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Публічні бібліотеки –

мости до е-урядування

Українська бібліотечна асоціація, 

Головний тренінговий центр для 

бібліотекарів, 

Програма «Бібліоміст»
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Міжнародна ініціатива «Партнерство 

«Відкритий Уряд»

 Започаткована у вересні 2011 р. на сесії 

Генеральної Асамблеї ООН

 Партнерство спрямоване на підвищення 

рівня відкритості та прозорості діяльності 

державних органів, підтримку залучення 

інститутів громадянського суспільства до 

формування державної політики, 

впровадження високих стандартів 

професійної чесності в державному 

управлінні
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Міжнародна ініціатива «Партнерство 

«Відкритий Уряд»

 Президент України взяв участь в 

інавгураційній церемонії Партнерства та 

підтвердив готовність приєднатися до 

Ініціативи спільно з іншими країнами 

(близько 60)

 Україною  розроблено План дій, 

затверджений Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 5.04.2012 р. №220
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Міжнародна ініціатива «Партнерство 

«Відкритий Уряд»

План дій України відображає основні 

принципи відкритого урядування:

 Прозорість

 Участь громадськості

 Підзвітність

 Технології

 Інноваційність
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Міжнародна ініціатива «Партнерство 

«Відкритий Уряд»

Ключові питання Партнерства для України:

 Посилення партнерської взаємодії органів 

виконавчої влади та інститутів 

громадянського суспільства

 Забезпечення доступу до публічної 

інформації

 Запобігання та протидія корупції

 Впровадження електронного урядування

 Підвищення якості надання 

адміністративних послуг
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Електронне урядування =

Електронний уряд +

Електронна демократія
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Електронне урядування
– спосіб організації роботи органів державної
(місцевої) влади за допомогою систем локальних
інформаційних мереж та сегментів глобальної
інформаційної мережі, який підвищує
ефективність функціонування влади з метою
забезпечення прав та свобод громадян та робить
максимально простою і доступною взаємодію
громадянина з органами влади
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Можливості е-урядування:

 громадянам та бізнесу – швидко і зручно одержувати
послуги, надані органами влади, в електронному вигляді;
звертатися до органів влади через мережу Інтернет;
отримувати повну, правдиву і своєчасну інформацію щодо
життєво важливих питань і брати участь в управлінні своїм
населеним пунктом (містом, селом), галуззю, державою
тощо

 органам влади – підвищити
оперативність, ефективність своєї роботи;
покращити відносини з громадянами та
бізнесом; приймати рішення, узгоджені з
громадянами та бізнесом, зосередивши свою
увагу на стратегічних напрямах розвитку
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Мета урядування – сталий розвиток:

забезпечення добробуту громадян завдяки
ефективному управлінню суспільними
(державними, місцевими) ресурсами без
шкоди для наступних поколінь

Завдання урядування:

• Надання послуг громадянам  → Якість

• Управління ресурсами             → Ефективність

• Збереження довкілля              → Стратегічний підхід К
о
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ь
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Е-урядування та надання послуг 
громадянам

1. Автоматизація
документообігу органів
виконавчої влади

2. Контроль виконавчої
дисципліни органів
виконавчої влади

3. Зворотний електронний
зв’язок з громадянами

4. Аналіз додержання
соціальних стандартів,
моделювання процесів
прийняття рішень
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Електронна демократія 

- це можливість кожного
громадянина брати участь у
формуванні та реалізації державної
(місцевої) політики, прийнятті рішень
органами влади, використовуючи при
цьому інформаційно-комунікаційні
технології для двостороннього
інтерактивного зв’язку між органами
влади та громадянами
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Етапи розвитку електронної демократії:

- е-інформування – одностороннє надходження
інформації від органів державної і місцевої
влади;

- е-включення (е-консультування) – звернення
органів державної влади і місцевого
самоврядування до громадян онлайн з метою
отримання/вивчення/урахування громадської
думки;

- е-участь – активна участь громадян за
допомогою сучасних ІКТ у процесі прийняття
рішень та виробленні державної політики.
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Засоби комунікації
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Традиційна система надання 
державних послуг

Надання державних послуг (поточна ситуація)

центральні

регіональні

місцеві

ОДВ

Громадяни

Здобуття довідок, виписок, 

документів для звернення в окремі 

ОДВ центрального, регіонального і 

місцевого рівня

Вимоги з боку 

ОДВ

Вимоги з боку 

ОДВ

Вимоги з боку 

ОДВ
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Система надання послуг з допомогою 

