
Конкурс проектів розвитку електронного урядування від програми 

«Бібліоміст». 

На продовження ініціативи «Публічні бібліотеки – мости до 

електронного урядування», яка є частиною Національного плану дій у рамках 

«Партнерства “Відкритий уряд”», затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 5.04.2012 р. № 220-р, Рада міжнародних наукових 

досліджень та обмінів (IREX) і Міністерство культури України в рамках 

програми «Бібліоміст» оголошують конкурс проектів розвитку електронного 

урядування із залученням модернізованих бібліотек.  

Мета конкурсу – підвищити рівень використання населенням наявних е-

послуг і ресурсів е-урядування, поширити інформацію про наявні е-послуги 

національного й регіонального рівнів, запровадити нові е-послуги, які 

відповідатимуть потребам конкретних громад.  

До участі в конкурсі запрошуються тристоронні коаліції в складі 

бібліотеки, яка надає вільний доступ до Інтернету, громадської організації 

(ГО) та органу (як мінімум одного) місцевої влади або самоврядування, які 

зацікавлені в розширенні можливостей громадян використовувати сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології для спілкування з владою та участі в 

прийнятті рішень (е-демократія) та отримання послуг в електронному 

форматі. Бажано, щоб проектна діяльність розширювала ініціативи, розпочаті 

в рамках проектів «Публічні бібліотеки – мости до е-урядування», які 

впроваджувалися громадськими організаціями в співпраці з обласними 

універсальними науковими бібліотеками (ОУНБ), у кількісному та якісному 

аспектах. Залучення бібліотек до проектної діяльності є обов’язковою 

умовою для участі в конкурсі.  

Завдання проекту можуть включати, але не обмежуватись такими:  

– навчання різних категорій громадян, включно зі службовцями різних 

рівнів і представниками органів самоврядування (з особливою увагою до 

мешканців малих міст і сільської місцевості), користуватися е-послугами на 

базі обладнаних комп’ютерною технікою бібліотек. Навчальні модулі вже 

розроблені та адаптовані до місцевих контекстів ОУНБ і ГО-партнерами на 

попередній стадії ініціативи;  

– впровадження ряду заходів, які просувають електронні послуги серед 

населення й демонструють, як нові технології допомагають збільшенню 

громадської участі в місцевому врядуванні (регіональні інформаційні 

кампанії, громадські обговорення, презентації);  

– налагодження конструктивного діалогу влада – громада з метою 

визначення потрібних громаді е-послуг. Впровадження відповідних послуг, 

належна підготовка персоналу інституцій – надавачів цих послуг.  



Очікуваними результатами впровадження проектів буде підвищення 

кількості осіб, які користуються інструментами е-урядування, зростання 

поінформованості населення про наявні електронні послуги, вирішення 

актуальних для регіону або конкретного населеного пункту питань за 

допомогою інструментів е-урядування, забезпечення якісного доступу 

громадян до публічної інформації та електронних послуг, а також збільшення 

відвідуваності бібліотек.  

Тривалість проектів – три місяці. Орієнтовний термін початку проектної 

діяльності – 1 лютого 2014 р. Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно 

заповнити заявку за наданою формою, додати робочий план і бюджет 

проекту, а також листи підтримки від партнерів проекту й надіслати ці 

документи електронною поштою на адресу: ogp_libraries@irex.org до кінця 

дня 5 грудня 2013 р. Завантажити пакет документів можна за адресою: 

http://bibliomist.org/ua/about-bibl/novini/812-konkurs-proektiv-rozvytku-

elektronnoho-uriaduvannia. 

Результати конкурсу буде оголошено до кінця грудня 2013 р. (Конкурс 

проектів розвитку електронного урядування від програми «Бібліоміст» // 

Українська бібліотечна асоціація 

(http://ula.org.ua/index.php?id=single&tx_ttnews[tt_news]=284&cHash=66c83e

0e48cfbf9054462d0a790a594f). – 2013. – 11.11). 

 

 


