для входження до складу ради при 
державній адміністрації певного рівня. Для 
формування рад при районних державних 
адміністраціях основною проблемою стала низька 
активність інститутів громадянського суспільства (є 
навіть випадки, коли для участі в установчих зборів 
не було подано жодної заяви від представників 
громадськості). 

Пропозиції членів новоутворених громадських рад 
щодо удосконалення взаємодії з органами виконавчої 
влади

Громадськими радами надано пропозиції щодо 
удосконалення:

1) методичного забезпечення взаємодії органів 
виконавчої влади та громадських рад, зокрема 
щодо таких питань, як: нормативна база, що 
регулює відносини органів влади з громадськими 
радами; проведення експертизи діяльності органів 
виконавчої влади та громадської антикорупційної 
експертизи проектів нормативно-правових актів; 
проведення громадських слухань; планування 
роботи громадських рад; організація діяльності 
громадської ради;

2) інформаційного забезпечення взаємодії органів 
виконавчої влади та громадських рад, зокрема щодо 
необхідності: встановлення інформаційних стендів в 
приміщенні органів виконавчої влади з інформацією 
про громадську раду; розміщення матеріалів про 
роботу громадських рад у місцевих ЗМІ (обласних, 
міськрайонних газетах, на місцевому радіо і 
телебаченні); заснування урядового періодичного 
видання, в якому за поданням органів виконавчої 
влади та громадських рад публікувати інформацію 

про орієнтовні плани громадських обговорень та 
звіти щодо результатів таких обговорень; створення 
сторінок громадських рад на сайтах обласних, 
районних держадміністрацій; створення єдиного 
веб-сайту громадських рад в області;

3) організаційного забезпечення взаємодії 
органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та громадських рад, зокрема 
щодо необхідності: включення голови громадської 
ради до складу колегії місцевої держадміністрації 
та запрошення членів громадської ради до участі 
у засіданнях колегії; посилення матеріально-
технічного забезпечення ради; налагодження 
взаємодії постійних комісій районної ради та органів 
місцевого самоврядування з громадською радою; 
забезпечення участі у засіданнях громадської ради 
голови, заступників та керівників структурних 
підрозділів місцевих держадміністрацій; запрошення 
членів громадської ради на сесії обласної (районної) 
ради стосовно обговорення розподілу коштів 
місцевого бюджету; включення членів ради до 
виїзного адміністративно-господарського активу 
місцевих державних адміністрацій; проведення 
обласних форумів громадських рад та інше; 

4) нормативно-правового забезпечення взаємодії 
органів виконавчої влади та громадських рад, 
зокрема щодо необхідності: уточнення порядку 
включення до складу громадської ради нових 
членів замість тих, хто вибуває; передбачення 
можливості включення до складу громадської ради 
представників інститутів громадянського суспільства, 
які з поважних причин не подали відповідні 
документи у встановлені строки, чи не були присутні 
на зборах; конкретизації прав громадських рад та 
обов’язків органів виконавчої влади під час розгляду 
пропозицій рад; передбачення проведення зустрічей 
голів громадських рад при районних державних 
адміністраціях з головою відповідної обласної 
державної адміністрації; визначення можливості 
утворення громадських рад при територіальних 
підрозділах центральних органів виконавчої влади; 
передбачення джерел фінансування діяльності 
громадських рад; визначення чіткої процедури 
отримання громадською радою документів від 
органів виконавчої влади; передбачення проведення 
щорічних форумів, на яких громадська рада і орган 
виконавчої влади звітуватимуть про співпрацю із 
наступно� можливіст� часткової (до 30 %) заміни 
персонального складу ради та інше. 

Перше засідання громадської ради при Донецькій облдерж-
адміністрації

Дізнатися більше

З інформацією про діяльність громадських рад ви можете ознайомитись, відвідавши відповідні рубрики 
на сайтах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 
районних державних адміністрацій. Перелік цих рубрик розміщено на урядовому сайті «Громадянське 
суспільство і влада» (http://civic.kmu.gov.ua) в рубриці «Громадські ради при органах виконавчої влади».
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Громадські ради при Раді міністрів  
Автономної Республіки Крим, обласних,  

Київській та Севастопольській  
міських державних адміністраціях

Назва громадської 
ради

Прізвище, ім’я, по 
батькові голови 

громадської ради

Посада Контактні дані

Громадська рада 
при Раді міністрів 
Автономної Республіки 
Крим

БАТАЛІН
Олександр Сергійович

Голова Кримського 
республіканського 
відділення Українського 
союзу промисловців і 
підприємців

(0652) 27�60�57
(0652) 54-56-41
info@phiolent.com.ua

Громадська рада при 
Вінницькій обласній 
державній адміністрації

ПРУДИУС
Пилип Григорович

Голова громадської 
організації „Асоціація 
ендокринологій Вінниці”

(0432) 61�17�36
endo@ukr.net

Громадська рада при 
Волинській обласній 
державній адміністрації

САВЧАК
Михайло Іванович

Голова Волинської 
обласної організації 
Національної спілки 
журналістів України

(0332) 72�33�94 

Громадська рада при 
Дніпропетровській 
обласній державній 
адміністрації

БАБИЧ
Лариса Ігорівна

Голова правління 
Дніпропетровської 
міської організації 
Всеукраїнської 
громадської організації 
“Всеукраїнське 
об’єднання „Діти війни 
України”

(095) 741�23�34
alexkapun@mail.ru

Громадська рада при 
Донецькій обласній 
державній адміністрації

КІПЕНЬ
Володимир Порфирович

Голова обласної 
громадської організації 
„Донецький інститут 
соціальних досліджень 
і політичного аналізу”, 
доцент кафедри 
політології історичного 
факультету Донецького 
національного 
університету

 (062) 305-02-59
disrpa@gmail.com

Громадська рада при 
Житомирській обласній 
державній адміністрації

УМІНСЬКИЙ
Олег Феліксович

Голова громадської 
організації 
військовослужбовців, 
ветеранів та інвалідів 
повітряно-десантних, 
аеромобільних військ, 
морської піхоти та 
військ спеціального 
призначення „Купол”

(097) 264�65�04
 to_ask@meta.ua

Дізнатися більше
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Назва громадської 
ради

Прізвище, ім’я, по 
батькові голови 

громадської ради

Посада Контактні дані

Громадська рада при 
Закарпатській обласній 
державній адміністрації

ХАРУТА
Федір Григорович

Керівник регіонального 
представництва 
Українського 
національного комітету 
Міжнародної торгової 
палати 

(0312) 42-42-22

Громадська рада при 
Запорізькій обласній 
державній адміністрації

ПАНЧЕНКО 
Олександр 
Владиславович

Т. в. о. голови 
громадської ради, 
отаман Козацького 
війська Запорозького 
Низового

(061) 39-03-10
(061) 39�04�67

Громадська рада при 
Івано-Франківській 
обласній державній 
адміністрації

СТАРЧЕНКО
Валерій Васильович

Голова Івано-
Франківської обласної 
організації „Товариство 
Червоного Хреста 
України”

(0342) 53�90�71

Громадська рада при 
Київській обласній 
державній адміністрації

МАТЬОРА
Микола Іванович

Голова Київської 
обласної організації 
Союзу юристів України

(067) 501�69�64
(044) 238-21-32
bee�mail1@ukr.net

Громадська рада 
при Кіровоградській 
обласній державній 
адміністрації

ПОДОРОЖНІЙ
Сергій Михайлович

Голова Кіровоградської 
обласної організації 
інвалідів Всеукраїнської 
організації інвалідів 
„Союз організацій 
інвалідів України”

(0522) 27�15�60
(0522) 22�76�19
koi.soiy@gmail.com

Громадська рада при 
Луганській обласній 
державній адміністрації

ГАЙДУКОВ
Михайло Дмитрович

Голова обласної 
організації ветеранів

(0642) 58-56-40

Громадська рада при 
Львівській обласній 
державні адміністрації

БЕРМЕС
Зеновій Миколайович

Президент Асоціації 
роботодавців торгівлі 
та громадського 
харчування Львівської 
області

(050) 317�38�14
zbermes@gmail.com

Громадська рада при 
Миколаївській обласній 
державній адміністрації

ТАЗАРАЧЕВА
Галина Михайлівна

Голова первинної 
профспілкової 
організації Державного 
комплексу соціальної 
реабілітації дітей-
інвалідів

(0512) 67�05�53
ortos@mksat.net

Громадська рада при 
Одеській обласній 
державній адміністрації

ГОЛОВКО
Валерій Якович

Голова громадської 
організації 
„Правозахисне 
товариство 
„Співдружність”

