Харківське обласне відділення(філія) ВГО"УБА"
Проект "Е-життя разом з бібліотекою: орієнтир на громаду Харківщини"

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Запрошуємо до співпраці!
З початку лютого 2015 року Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.
Короленка спільно з Харківським обласним відділення (філією) ВГО «Українська
бібліотечна асоціація» за підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та
обмінів (IREX) в рамках програми "Бібліоміст" почала реалізацію проекту «Ежиття разом з бібліотекою: орієнтир на громаду Харківщини». Ця ініціатива є
частиною Національного плану дій у рамках програми «Партнерство “Відкритий
уряд”», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня
2012 р. № 220-р.
Головне завдання проекту - розповсюдження інформації про наявні
електронні послуги національного та регіонального рівнів та залучення харківської
громади до користування ними за допомогою сучасних ресурсів бібліотеки. З цією
метою організовується низка тренінгів на базі Інформаційного центру ХДНБ ім.
В.Г.Короленка для співробітників Централізованих бібліотечних систем області,
начальників відділів культури, бібліотекарів та студентів вишів м. Харкова та
інших цільових груп користувачів, що надасть змогу поширити користування
послугами електронного урядування серед населення, а саме налагодити
ефективний зворотний зв’язок з урядовими структурами, брати участь в
обговоренні проектів нормативно-правових актів, а також оцінюваннях та
експертних опитуваннях. Окрім адміністративних, передбачається популяризація
широкого кола електронних послуг які можливо скористатися в сучасній
бібліотеці: можливість дистанційного навчання, здійснення платежів за допомогою
Інтернет чи мобільного банкінгу, , розрахунку субсидії чи майбутньої пенсії,
заповнення в онлайн-режимі Декларації про майновий стан і доходи, подання
електронної звітності, бронювання квитків – усього того, що раніше вимагало
безліч часу.
Від рівня поінформованості населення залежить якісне просування нових
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електронних послуг. В цьому сенсі популяризація як навчання, так і власне
електронних послуг і механізмів е-урядування, успіх започаткованої справи
залежить від тісної співпраці та за підтримки засобів масової інформації.
Реалізація проекту «Е-життя разом із бібліотекою: орієнтир на громаду
Харківщини» згідно Концепції розвитку електронного урядування в Україні
надасть змогу, зокрема:
підвищити якість адміністративних послуг;
забезпечити високий ступінь доступності інформації про діяльність
органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
громадянам та громадським організаціям безпосередньо брати участь
у процесах підготовки проектів рішень,

що приймаються

на всіх

рівнях державного управління;
підвищити

ефективність

державного

управління

у

результаті

спрощення управлінських процедур;
підвищенню прозорості діяльності органів влади;
зростанню поінформованості населення щодо е-урядування;
зростанню кількості користувачів електронними послугами;
вирішенню актуальних для області питань;
збільшенню відвідуваності бібліотек.
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