
Бібліотеки як пункти доступу громадян до офіційної 

інформації– місток між громадянами та органами влади 
(http://ukraine.usaid.gov/ua/programs/demokratiya-ta-vryaduvannya-uk/programa-spryyannya-parlamentu-
uk/biblioteky-yak-punkty-dost) 

 

Станом на серпень 2012 року  673 бібліотеки України увійшли до Мережі пунктів доступу 

громадян (Мережа ПДГ), надаючи громадянам можливість здійснювати пошук офіційної 

інформації, вивчати та коментувати проекти законів та підзаконних актів. Мережа ПДГ – 

спільний Проект Програми сприяння Парламенту II (ПСП ІІ), яка є Проектом  Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID) та Української бібліотечної асоціації (УБА). 

Мережа розширюється завдяки залученню бібліотек, що отримали доступ до Інтернету, 

обладнання та програмне забезпечення від Програми Посольства США "Інтернет для 

читачів публічних бібліотек (LEAP)" та Програми «Бібліоміст» – Ініціатива Глобальні 

бібліотеки, що реалізується за підтримки Фундації Білла та Мелінди Гейтс і Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID). 

 

Пункти доступу громадян діють як центри громадянської активності вже декілька років. 

ПДГ надають консультації з пошуку офіційної інформації органів влади, поширюють 

правову літературу та літературу з питань 

громадянської участі під час проведення 

виставок, тренінгів та інших заходів. 

Нещодавно ПДГ взяли активну участь у 

тестуванні урядового веб-сайту 

“Громадянське суспільство і влада”, 

створеного для інтерактивного діалогу між 

Урядом та громадянами в процесі реалізації 

державної політики, зокрема в процесі 

розробки проектів законів та підзаконних 

актів. Використовуючи цю платформу, 

громадяни можуть знайомитись з текстами 

пропонованих законодавчих актів та 

вносити свої пропозиції. Сайт також дає 

можливості експертам оцінювати 

законопроекти, що покращує здатність як 

громадян так і НУО краще розуміти різні 

напрями державної політики, які впливають на життя громади та дає можливість 

громадянам надати свою підтримку або допомогу в процесі розробки окремих напрямів 

державної політики.  

 

Крім того, для ефективної роботи зі своїми 

громадами, бібліотеки-учасниці Мережі 

ПДГ беруть участь у проектах 

національного рівня: висувають найкращі 

проекти для участі у конкурсах під час 

Інноваційних Ярмарків проекту 

«Бібліоміст», демонструють свої ресурси 

та можливості під час Днів електронного 

врядування, організованих Національною 

Академією державного управління при 

Президентові України, працюють з 

Відвідувачі користуються ресурсами ПДГ у 
Миколаївській обласній універсальній науковій 
бібліотеці ім. О. Гмирьова (Фото: Лариси Трегуб) 

Бібліотекарі відвідали виставкові стенди Бібліоміст, 
ПСП ІІ та Української бібліотечної асоціації на 
“Бібліотечному ярмарку 2012”. (Фото: Романа Коваля)    
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Комітетом Верховної Ради України з питань культури і духовності, зокрема, з питань 

поліпшення стану сільських бібліотек, підтримують партнерські зв’язки з Секретаріатом 

Кабінету Міністрів України, поширюючи інформацію про діяльність громадських рад 

державних та місцевих органів влади (Вісник громадських рад) та про Урядовий веб-сайт 

«Громадянське суспільство і влада». 

 Представниками Мережі також розроблено навчальну програму з курсу «Бібліотеки та 

електронне урядування» для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство 

та бібліографія», яка вже успішно впроваджується в Луганському Інституті культури. 

 

Мережа ПДГ започаткована Програмою сприяння Парламенту II у партнерстві з 

Українською бібліотечною асоціацією у 2009 році. Проект спрямований допомогти 

громадянам краще зрозуміти де і як шукати правову інформацію та ознайомитись з 

роботою органів влади.    В рамках проекту  ПСП II співпрацює з бібліотеками та 

молоддю, місцевими громадами та медіа-центрами для відкриття  пунктів доступу, 

проводячи тренінги для бібліотекарів 

щодо ефективного пошуку  урядової та 

законодавчої інформації в мережі 

Інтернет. Таким чином, за кілька років  

проект виріс у загальнонаціональну 

мережу, яка допомагає громадянам 

отримати  доступ до офіційної  

інформації та ефективніше взаємодіяти 

з  державними структурами всіх рівнів. 

До бібліотек-учасниць мережі 

регулярно надходять  друковані та 

електронні ресурси, видані 

українським урядом, комітетами 

Верховної Ради України, а також ПСП II та іншими проектами USAID, зокрема Проектом 

USAID «Cправедливе правосуддя»,  проектом USAID «Протидія торгівлі людьми в 

Україні», Проектом USAID «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень» 

(ІБСЕД). 
 
Прикладом діяльності ПДГ як центру підвищення правової культури громадян є діяльність 

ПДГ Центральної міської бібліотеки для дорослих м. Кірова Луганської області: 

працівники ПДГ надали консультації пенсіонерці, яка подала позов до суду відповідної 

інстанції на комунальне підприємство щодо неналежного надання комунальних послуг. 

Суд першої інстанції прийняв рішення не на користь позивачки. Після цього активна 

пенсіонерка сформувала групу однодумців, які отримали юридичної консультації в ПДГ 

щодо подальшого захисту прав у судах, а також звернення до Європейського Суду з прав 

людини. В наступній своїй правозахисній діяльності ініціативна група успішно 

скористалася отриманими в ПДГ консультаціями.  

 

Бібліотекарі Мережі ПДГ також діляться досвідом та ідеями на мережевому Блозі, 

створеному Українською бібліотечною асоціацією. Українська бібліотечна асоціація також 

проводить моніторинг ефективності роботи ПДГ щодо пошуку інформації, відслідковує 

проблеми та співпрацює з бібліотеками щодо їх вирішення, забезпечує зворотній зв’язок з 

державними агенціями щодо удосконалення наповнення та використання їхніх веб-сайтів. 

Бібліотеки Мережі є учасницями дискусій в соціальній мережі Twitter, а також мають 

Facebook page. 
Список бібліотек-учасниць Мережі ПДГ міститься за посиланням: Мережа Пунктів 

Доступу Громадян  

Користувач ресурсів ПДГ у Кіровській центральній 

міській бібліотеці (Фото: Світлани Сальник) 
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