 (048) 777�12�18

Громадська рада при 
Полтавській обласній 
державній адміністрації

ГОЛУБ 
Володимир Семенович

Голова Полтавської 
обласної благодійної 
організації  
„Допоможемо дітям”

(0532) 67�41�61
(0532) 67�41�62

Дізнатися більше
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Назва громадської 
ради

Прізвище, ім’я, по 
батькові голови 

громадської ради

Посада Контактні дані

Громадська рада при 
Рівненській обласній 
державній адміністрації

ГОРЕЦЬКИЙ
Олексій Андрійович

Голова правління 
Рівненської обласної 
громадської організації 
„Комітет виборців 
України”

(0362) 26-39-43
cvurivne@cvu.rv.ua

Громадська рада при 
Сумській обласній 
державній адміністрації

ДЕМУРА 
Володимир Олексійович

Президент Сумської 
обласної Федерації 
боксу

(0542) 22-24-43
(0542) 78�77�48
vdemura@ukr.net
box_sumy@rambler.ru

Громадська рада при 
Харківській обласній 
державній адміністрації

ЗОЛОТИХ 
Галина Василівна

Член Харківського прес-
клубу ринкових реформ, 
член Національної 
спілки журналістів 
України, заслужений 
журналіст України

(066) 106�47�23

Громадська рада при 
Херсонській обласній 
державній адміністрації

ПОЛЬСЬКА
Лариса Михайлівна

Голова правління 
Херсонської 
обласної організації 
Всеукраїнська 
громадська організація 
„Дія”

(0552) 42-39-22
(055) 396-49-15
polskal@ukr.net

Громадська рада при 
Хмельницькій обласній 
державній адміністрації

РЕЗНІКОВ
Юрій Олександрович

Голова Хмельницької 
обласної організації 
Українського товариства 
охорони природи

(0382) 70�50�25
(0382) 79�24�16
reznik@i.ua

Громадська рада при 
Чернівецькій обласній 
державній адміністрації

КРУГЛАШОВ 
Анатолій Миколайович

Голова громадської 
організації 
„Буковинський 
політологічний центр”, 
доктор політичних наук, 
професор

(0372) 52�30�53
akruglas@hotmail.com

Громадська рада при 
Чернігівській обласній 
державній адміністрації

ПАСТАЛИЦЯ 
Світлана Василівна

Президент Чернігів-
ської асоціації фарма-
цевтичних працівників, 
генеральний директор 
комунального 
підприємства „Ліки 
України”, кандидат 
фармацевтичних наук

(0462) 67�51�43
mak@depot.pharm.cn.ua

Громадська рада при 
Київській міській 
державній адміністрації

СИРОТА
Віра Вадимівна

Голова Київського 
відділення Всеукраїн-
ської громадської 
організації „Конгрес 
ділових жінок України”

(044) 234-95-55

Громадська рада при 
Севастопольській 
міській державній 
адміністрації

ПАНОВА
Людмила Миколаївна

Голова громадської 
організації „Студія 
проектних менеджерів 
при Регіональному 
відділенні Українського 
союзу промисловців і 
підприємців у 
м. Севастополь”

(069) 255�54�57
panova.depart@yandex.ua

Дізнатися більше
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МЕРЕЖА
пунктів доступу громадян

до інформації органів державної влади 
у бібліотеках України

http://pdp.org.ua/caps 

Мережа пунктів доступу громадян (ПДГ) започаткована Українською бібліотечною асоціацією  
у червні 2009 року в рамках ґранту Програми сприяння Парламенту України ІІ (ПСП ІІ) за підтримки 
Агентства �ША з міжнародного розвитку (USAID); діяльність Мережі П�� координується УБА у 

партнерстві з П�П II.
Пункти доступу громадян (ПДГ) – це інформаційні центри у бібліотеках України, де громадяни мають 

можливість отримати інформацію про діяльність органів державної влади, у т. ч. з електронних джерел, та 
дізнатись, яким чином можна долучитись до процесу прийняття державних рішень. Бібліотекарі, підготовлені 
на спеціальних тренінгах, можуть також проводити навчання щодо доступу громадськості до інформації 
органів державної влади для читачів (користувачів) бібліотек, представників громадських організацій регіону 
та місцевої влади.

На даний час пункти доступу діють у 260 бібліотеках України, створюючи Мережу ПДГ, яка охоплює 
всі регіони України. Пропонуємо Вашій увазі контактні дані бібліотек-учасниць Мережі ПДГ. Щодо питань 
співпраці з бібліотеками-учасницями Мережі ПДГ Ви також можете звертатися до Української бібліотечної 
асоціації: (044) 239�74�87� http://www.uba.org.ua. Бібліотеки Мережі П�� радо запрошу�ть до співпраці!

Бібліотеки Мережі ПДГ
�писок бібліотек�учасниць Мережі П�� оновл�ється на сайті П�П II: http://pdp.org.ua/caps

№ Обл. Назва та контактні дані 
бібліотеки

(у дужках зазначені місяць та рік приєднання 
бібліотеки до Мережі ПДГ)

1 Київ Національна парламентська бібліотека 
України, 
01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1
http://www.nplu.kiev.ua/
(Червень, 2009)

2 Київ Національна бібліотека  
ім. В. І. Вернадського, Фонд Президентів 
України 
03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3,
http://nbuv.gov.ua/fpu/index.html, 
udovik@ukr.net
(Травень, 2010)

3 Київ Бібліотека ім. В. Яна ЦБС Дніпровського 
р-ну м. Києва 02105, м. Київ,  
просп. Миру, 13, 
yanalibrary@mail.ru
(Грудень, 2010)

4 Київ Бібліотека ім. Є. Кравченка для юнацтва 
ЦБС Дніпровського р-ну м. Києва 
02147, м. Київ, вул. Ентузіастів, 51/24,
Bib-kakravchenko16@ukr.net
(Грудень, 2010)

5 Київська Київська обласна бібліотека для дітей
02154, Київська обл., м. Київ, Русанівська 
набережна,12,  
lenanik@yandex.ru
(Лютий, 2010)

6 Київська Білоцерківська МЦБС
09100, Київська обл., м. Біла Церква,  
пл. Торгова, 4\27,  
directozbs@biblioteka.com.ua
(Лютий, 2010)

№ Обл. Назва та контактні дані 
бібліотеки

(у дужках зазначені місяць та рік приєднання 
бібліотеки до Мережі ПДГ)

7 Київська Іванківська РЦБС
07200, Київська обл., смт. Іванків, 
вул. Проскурні, 2,  
directozbs@biblioteka.com.ua
(Лютий, 2010)

8 Київська Вишгородська РЦБС
07300, Київська обл., м. Вишгород,  
вул. Шолуденка, 8,   
directozbs@biblioteka.com.ua
(Лютий, 2010)

9 Київська Славутицький бібліотечно-інформацій- бібліотечно-інформацій-бібліотечно-інформацій-
ний центр для дітей та юнацтва
07100, Київська обл., м. Славутич,  
вул. 77 Гвардійської дивізії, 1,  
bib@slavutich.kiev.ua
(Лютий, 2010)

10 Київська Білоцерківська РЦБ
09106, Київська обл., м. Біла Церква,  
вул. Тімірязєва, 2-а,
milawichka@gmail.com
(Жовтень, 2010)

11 Київська Шкарівська сільська бібліотека-філіал 
№ 25 
09170, Київська обл., Білоцерківський 
р-н, с. Шкарівка, вул. Молодіжна, 5,
sonyaket@gmail.com
(Жовтень, 2010)

12 Київська Трушківська сільська  
бібліотека-філіал № 2 
09152, Київська обл., Білоцерківський 
р-н, с. Трушки,
kosuhanina@gmail.com
(Жовтень, 2010)

Дізнатися більше
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13 Київська Узинська міська бібліотека для дорослих 
09161, Київська обл., Білоцерківський 
р-н, м. Узин, вул. Поповича, 4,
kuzmina@gmail.com
(Жовтень, 2010)

14 Київська Узинська бібліотека для дітей 
09161, Київська обл., Білоцерківський 
р-н, м. Узин, вул. Котовського,  
Grinko152@gmail.com
(Жовтень, 2010)

15 Київська Сухоліська сільська бібліотека-філіал № 26 
09179, Київська обл.,
Білоцерківський р-н,
c. Сухоліки, вул. Гагаріна
gorichna@gmail.com
(Жовтень, 2010)

16 Київська Макіївська сільська бібліотека-філіал № 8 
09140, Київська обл., Білоцерківський 
р-н, с. Макіївка,
Natashagura@gmail.com
(Жовтень, 2010)

17 Київська Яблунівська сільська бібліотека-філіал №15 
09154, Київська обл., Білоцерківський 
р-н, с. Яблунівка,
solovey.lg@gmail.com
(Жовтень, 2010)