е-технологій
Надання державних послуг (проектна ситуація)

центральні

регіональні

місцеві

ОДВ

Єдиний простір надання 

державних послуг
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Міжнародна ініціатива «Партнерство 

«Відкритий Уряд»

Основні завдання, що стоять перед органами 

державної влади і управління:

 Створення єдиного інформаційного веб-

ресурсу звернень громадян до органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування

 Приймання від громадян звернень у 

електронному вигляді

 Навчання громадян щодо використання 

єдиного інформаційного ресурсу звернень
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Види електронної взаємодії

• інформування (надання безпосередньо 
інформації про державні послуги)

• одностороння взаємодія (забезпечення 
можливості користувачам отримати електронну 
форму документа)

• двостороння взаємодія (забезпечення 
можливості оброблення електронного документа, 
включаючи ідентифікацію)

• проведення транзакцій (електронна реалізація 
можливостей прийняття рішень)



Зв'язки  з  сайтами Президенту, 
Верховної ради та  Уряду України

Зв’язки з сайтами судової 
влади, національної безпеки 

та ЦВК

Зв’язки з сайтами в регіонах 
України

Урядовий портал України



За номером

За автором

За комітетом

Тексти законопроектів

Документи, пов’язані із роботою 
над законопроектом

Результати 
голосуванняХронологія
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Центральний 
урядовий портал 
Великобританії

Пенсійне 

планування

Вибір 

місцевих 

послугПослуги за 

напрямами

Новини

Пошук по 

сайту

Пошук 

роботи

Тематичне 

відео

Актуальна 

проблема

Посилання 

для бізнесу

Мобільний 

WAP-портал
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Консультаційний портал уряду 
Великобританії

Вибір дій з 

консультацій

Вибір теми 

консультацій

Завантаження 

консультацій 
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Портал 
уряду США

Зв’язок з урядом через 

соціальні мережі

Гарячі актуальні 

новини

Пошук по 

сайту

Вибір однієї з 90 

мов сайту

Послуги онлайн: водійські права, 

допомога студентам, урядовий 

онлайн-магазин, робота в уряді 

(вакансії), контакт з посадовцями…

Посилання на урядові 

агентства

Форма підписки 

новин на Ваш 

e-mail 

Урядова 

інформація за 

темами

Урядові 

новини

Каталог послуг для громадян, представників бізнесу, 

держслужбовців, іноземних громадян
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Сайт уряду 
Естонії

Підписання на RSS-

стрічку новин

Структура 

уряду
Посиланн

я на 

портали 

послуг

Мульти-

мовність 

(вибір 

мови)

Діяльність 

уряду

Агенції та 

міністерства

Контакт з 

урядом

Стрічка головних 

урядових новин



Портал державних та 
муніципальних послуг Росії



25



26



27



28



29

Ініціатива «Публічні бібліотеки – мости 

до електронного урядування»

В березні 2012 р. підписано Меморандум 

між Державним агентством з питань 

науки, інновацій та інформатизації, 

Національним центром електронного 

урядування та Програмою «Бібліоміст» 

щодо співпраці в Ініціативі.
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Ініціатива «Публічні бібліотеки – мости 

до електронного урядування»

План дій:

 Аналіз наявних національних і місцевих

ресурсів та механізмів електронного

урядування

 Розроблення методики пошуку і надання

інформації та консультацій з питань

електронного врядування та отримання

адміністративних послуг
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Ініціатива «Публічні бібліотеки – мости 

до електронного урядування»

План дій:

 Організація в бібліотеках Пунктів доступу

громадян до офіційної інформації та

електронних ресурсів органів державної

влади й управління

 Навчання громадян користуватися

механізмами електронної демократії та

електронного врядування



32

Ініціатива «Публічні бібліотеки – мости 

до електронного урядування»

Партнери в реалізації завдань ініціативи:

 Органи державної влади й управління різних

рівнів

 Центри надання адміністративних послуг
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Ініціатива «Публічні бібліотеки – мости 

до електронного урядування»

Результати:

 Бібліотеки є важливою сполучною ланкою, 

комунікаційним каналом між владою та 

місцевими громадами

 Бібліотеки є механізмами забезпечення 

прозорості влади для громадян

 Бібліотеки надають безкоштовний доступ та 

консультування щодо інструментів 

електронної демократії, електронного 

врядування, адміністративних сервісів тощо