18 Київська РЦБ м. Богуслава
09700, Київська обл., м. Богуслав,  
вул. Острів, 1, lenaDK@meta.ua  
(Квітень, 2011)

19 Київська Бориспільська МЦБС
08300, Київська обл., м. Бориспіль,  
вул. Червоноармійська, 6,  
biblioteka.at.ua,  
info_biblioteka@ukr.net 
(Травень, 2011)

20 Київська Володарська РБС
09300, Київська обл., смт. Володарка,  
вул. Кооперативна, 20,  
volodarka.biblioteka@gmail.com 
(Травень, 2011)

21 Київська Макарівська РЦБ
08000, Київська обл., м. Макарів,  
вул. Котовського, 18,  
Silver7955@yandex.ru
(Травень, 2011)

22 Київська Обухівська РЦБ
08700, Київська обл., м. Обухів, 
вул. Київська, 14,  
obuchov.biblioteka@gmail.com 
(Травень, 2011)

23 Автономна  
Республіка Крим

Кримська Республіканська установа 
«Універсальна наукова бібліотека  
ім. І. Я. Франка»
http://www.franko.crimea.ua/,
info@franko.crimea.ua
(Червень, 2009)

24 Автономна  
Республіка Крим

РЦБ ім. О.І. Корсовецького 
Чорноморської ЦБС АР Крим,
Bibl-chernom@ukr.net
(Червень, 2009)

25 Автономна  
Республіка Крим

МЦБ Керченської ЦБС
98300, АР Крим, м. Керч,  
вул. В. Дубиніна, 9/19
(Червень, 2009)

26 Автономна  
Республіка Крим

Червоногвардійська РЦБС 
АР Крим, пмт Червоногвардійськ,  
вул. Енгельса, 21, 
biblioteka.77@mail.ru  
(Січень, 2010)

27 Автономна  
Республіка Крим

Сімферопольська ЦБС для дорослих
АР Крим, м. Сімферополь,  
вул. Р. Люксембург, 2/1,  
biblio@cbs.crimea.com
(Січень, 2010)

28 Автономна  
Республіка Крим

Сімферопольська МЦБ
АР Крим, Сімферополь,  
вул. Кечкеметская, 94-а
(Січень, 2010)

29 Автономна  
Республіка Крим

Сімферопольська РЦБС
АР Крим, Сімферопольский р-н., 
пос. Гвардійське, вул. К. Маркса, 72 
(Січень, 2010)

30 Автономна 
Республіка Крим

Ленінська РЦБС
АР Крим, пмт Леніно, вул. Дзержинского, 
4, len_cbs@ukr.net
(Січень, 2010)

31 Автономна  
Республіка Крим

Севастопольська МЦБ ім. Л. М. Толстого, 
Регіональний Інформаційний Центр  
АР Крим
АР Крим, м. Севастополь, вул. Ленина, 51, 
sevtolib@library.inf.net
(Січень, 2010)

32 Автономна  
Республіка Крим

Бібліотека-філія № 21 ім. Купріна Севас-Купріна Севас- Севас-Севас-
топольської Центральної бібліотеки  
ім. Толстого
АР Крим, м. Севастополь, вул. Ленина, 51, 
sevtolib@library.inf.net
(Січень, 2010)

33 Автономна  
Республіка Крим

Феодосійська міська ЦБС
АР Крим, м. Феодосія, вул. Кирова, 2,
feolibr@ukr.net
(Січень, 2010)

34 Автономна  
Республіка Крим

МЦБС м. Судак
АР Крим, м. Судак, ул. Гагаріна, 3,  
Libsudak@rambler.ru
(Січень, 2010)

35 Автономна 
Республіка Крим

Бахчисарайська РЦБС  
ім. О. С. Пушкіна
м. Бахчисарай, вул. Леніна, 102,
lib-cbs@bk.ru
(Січень, 2010)

36 Вінницька Вінницька обласна універсальна науко-
ва бібліотека ім. К. А. Тімірязєва
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 73,
http://www.library.vn.ua,
inform@library.vn.ua
(Грудень, 2009)

37 Вінницька ЦБС Гайсинського р-ну
23700, Вінницька обл., м. Гайсин,  
Площа Миру, 1, gaysin@ukr.net 
(Грудень, 2009)

38 Вінницька ЦБС Тульчинського р-ну
23600, Вінницька обл., м. Тульчин,  
вул. Незалежності, 8,  
tulchinlibrary@gmail.com
(Грудень, 2009)

39 Вінницька Івановецька сільська бібліотека 
23013, Вінницька обл., Барський р-н.  
с. Іванівці, вул. Комарова, 5, 
iv_lib@meta.ua
(Січень, 2011)

Дізнатися більше

mailto:Natashagura@gmail.com
mailto:solovey.lg@gmail.com
file:///L:/!WORK/Rada/2011/Buleten/text/  
file:///L:/!WORK/Rada/2011/Buleten/text/  


Вісник громадських рад  • № 1 (1) від 01/07/201124

R
ef

le
x,

 Y
K

40 Вінницька Балківська сільська бібліотека 
23006, Вінницька обл., Барський р-н.,  
с. Балки, вул. Леніна, 32, 
balki_lib@i.ua
(Січень, 2011)

41 Вінницька Барська районна бібліотека для дітей 
23000, Вінницька обл., м. Бар, 
вул. Пролетарська, 19, 
http://www.bar-library.com, 
bhildlib@bigmir.net
(Січень, 2011)

42 Вінницька Барська районна бібліотека 
23000, Вінницька обл., м. Бар, Майдан 
Святого Миколая, 30,  
http://www.bar-library.com ,
bar_lib@bigmir.net
(Січень, 2011)

43 Вінницька Мигалівецька сільська бібліотека 23023, 
Вінницька обл., Барський р-н.,  
с. Мигалівці, вул. Леніна, 36, 
mig_lib@i.ua
(Січень, 2011)

44 Вінницька Міжліссянська сільська бібліотека 23032, 
Вінницька обл., Барський р-н.,  
с. Міжлісся, вул. Леніна,1, 
libr.30@mail.ru
(Січень, 2011)

45 Вінницька Кирнасівська міська бібліотека-філія 
Тульчинської ЦБС
23609, Вінницька обл., Тульчинський р-н, 
смт Кирнасівка, вул. Леніна, 15, kirnas-kirnas-
ovkalibrary@mail.ru
(Січень, 2011)

46 Вінницька Нестерварська бібліотека-філія Туль-
чинської ЦБС 
23609, Вінницька обл., Тульчинський р-н, 
с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 
9,nestlibrary1@gmail.com
(Січень, 2011)

47 Вінницька Тиманівська бібліотека-філія 
Тульчинської ЦБС 
23644, Вінницька обл., Тульчинський р-н, 
с. Тиманівка, вул. Ленінградська, 3,  
http://timanivka.blox.ua/html , 
tymanivkalibrary@mail.ru
(Січень, 2011)

48 Волинська Камінь-Каширська РЦБС 
44500, Волинська обл., м. Камінь- 
Каширський, вул. Ковельська, 31,  
educationkkash@mail.ru
(Грудень, 2009)

49 Волинська Нововолинська МЦБС
45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, 
пр. Дружби, 17
Biblioteka.08@maqil.ru
(Грудень, 2009)

50 Волинська Ківерцівська районна ЦБС
45200, Волинська обл., м. Ківерці, вул. 
Незалежності, 27, bibl_kiv@ukrpost.ua
(Грудень, 2009)

51 Волинська Горохівська районна ЦБС
45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. 
Шевченка, 14,Gor-libr@ukr.net
(Грудень, 2009)

52 Волинська Луцька районна ЦБС
43001, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Ковельська, 56, lutskrbk@
rambler.ru
(Грудень, 2009)

53 Дніпропетровська Дніпропетровська обласна універсальна 
наукова бібліотека
49006, м. Дніпропетровськ, вул. Ю. Сав-
ченка, 10,
http://www.libr.dp.ua,
library@libr.dp.ua
(Лютий, 2011)

54 Дніпропетровська Межівська РЦБС
Дніпропетровська обл., смт Межово, пр. 
Карла Маркса, 8, 
mezhova.bibliteka@gmail.com
(Лютий, 2010)

55 Дніпропетровська Дніпродзержинська МЦБС
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзер- Дніпродзер-Дніпродзер-
жинськ, вул. Сировця,14,  
gerasuta@yahoo.com
(Лютий, 2010)

56 Дніпропетровська Марганецька МЦБ ім. М. Островського
53407, Дніпропетровська обл., м. Марга- Марга-Марга-
нець, вул. Палацова, 1,
biblioteka-ostrovsk@rambler.ru
(Лютий, 2011)

57 Дніпропетровська Новомосковська МЦБС
51200, Дніпропетровська обл., м. Ново- Ново-Ново-
московськ, вул. Комсомольська, 17-Б
(Лютий, 2011)

58 Дніпропетровська Дніпропетровська РЦБ
52005, Дніпропетровська обл., Дніпро-
петровський р-н, смт. Ювілейне, вул. 
Теплична, 31,
drcbs@i.ua
(Лютий, 2011)

59 Донецька Донецька обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. Н. К. Крупської,
http://www.library.donetsk.ua,
dob@lіbrary.donetsk.ua
(Червень, 2009)

60 Донецька Маріупольська МЦБС для дорослих
87500, Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр. Леніна,93-б, marlibrary@mail.ru
(Лютий, 2010)

61 Донецька Добропільська РЦБС
Донецька обл., м. Добропілля, вул. Пер-
шотравнева, 121,
dobrlib@yandex.ru
(Лютий, 2010)

62 Донецька Костянтинівська МЦБС
85000, Донецька обл., м. Костянтинівка , 
вул. Космонавтів,11,
konstlib@list.mail.ua

63 Донецька Дружківська МЦБС
Донецька обл., 84207 м. Дружківка, 
вул. Енгельса, 112,
lib2004@list.ru
(Лютий, 2010)

64 Донецька Краматорська МЦБС
84331, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Гвардійців-кантемирівців, 16, 
http://lib-krm.org/
(Лютий, 2010)

65 Донецька Єнакіївська МЦБС, бібліотека-філія № 2
Донецька обл., м. Єнакієво, вул. Тіунова, 
103, library@ghost.dn 
(Лютий, 2010)
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66 Донецька Красноармійська МЦБС
Донецька обл., м. Красноармійськ, 
вул. Горького, 22, 
biblshev@rambler.ru
(Лютий, 2010)

67 Донецька Бібліотека-філія №3 для дорослих ЦБС 
м. Тореза
86600 Донецька обл., вул. Гагаріна,19 м. 
Торез, 3, filial_torez@mail.ru
(Лютий, 2011)

68 Донецька ЦМБ для дорослих ЦБС м. Тореза 
86617, Донецька обл., м. Торез, м-н 4, 
буд. 20, 
bibliotekatorez@mail.ru
(Лютий, 2010,)

69 Донецька Вугледарська міська публічна бібліотека
85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул. 
30-річчя Перемоги, 25, кв. 16
wmlib25@rambler.ru
(Лютий, 2011)

70 Донецька Бібліотека-філія ім. М. Свєтлова ЦСБ 
м. Краматорська
84391, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Кірова, 295, 
bf8@mail.ru  
(Червень, 2011)

71 Донецька Бібліотека-філія ім. А. Чехова ЦСБ 
м. Краматорська
84302, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. В. Садова, 62, libchehov@mail.ru 
Червень, 2011)

72 Житомирська Житомирська обласна універсальна 
наукова Бібліотека ім. О. Ольжича 
10014, м. Житомир, Новий бульвар, 4, 
admin@lib.zt.ua
(Жовтень, 2010)

73 Житомирська Новоград-Волинська МЦБС
11701, Житомирська обл., м. Новоград-
Волинськ, пл. Лесі Українки,7,
biblioteka-cb@rambler.ru    
(Березень, 2010)

74 Житомирська Андрушівська РЦБС
13400, Житомирська обл., м. Андрушівка, 
вул. Леніна,13,  
andrbibl@meta.ua
(Березень, 2010)

75 Житомирська Коростенська МЦБС
11500, Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. Грушевського, 38, Kulturakorosten@
meta.ua
(Березень, 2010)

76 Закарпатська Закарпатська обласна універсальна 
наукова бібліотека
http://www.biblioteka.uz.ua/,
іbr@email.uz.ua
(Червень, 2009)

77 Закарпатська Виноградівська РЦБС
Закарпатська обл., м. Виноградів, 
вул. Борканюка, 1,  
librarycrb@gmail.com
(Грудень, 2009)

78 Закарпатська Ужгородська МЦБС
Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Волошина, 20, 
uzlib@mail.ru
Грудень, 2009)

79 Закарпатська Мукачівська РЦБС
Закарпатська обл., м. Мукачево,  
вул. Червоноармійська, 58, 
doroshganna@gmail.com
(Грудень, 2009)

80 Закарпатська Тячівська РЦБС,
Закарпатська обл., м. Тячів,  
вул. Леніна, 54,  
Biblio_tyachiv@mail.ru
(Грудень, 2009)

81 Закарпатська Перечинська РЦБ
89200, Закарпатська обл.,  
Перечинський р-н, м. Перечин,  
вул. Жовтнева, 20,  
perbibl@gmail.com 
(Червень, 2011)

82 Запорізька Запорізька обласна універсальна науко-
ва бібліотека ім. Горького
м. Запоріжжя, пр. Леніна, 142,  
zp-library@radiocom.net.ua
(Лютий, 2010)

83 Запорізька Запорізька МЦБС ім. Н.К. Крупської
м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 66,  
opr_kult@zp.ukrtel.net
(Лютий, 2010)

84 Запорізька Гуляйпільська PЦБС
Запорізька обл., смт Гуляйполе,  
пл. Петровського, 2,
viddilkulturyiituruzmy@mail.com  
(Лютий, 2010)

85 Запорізька Вільнянська РЦБС
69002, Запорізька обл., м. Вольнянськ, 
вул. Радянська, 1,
bibliotekavln@zemblen.ru
(Лютий, 2010)

86 Запорізька Обласна бібліотеки для юнацтва
69037, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 210,  
oub-zp@online.ua, oub-zp@on_line.ua
(Лютий, 2010)

87 Запорізька МЦБ м. Токмак 
71701, Запорізька обл., м. Токмак,  
вул. Революційна, 10,
tok-cbs@mail.ru
(Вересень, 2010)

88 Запорізька Бердянська МЦБ 
71112, Запорізька обл.,  
м. Бердянськ, вул. Пушкіна, буд.14,  
berdlib@yandex.ru 
(Червень, 2011)

89 Запорізька Василівська РЦБ 
71600, Запорізька обл., м. Василівка, 
вул. Чекістів, буд. 5,  
rbiblioteka@yandex.ru  
(Червень, 2011)

90 Запорізька Кам’янсько-Дніпровська районна 
бібліотека 
71304, Запорізька обл., м. Кам’янка-Дніп-Запорізька обл., м. Кам’янка-Дніп- обл., м. Кам’янка-Дніп-обл., м. Кам’янка-Дніп-., м. Кам’янка-Дніп-м. Кам’янка-Дніп-. Кам’янка-Дніп-Кам’янка-Дніп-’янка-Дніп-янка-Дніп--Дніп-Дніп-
ровська, вул. Набережна, буд. 68,  
rajonnaya@yandex.ru 
(Червень, 2011)
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91 Запорізька Мелітопольська МЦБ 
72312, Запорізька обл.,  
м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 
буд. 5,  193939@mail.ru 
(Червень, 2011)

92 Запорізька Токмацька РЦБ 
71700, Запорізька обл., м. Токмак, 
вул. Леніна, буд.11, 
tokmakraycbs@ukr.net 
(Червень, 2011)

93 Івано-Франківська Івано-Франківська обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. І. Франка,
http://www.lib.if.ua,
libifua@gmail.com
(Червень, 2009)

94 Івано-Франківська Надвірнянська РЦБС
78400, Івано-Франківська обл.,  
м. Надвірна, вул. Мазепи, 20, 
lib_nadvirna@i.ua
(Грудень, 2009)

95 Івано-Франківська Городенківська РЦБС
78100, Івано-Франківська обл.,  
м. Городенка, вул. Богуна, 7, 
lib@hcrb.if.ua
(Грудень, 2009)

96 Івано-Франківська Рожнятівська РЦБС
77600, Івано-Франківська обл.,  
м. Рожнятів, просп. Єдності, 6,
www.librozh.at.ua,
library_rozh@ukr.net
(Грудень, 2009)

97 Івано-Франківська Тисменицька МЦБС
77400, Івано-Франківська обл.,  
м. Тисмениця, вул. Грушевського, 32,
ivanochka1990@e-mail.ua
(Грудень, 2009)

98 Івано-Франківська Рогатинська РЦБС
77000, Івано-Франківська обл.,  
м. Рогатин, вул. І. Франка, 8 
admin@rolib.if.ua
(Грудень, 2009)

99 Івано-Франківська Вигодська селищна публічна бібліотека-
філія 
77552, Івано-Франківська  
обл., Долинський р-н,  
смт. Вигода, вул. Д. Галицького, 74,
vygoda_lib@yahoo.com
(Січень, 2011)

100 Івано-Франківська Долинська РЦБС 
77504, Івано-Франківська обл.,  
м. Долина, пр. Незалежності, 19-а,  
http://www.dcrb.net/, 
library_dol@yahoo.com
(Січень, 2011)

101 Івано-Франківська Княжолуцька сільська бібліотека-філія 
77540, Івано-Франківська обл.,  
Долинський р-н, с. Княжолука,  
вул. Шевченка, 82а, 
knyazholuka_lib@yahoo.com
(Січень, 2011)

102 Івано-Франківська Коломийська районна бібліотека
78200, Івано-Франківська обл.,  
м. Коломия, вул. Театральна, 21-а,  
www.kollib.at.ua, kollib@ukr.net
(Січень, 2011)

103 Івано-Франківська Міська бібліотека смт. Брошнів-Осада 
Рожнятівської ЦБС 
77611, Івано-Франківська обл., 
Рожнятівський р-н, смт. Брошнів-Осада, 
вул. 22 Січня, 53, 
Broshniv_lib@ukr.net
(Січень, 2011)

104 Івано-Франківська Міська бібліотека смт. Перегінськ 
Рожнятівської ЦБС
77662, Івано-Франківська обл.,  
Рожнятівський р-н, смт. Перегінськ,   
вул. Сагайдачного, 1,  
Pereginsk_lib@ukr.net
(Січень, 2011)

105 Івано-Франківська Бібліотека-філія с. Нижній Струтин 
Рожнятівської ЦБС 
77620, Івано-Франківська обл., 
Рожнятівський р-н, с. Нижній Струтин, 
вул. Грушевського, 139, 
Strytun_lib@ukr.net
(Січень, 2011)

106 Івано-Франківська Бібліотека-філія с. Ясень  
Рожнятівської ЦБС
77673, Івано-Франківська обл.,  
Рожнятівський р-н, с. Ясень,  
вул. Вагилевича, 374, 
Jasen_lib@ukr.net
(Січень, 2011)

107 Кіровоградська Кіровоградська обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського,
http://library.kr.ua/,
omv@lіbrary.kr.ua
(Червень, 2009)

108 Кіровоградська Обласна бібліотека для юнацтва  
ім. Бойченка
25006, м. Кіровоград,  
вул. Декабристів, 6/15, 
bbojchenka@yandex.ru 
(Грудень, 2009)

109 Кіровоградська Обласна бібліотека для дітей ім. Гайдара
м. Кіровоград, вул. Шевченка, 5/22,
odbgaydar@shtorm.com 
(Грудень, 2009)

110 Кіровоградська Кіровоградська МЦБС
м. Кіровоград, пл. Дружби народів, 6,
www.centbib.ua, centlib@storm.com 
(Грудень, 2009)

111 Кіровоградська Кіровоградська рйонна бібліотека для 
дорослих і дітей
м. Кіровоград, вул. Дарвіна, 23,
Bibliotekakr@ukr.net 
(Грудень, 2009)

112 Кіровоградська Новомиколаївська сільська бібліотека
27120, Кіровоградська обл., Новоук-
раїнський р-н, с. Новомиколаївка,
novomicolaivscalibrary@mail.ru
(Лютий, 2011)

113 Кіровоградська Олександрійська МЦБ
28000, Кіровоградська обл., м. Олексан- Олексан-Олексан-
дрія,  
вул. Червоноармійська, 41,
library2510@alex.kw.ukrtel.net
(Лютий, 2011)
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114 Кіровоградська Воронівська сільська бібліотека
27126, Кіровоградська обл.,  
Новоукраїнський р-н, с. Воронівка,
voronivka@mail.ru
(Лютий, 2011)

115 Кіровоградська Іванівська сільська бібліотека
27130, Кіровоградська обл.,  
Новоукраїнський р-н, с. Іванівка,
clw64@mail.ru
(Лютий, 2011)

116 Кіровоградська Помічнянська сільська бібліотека
27140, Кіровоградська обл.,  
Новоукраїнський р-н, с. Помічна,
odl53@mail.ru
(Лютий, 2011)

117 Кіровоградська Рівнянська сільська бібліотека
27160, Кіровоградська обл.,  
Новоукраїнський р-н, с. Рівне,
вул. Кірова, 122, rivne.library@mail.ru
(Лютий, 2011)

118 Кіровоградська Олександрійська центральна дитяча 
бібліотека ім. Ю. Гагаріна
Кіровоградська обл., м. Олександрія,  
вул. Леніна, 102,
library_gagarina@ukrpost.ua
(Лютий, 2011)

119 Кіровоградська РЦБ Новоукраїнського р-ну
27100, Кіровоградська обл., м. Новоук- Новоук-Новоук-
раїнка, вул. Леніна, 55,
library.ru@gmail.com
(Лютий, 2011)

120 Кіровоградська Новоукраїнська районна бібліотека  
для дітей
27100, Кіровоградська обл., м. Новоук- Новоук-Новоук-
раїнка, вул. Гагаріна, 17,
children_novoukr@ukr.net
(Лютий, 2011)

121 Кіровоградська Дитяча бібліотека-філія №3 
Олександрійської МЦБС
28000, Кіровоградська обл.,  
м. Олександрія, пр-т Леніна, 4,  
cherednichenko1960@mail.ru 
(Лютий, 2011)

122 Луганська Луганська обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. О. М. Горького,
http://www.library.lg.ua/ukr/,  
pdg.lugansk@mail.ru
(Червень, 2009)

123 Луганська Краснолуцька РЦБС
94500, Луганська обл., м.Красний Луч, 
вул. Леніна, 40,  
library_lg@ukr.net
(Лютий, 2010)

124 Луганська Лисичанська РЦБС
93120, Луганська обл., м. Лисичанськ, 
пр. Леніна, 94, lislib@i.ua
(Лютий, 2010)

125 Луганська Брянківська РЦБС
94100, Луганська обл., м. Брянка, Мікро-
район-4, 23 , cbs@bk.ru 
(Лютий, 2010)

126 Луганська Алчевська РЦБС
94206, Луганська обл., м. Алчевськ, 
пр. Металургів, 45,  
Centr_biblioteka@avt.lg.ua
(Лютий, 2010)

127 Луганська Перевальська районна бібліотека
94300, Луганська обл., м. Перевальськ, 
вул. Литовська, 2-А,
Biblioteka-ptv@yandex.ru
(Лютий, 2010)

128 Луганська Кіровська ЦМБ
93807, Луганська обл., м. Кіровськ,  
вул. Театральна, 1б, nikata89@mail.ru,  
biblio_kirovsk@mail.ru
(Листопад, 2010)

129 Луганська Антрацитівська ЦМБ
94613, Луганська обл., м. Антрацит,  
вул. Леніна, 12, kniga@an.lg.ua  
(Листопад, 2010)

130 Луганська Кременська ЦРБ
92900, Луганська обл., м. Кременна,  
пл. Красна, 6, kremennay.libr@mail.ru
(Листопад, 2010)

131 Луганська Новоайдарська ЦРБ
93500, Луганська обл., смт. Новоайдар, 
вул. Леніна, 25,  
irinakos.1969@mail.ru 
(Листопад, 2010)

132 Луганська Новопсковська ЦРБ
92300, Луганська обл., смт. Новопсков, 
вул. Леніна, 33,
novopskov-bibl@rambler.ru
(Листопад, 2010)

133 Луганська Білокуракинська РЦБ
Луганська обл., смт. Білокуракине,  
вул. Леніна, 40, Луганська обл.,
cbs.bil_library@mail.ru
(Лютий, 2011)

134 Луганська Стахановська МЦБ
94005, Луганська обл., м. Стаханов, 
вул. Леніна, 17, stahanovcbs@mail.ru  
(Травень, 2011)

135 Луганська Філія №1 Антрацитівської МЦБС
34613, Луганська обл., м. Антрацит, 
вул. Ростовська, 21, 
knigaf1@yandex.ru 
(Червень, 2011)

136 Луганська Філія №2 Антрацитівської МЦБС 34613, 
Луганська обл., м. Антрацит,  
вул. Петровська, 92 
knigaf2@gmail.com 
(Червень, 2011)

137 Луганська Філія №3 Антрацитівської МЦБС 34613, 
Луганська обл., м. Антрацит,  
вул. Петраковського, 19  
bibliotecka.3@yandex.ua 
(Червень, 2011)

138 Луганська Філія №8 Антрацитівської МЦБС 34613, 
Луганська обл., м. Антрацит,  
вул. Ткаленко, 1,  
mihailovskaja.tatiana2010@yandex.ru 
(Червень, 2011)
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139 Львівська Червоноградська МЦБС
80100, Львівська обл., м. Червоноград, 
вул. Бандери, 11,
Ch_library@groza.com.ua
(Червень, 2009)

140 Львівська Львівська міська ЦБС
Львівська обл., м. Львів,  
вул. Мулярська, 2-А,
cbs.libr.lviv@gmail.com
(Грудень, 2009)

141 Львівська Стрийська МЦБС
82400, Львівська обл., м. Стрий,  
вул. Шевченка, 63,
dalevina@rambler.ry
(Грудень, 2009)

142 Львівська Бродівська РЦБС
80600, Львівська обл., м. Броди,  
Майдан свободи, 3,
brodu_rcbs@ukr.net
(Грудень, 2009)

143 Львівська Яворівська РЦБС
Львівська обл., м. Яворів, пл. Ринок, 6
iavoriv-rcbs@ukr.net
(Грудень, 2009)

144 Львівська Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека
79005, м. Львів, вул. Зелена, 24,   
natzwol@ukr.net
(Грудень, 2010)

145 Миколаївська Миколаївська обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. О. Гмирьова
http://www.reglibrary.mk.ua/,
reglib@trion.mk.ua

146 Миколаївська Первомайска РЦБС
55213, Миколаївська обл., м. Перво- м. Перво-м. Перво-
майськ, вул. Піонерська, 1, PRKTRDA@
yandex.ru
(Січень, 2010)

147 Миколаївська Березанска РЦБС
Миколаївська обл., Березанка, вул. Лені- обл., Березанка, вул. Лені-обл., Березанка, вул. Лені-., Березанка, вул. Лені-Березанка, вул. Лені-, вул. Лені-вул. Лені-. Лені-Лені-
на, 36, library_brz@brz.mk.ua
(Січень, 2010)

148 Миколаївська Веселинівска РЦБС
Миколаївська обл., Веселиново, вул. 
Леніна, 14, bibves@mk.ua 
(Січень, 2010)

149 Миколаївська Вознесенська РЦБС
Миколаївська обл., Вознесенськ, 
вул. Шевченка, 8, http://www.vozcrb.
narod.ru/,
Biblioteka-voz@rambler.ru
(Січень, 2010)

150 Миколаївська Арбузинська ЦРБ
55300, Миколаївська обл., смт Арбузин-
ка, Торговий 17,  
library_arb@meta.ua
(Січень, 2011)

151 Миколаївська Баштанська ЦБС 
56100, Миколаївська обл., м.Баштанка, вул. 
Театральна, 4, biblioto@yandex.ru
(Січень, 2011)

152 Миколаївська Березнегуватська РЦБ 
Миколаївська обл., смт Березнегувате, 
вул. 1 Травня, 84, bereznehuvate@mail.ru
(Січень, 2011)

153 Миколаївська Братська РЦБ 
55401, Миколаївська обл., смт Братське, 
вул. Вороніна, 33,  
roc_bratskoe@ukr.net
(Січень, 2011)

154 Миколаївська Доманівська ЦБС  
56400, Миколаївська обл., смт Доманівка, 
вул. Первомайська,1, 
library@dmn.mk.ua
(Січень, 2011)

155 Миколаївська Казанківська РЦБ 
56000, Миколаївська обл., Казанківський 
р-н, смт Казанка, вул. Миру,197,  
www.reglibrary.mk.ua, 
kazanlib@gmail.com
(Січень, 2011)

156 Миколаївська Кривоозерська РЦБ
55104, Миколаївська обл., смт Криве 
Озеро, Майдан Незалежності, 2, 
cbskrozero@i.ua
(Січень, 2011)

157 Миколаївська Миколаївська РЦБ 
54036, м. Миколаїв,  
вул. Веселинівська,13, 
mykcrb@rambler.ru
(Січень, 2011)

158 Миколаївська Новобузька РЦБ 
Миколаївська обл., м. Новий Буг, 
вул. Леніна, 45, librarynbg@gmail.com
(Січень, 2011)

159 Миколаївська Новоодеська РЦБ 
56600, Миколаївська обл., м. Нова Одеса, 
вул. Леніна, 181, 
http://nova-odesa.narod.ru , 
biblioteka22@yandex.ru
(Січень, 2011)

160 Миколаївська Очаківська РЦБ 
57500, Миколаївська обл., м. Очаків, 
вул. Леніна, 20, libr.ochakiv.info, 
ochakovbiblioyeka1@yandex.ru
(Січень, 2011)

161 Миколаївська Жовтнева РЦБ
54050, м. Миколаїв, пр. Жовтневий 328, 
а/я 125, 
mk-biblsystem@yandex.ru
(Лютий, 2011)

162 Миколаївська Снігурівська РЦБ
57309, Миколаївська обл., м. Снігурівка, 
вул. Леніна, 120, 
crb_sng@i.ua  
(Січень, 2011)

163 Одеська Одеська обласна бібліотека ім. Гру- обласна бібліотека ім. Гру-обласна бібліотека ім. Гру- бібліотека ім. Гру-бібліотека ім. Гру- ім. Гру-ім. Гру-. Гру-Гру-
шевського
Одеса, вул. Троїцька, 49/51,   
oounb@ukr.net
(Січень, 2010)

164 Одеська Одеська Державна наукова бібліотека ім. 
М. Горького
http://www.ognb.odessa.ua
(Червень, 2009)

165 Одеська Ізмаїльська РЦБС
44495, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, 
п. Суворово, вул. Леніна,
librarysuvorovo1@rambler.ru
(Січень, 2010)

166 Одеська Березовська РЦБС
Одеська обл., Березівка, вул. Генерала 
Плиева, 3, shestopalov_sat@mail.ru
(Січень, 2010)
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167 Одеська Біляївська РЦБС
Одеська обл., Біляївка, вул. Гагарина, 1, 
bel_ok@meta.ua
(Січень, 2010)

168 Полтавська Полтавська обласна універсальна науко-
ва бібліотека ім. І.П. Котляревського
http://library.pl.ua, 
admin@library.poltava.ua  
(Червень, 2009)

169 Полтавська Кременчуцька РЦБС
39701, Полтавська обл., Кременчуцький 
р-н, с. Піщане, вул. Київська, 129
(Грудень, 2009)

170 Полтавська Полтавська МЦБС
36021 м. Полтава, вул. Алмазна, 6/11,
http://www.cbs.pl.ua,
zbs@hotbox.ru  
(Грудень, 2009)

171 Полтавська Кременчуцька ЦБС для дорослих
39601, Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. Щорса 66/13
cbsbook@mail.ru 
(Грудень, 2009)

172 Полтавська Карлівська ЦБС
35900, Полтавська обл.,   
м. Карлівка, вул. Леніна, 95
(Грудень, 2009)

173 Рівненська Рівненська державна обласна бібліотека 
33028, м. Рівне, пл.Короленка, 6,
http://libr.rv.ua, library@libr.rv.ua 
(Червень, 2009)

174 Рівненська Демидівська РЦБС публічно-шкільних 
бібліотек
35200, смт. Демидівка, 
вул. Б.Хмельницького,13,    
bidem@meta.ua
(Березень, 2010) 

175 Рівненська Зарічненська РЦБС публічно-шкільних 
бібліотек
34000, смт. Зарічне, вул. Грушевського,4, 
zariibliotekal@ukr.post.ua
(Березень, 2010)

176 Рівненська Кузнецовська МЦБС
34400, м. Кузнецовськ, вул. Перемоги, 23, 
bibliotekal@i.ua
(Березень, 2010)

177 Рівненська Володимерецька РЦБС публічно-шкіль- РЦБС публічно-шкіль-РЦБС публічно-шкіль- публічно-шкіль-публічно-шкіль--шкіль-шкіль-
них бібліотек
34300, м. Володимерець, 
вул. Соборна, 24,  
volodlibrary@ukr.net
(Березень, 2010)

178 Рівненська Сарненська РЦБС публічно-шкільних 
бібліотек
34500, м. Сарни, вул. Демократична, 34, 
library@ukrpost.net
(Березень, 2010)

179 Рівненська Корецька РЦБ
34700, Рівненська обл., м.Корець, 
вул. Київська, 45, korecbibl@meta.ua 
(Травень, 2011)

180 Рівненська Млинівська ЦСПШБ
35100, Рівненська обл., смт. Млинів, 
вул. Кірова, 15,  
mlyniv.biblioteka@gmail.com 
(Травень, 2011)

181 Сумська Сумська обласна універсальна наукова 
бібліотека 
40030, м. Суми,  
вул. Героїв Сталінграда,10,
www.ounb.sumy.ua,
library_on@sm.ukrtel.net 
(Лютий, 2010)

182 Сумська Сумська МЦБ ім. Т. Шевченка
http://library-sumy.com,
Lib@library.sumy.ua 
(Червень, 2009)

183 Сумська Наукова бібліотека Української академії 
банківської справи Національного банку 
України (м. Суми)
www.lib.academy.sumy.ua
(Жовтень, 2009)

184 Сумська Ямпільська РЦБС
41200, Сумська обл., м. Ямпіль, 
вул. 50 років Жовтня, 6, 
biblioyamp@sm.ukrtel.net 
(Лютий, 2010)

185 Сумська Шосткінська РЦБС
41100, Сумська обл., м. Шостка,   
вул. Миру,11, bstolstogo@mail.ru
(Лютий, 2010)

186 Сумська Охтирська РЦБС
42700, Сумська обл., м. Охтирка,  
вул. Батюка, 24, biblio@meta.ua
(Лютий, 2010)

187 Сумська Конотопська МЦБС
41600, Сумська обл., м. Конотоп,  
вул. Леніна,18, Libkonotopl@mail.ru
(Лютий, 2010)

188 Сумська Глухівська ЦРБ
glukhivlibrary.ho.ua, 
gluhiv-library@mail.ru
(Лютий, 2011)

189 Сумська Комишанська бібліотека-філія 
Охтирської РЦБС
42721, Сумська обл., с. Комиші, 
Охтирський р-н, вул. Київська,  
komihi_@ukr.net 
(Березень, 2011)

190 Сумська Малопавлівська бібліотека-філія 
Охтирської РЦБС
42730, Сумська обл., Охтирський р-н, 
с. Мала-Павлівка, вул. Леніна,10,   
mpavlivka@meta.ua  
(Березень, 2011)

191 Сумська Сонячненська бібліотека-філія 
Охтирської РЦБС
42768, Сумська обл., Охтирський р-н, 
с. Сонячне, вул. Клубна,1,  
son38ne@meta.ua  
(Березень, 2011)
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192 Сумська Чернеччинська бібліотека-філія 
Охтирської РЦБС
42744, Сумська обл., Охтирський р-н, 
с. Чернеччина, вул. Готеляка, 1,  
chernechina@meta.ua  
(Березень, 2011)

193 Тернопільська Тернопільська обласна універсальна 
наукова бібліотека 
46000, м. Тернопіль, бул. Шевченка,15, 
admin@library.te.ua
(Жовтень, 2010)

194 Тернопільська Тернопільська обласна бібліотека  
для молоді 
46003, м. Тернопіль, вул. Д. Нечая, 29, 
http://www.yl.edu.te.ua,  
ternopilyouthlib.pdg@gmail
(Червень, 2009)

195 Тернопільська Бучацька РЦБС
48400, Тернопільська обл., м. Бучач, 
вул. Галицька, 21,
http://www.buchachlibrary.te.ua,
spring@buc.tr.ukrtel.net
(Грудень, 2009)

196 Тернопільська Заліщицька РЦБС
48600, Тернопільська обл. ,  
м. Заліщики, вул. С. Бандери, 66
http://www.zal-library.narod.ru,
library@zal.tr.ukrtel.net
(Грудень, 2009)

197 Тернопільська Збаразька РЦБС
47302, Тернопільська обл., м. Збараж, 
вул. М. Грушевського, 5,   
zbar.bibl@rambler.ru 
(Грудень, 2009)

198 Тернопільська Теребовлянська РЦБС
48100, Тернопільська обл.,  
м. Теребовля, вул. Кн. Василька, 105,
library@cor.trukrtel.net
(Грудень, 2009)

199 Тернопільська Чортківська РЦБС
48500, Тернопільська обл.,  
м. Чортків, вул. Зелена, 1
http://www.cor.tr.ukrtel.net/library, 
librarylibrary@cor.tr.ukrtel.net
(Грудень, 2009)

200 Тернопільська Тернопільська МЦБС
46000, Тернопільська обл.,  
м. Тернопіль, вул. Руська, 31,
http://cbs.at.ua, cbster@ukr.net 
(Грудень, 2009)

201 Тернопільська Бібліотека-філія для дорослих   
48201, Тернопільська обл., Гусятинський 
р-н, м. Копичинці, 
вул. Чортківська, 9,
http://www.gobs.info/?page_id=223, 
anik@gus.tr.ukryel.net 
(Грудень, 2009)

202 Тернопільська Підгаєцька ЦРБ
48000, Тернопільська обл., м. Підгайці, 
Майдан Незалежності, 18, 
biblioteka3@ukr.net
(Травень, 2011)

203 Тернопільська Бібліотека Борщівського агро технічного 
коледжу
48702, Терно пільська обл., м. Борщів, 
вул. Франка,1, http://batk.at.ua, 
batc.lib@gmail.com  
(Травень, 2011)

204 Тернопільська Бібліотека Заліщицького аграрного 
коледжу ім. Євгена Храпливого
48600, Тернопільська обл.,
 м. Заліщики, вул. С. Крушельницької, 52, 
zakoledgolya@gmail.com  
(Травень, 2011)

205 Тернопільська Бібліотека Зборівського коледжу Тер- Зборівського коледжу Тер-Зборівського коледжу Тер- коледжу Тер-коледжу Тер- Тер-Тер-
нопільського національного техніч- національного техніч-національного техніч- техніч-техніч-
ного університету ім. І. Пулюя 47201, 
Тернопільська обл., м. Зборів, вул. Б. 
Хмельницького, 57, 
http://www.zboriv-college.info, 
zbo_kol@mail.ru 
(Травень, 2011) 

206 Тернопільська Бібліотека Галицького інституту  
ім. В.Чорновола
46001, м. Тернопіль, 
вул. Б. Хмельницького, 15, 
http://www.gi.edu.ua, 
tgk.lib@gmail.com 
(Травень, 2011)

207 Тернопільська Бібліотека Гусятинського коледжу 
Тернопільського національного техніч-
ного університету ім. І. Пулюя, 48201, 
Тернопільська обл., смт. Гусятин, 
вул. Шевченка, 3, 
http://guscollege.phpnet.us/, 
gktntu.lib@gmail.com  
(Травень, 2011)

208 Тернопільська Бібліотека Кременецького лісотехнічно- Кременецького лісотехнічно-Кременецького лісотехнічно- лісотехнічно-лісотехнічно-
го коледжу
47013, Тернопільська обл., 
Кременецький р-н, с. Білокриниця 
вул. Молодіжна,1, kltk1892@gmail.com 
(Травень, 2011)

209 Тернопільська Бібліотека Теребовлянського вищого 
училища культури
48100, Тернопільська обл., м. Теребовля, 
вул. Шевченка, 1, 
tvuklib@gmail.com 
(Травень, 2011)

210 Тернопільська Бібліотека Тернопільського коопера-
тивного торговельно-економічного 
коледжу
46001, Тернопільська обл., 
м. Тернопіль, вул. Руська, 17, 
http://www.tktek.edu.te.ua, 
tktek.bibl@gmail.com 
(Травень, 2011)

211 Тернопільська Бібліотека Тернопільського комерційно-
го коледжу
46000, м. Тернопіль, просп. С. Бандери, 
73, http://tkk.1gb.ua/ 
pro_koledz.html, tkk.lib@gmail.com  
(Травень, 2011)
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212 Тернопільська Бібліотека Чортківського педагогічного 
училища ім. О. Барвінського
48500, Тернопільська обл.,  
м. Чортків, вул. Подільська, 41, 
http://chpu.te.ua, 
chortkivpedlib@gmail.com 
(Травень, 2011)

213 Харківська Харківська обласна універсальна науко-
ва бібліотека 
51003, м. Харків, вул. Кооперативна,13,
pdg.kharkiv@gmail.com
(Жовтень, 2010)

214 Харківська Харківська державна наукова бібліотека 
ім. В. Г. Короленка
http://korolenko.kharkov.com,
info@korolenko.kharkov.com
(Червень, 2009)

215 Харківська Зміївська РЦБС
Харківська обл.
63400, м. Зміїв, вул.50 років ВЛКСМ, 126, 
bookzmiev@yandex.ru
(Лютий, 2010)

216 Харківська Валківська РЦБС
63002, Харківська обл., м.Валки, 
вул. Лаптєвих, 21, n_surgay@mail.ru
(Лютий, 2010)

217 Харківська Балаклійська РЦБС
64200, Харківська обл., м. Балаклія, 
вул. Жовтнева,16/21,    
balbiblioteka@rambler.ru
(Лютий, 2010)

218 Харківська Чугуївська МЦБС
63503, Харківська обл., м.Чугуїв,  
вул. Гвардійська,13, chcbs@chuguev.net
(Лютий, 2010)

219 Харківська Богодухівська РЦБС
62103, Харківська обл., м. Богодухів, 
пл. Леніна,1,kat.kozlowskaya@yandex.ru
(Лютий, 2010)

220 Харківська Кіндрашівський бібліотечний філіал 
Куп’янської ЦБС
63720, Харківська обл., Куп’янський р-н, 
с. Кіндрашівка, natalik.p@mail.ru  
(Лютий, 2011)

221 Харківська Новоосинівський бібліотечний філіал 
Куп’янської ЦБС
63732, Харківська обл., Куп’янський р-н, 
с. Новоосиново,  
chekalina.nad@yandex.ua  
(Лютий, 2011)

222 Харківська Петропавлівський бібліотечний філіал 
Куп’янської ЦБС
63722, Харківська обл., Куп’янський р-н, 
с. Петропавлівка, вул. Червона, 
petropavlivka@mail.ru  
(Лютий, 2011)

223 Харківська ЦРБ Куп’янської ЦБС
63700, Харківська обл., м. Куп’янськ, 
вул. Леніна, kupyansk.bibl@mail.ru 
(Лютий, 2011)

224 Херсонська Херсонська обласна універсальна нау- обласна універсальна нау-обласна універсальна нау- універсальна нау-універсальна нау- нау-нау-
кова бібліотека ім. О. Гончара
м. Херсон, вул. Дніпропетровська, 2, 
http://www.lib.kherson.ua,
info-centre@lib.kherson.ua
(Червень, 2009)

225 Херсонська Чаплинська РЦБС
Херсонська обл., с. Чаплинка,  
вул. Леніна, 38, svatyla@mail.ru
(Січень, 2010)

226 Херсонська Білозерська РЦБС
Херсонська обл., Білозерка, пров. Торго-
вий, 10, svatyla@mail.ru
(Січень, 2010)

227 Херсонська Велика Олександрівська РЦБС
Херсонска обл., пмт Великая Олександ-
рівка, вул. Леніина, 147,
cbsv2lex@mail.ru
(Січень, 2010)

228 Хмельницька Хмельницька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. М. Островського
http://www.ounb.km.ua,
library@ounb.km.ua 
(Червень, 2009)

229 Хмельницька Городоцька РЦБС
32000, Хмельницька обл.,  м. Городок, 
вул. Грушевського, 51, crbgodok@mail.ru
(Березень, 2010)

230 Хмельницька Славутська РЦБС
30000, Хмельницька обл.,  м. Славута, 
вул. Дзержинського, 40,  
bibliotekasl@mail.ru
(Березень, 2010)

231 Хмельницька Шепетівська РЦБС
30400, Хмельницька обл.,  м. Шепетівка, 
вул. Маркса, 54, 
biblio_shepetivka@ukr.net
(Березень, 2010)

232 Хмельницька Кам’янець-Подільська МЦБС
32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Кн. Коріатовичів, 3, 
xdr123@ramb-er.ru
(Березень, 2010)

233 Хмельницька Нетішинська РЦБС
30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, 
вул. Незалежності, 22,  
netishynlib@gmail.com
(Березень, 2010)

234 Хмельницька Красилівська РЦБС
31000, Хмельницька обл., м. Красилів, 
вул. Грушевського, 59, krasilpv_kniga@i.ua
(Березень, 2010)

235 Хмельницька Ярмолинецька РЦБС
32100, Хмельницька обл., смт Ярмолинці, 
вул.Леніна, 1-а, cbs.yar@gmail.соm
(Березень, 2010)

236 Хмельницька Хмельницька МЦБ 
29000, м. Хмельницький,  Подільська, 78, 
kmcbs.c@gmail.com
(Лютий, 2011)

237 Хмельницька Грицівська міська бібліотека
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, 
смт Гриців, вул. Леніна, 3, 
valentunkag@gmail.com
(Лютий, 2011)

238 Хмельницька Старокостянтинівська ЦБС
Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, 
вул. Острозського, 14, 
KNIGA65@yandex.ru
(Лютий, 2011)

239 Хмельницька Деражнянська РЦБ
32200, Хмельницька обл., смт Деражня, 
вул. Миру, 42, 
biblioteka_dr@ukr.net
(Лютий, 2011)

240 Черкаська Черкаська обласна універсальна науко-
ва бібліотека ім. Т. Шевченка 
18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишне-
вецького, 8, http://www.library.ck.ua, 
ounb@library.ck.ua
(Жовтень, 2010) 

Дізнатися більше

file:///L:/!WORK/Rada/2011/Buleten/text/  
file:///L:/!WORK/Rada/2011/Buleten/text/  
file:///L:/!WORK/Rada/2011/Buleten/text/  
file:///L:/!WORK/Rada/2011/Buleten/text/ 


Вісник громадських рад  • № 1 (1) від 01/07/201132

R
ef

le
x,

 Y
K

241 Черкаська Чорнобаївська ЦБС
19900, Черкаська обл., м. Чорнобай, 
вул. Леніна 155,
chornobay.biblioteka@gmail.com, 
(Грудень, 2009)

242 Черкаська Уманська ЦБС
20300, Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Залізняка, 2-А,
umanrcb@yandex.ua
(Грудень, 2009)

243 Черкаська Жашківська ЦБС
19200, Черкаська обл., м. Жашків, 
вул. Леніна, 46, zhashkivcult@mail.ru
(Грудень, 2009)

244 Черкаська Кам’янська ЦБС
20800, Черкаська обл., м. Кам’янка, 
вул. Л. Борисової, 4-А,
Kam_rb@ukr.net
(Грудень, 2009)

245 Черкаська Корсунь-Шевченківська ЦБС
19400, Черкаська обл., м. Корсунь-Шев-
ченківський,  
вул. Щорса, 2,
Kors_bibliock@mail.ru
(Грудень, 2009)

246 Черні вецька Чернівецька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. М. Івасюка
http://hosted.sacura.net/library,
library@sacura.net

247 Черні вецька Вижницька PЦБС
59200, Чернівецька обл., м. Вижниця, 
вул. Українська, 34, library@sacura.net
(Березень, 2010)

248 Черні вецька Заставнівська РЦБС
59400, Чернівецька обл., м. Заставна, 
вул. Незалежності, 90, 
zcrlibrary@mail.ru
(Березень, 2010)

249 Черні вецька Сокирянська РЦБС
60200, Чернівецька обл., м. Сокиряни, 
вул. Центральна, 31
(Березень, 2010) 

250 Черні вецька Сторожинецька РЦБС
59000 , Чернівецька обл., м. Сторожи-
нець, вул. Ю. Федковича, 14, 
library@sacura.net
(Березень, 2010)

251 Черні вецька Хотинська РЦБС
60000, Чернівецька обл., м. Хотин, 
вул. І. Франка, 2, 
library-hotin@yandex.ru
(Березень, 2010)

252 Черні вецька Кіцманська районна бібліотека 
Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Неза- вул. Неза-вул. Неза- Неза-Неза-
лежності, 42, 
kr_library@ukr.net
(Січень, 2011)

253 Черні вецька Новоселівська ЦБС
60300, Чернівецька обл., м. Новоселиця, 
вул. Головна, 55,  
zolotvik1@rambler.ru
(Лютий, 2011)

254 Черні вецька Чернівецька ЦБС
58018, м. Чернівці, вул. Головна, 162,
www.cbs.cv.ua, bukcbs@ukr.net
(Лютий, 2011)

255 Чернігівська Чернігівська обласна універсальна нау-
кова бібліотека ім. В. Г. Короленка 
14000, м. Чернігів, пр. Миру, 41,
scince@libkor.com.ua
(Жовтень, 2010)

256 Чернігівська Новгород-Сіверська РЦБС
16000, Чернігівська обл., м. Новгород-
Сіверський,  
вул. Майстренка, 4,
n-s.cbs@rambler.ru 
(Лютий, 2010)

257 Чернігівська Городнянська РЦБС
15100, Чернігівська обл., м. Городнянка, 
вул. Леніна,8-а,
biblgorod@ukrpost.ua
(Лютий, 2010)

258 Чернігівська Чернігівська МЦБС
14000, м.Чернігів, 
вул.Кирпоноса, 22,
lib-cls@ukr.net
(Лютий, 2010)

259 Чернігівська Прилуцька РЦБС
17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, 
вул. Соборна, 35, prcb@ukr.net
(Лютий, 2010)

260 Чернігівська Прилуцька МЦБС
17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, 
вул. Котляревського, 65,  
pcmb@ukr.net
(Лютий, 2010)
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