
Електронний уряд   

Навіщо е-урядування:  

громадянам та бізнесу – швидко і зручно одер-

жувати послуги, надані органами влади, в елект-
ронному вигляді; звертатися до органів влади 
через мережу Інтернет; отримувати повну, прав-
диву і своєчасну інформацію щодо життєво важ-
ливих питань і брати участь в управлінні містом, 
державою  

 органам влади – підвищити оперативність, 

ефективність своєї роботи; покращити відносини 
з громадянами та бізнесом; приймати рішення, 
узгоджені з громадянами та бізнесом, зосередив-
ши свою увагу на стратегічних напрямках  

БІБЛІОТЕКИ - МОСТИ ДО Е-УРЯДУВАННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ М. МИКОЛАЄВА) 

 використання ІКТ державою з метою розши-

рити доступ та підвищити якість послуг для 
своїх партнерів: громадян, представників біз-
несу та державних службовців  

 використання віртуального простору для 

вдосконалення моделей надання послуг та під-
вищення ефективності функціонування орга-
нів влади та державних установ;  

 створює умови для нормаль-
ного розвитку бізнесу, поліп-
шення інвестиційного клімату, 
зростання економіки, а також 
забезпечує реальну участь гро-
мадян у політичних процесах  

 

Е-Урядування:  

Проект фінансується Радою міжнародних наукових 
досліджень та обмінів (IREX) у рамках програми "Бібліоміст" 

 

Задачі е-урядування з надання послуг громадянам та з управління 
ресурсами громади  

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  

5.Автоматизація обліку активів громади 

6.Оцінка поточного стану ресурсів  

7.Моделювання управлінських рішень з урахуванням можливих наслідків 

8.Аналіз ефективності прийнятих рішень 

9.Прогнозування впливу управлінських рішень на сталий розвиток громади 

10.Планування соціо-економічного розвитку 



Існуюча система надання послуг 

Адміністративні послуги в електронному вигляді: поняття, принципи 

та механізми надання  

Адміністративна послуга – це державна послуга, яка є результатом здійснення суб'єктом повноважень щодо 
прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративно-
го акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначе-
них законом обов'язків  (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката,посвідчення та інших документів, реєстрація 
тощо) 

 

БІБЛІОТЕКИ - МОСТИ ДО Е-УРЯДУВАННЯ 

Надання послуг в електронному вигляді 

 

 

Прогрес -  

не питання  

швидкості, 

 а питання 

 направлення 



БІБЛІОТЕКИ - МОСТИ ДО Е-УРЯДУВАННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ М. МИКОЛАЄВА) 

Центри  

обслуговування  

громадян 

В бібліотеках Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Миколаєва в рамках 
міської програми «Електронна демократія та електронне врядування в м. Миколаєві на 20-
10-2015 роки» діють 18 інтерактивних точок доступу до місцевого документообігу, які нази-

ваються Центрами обслуговування громадян (ЦОГи)  

ЦОГ -  це інформаційно-консультаційна служба бібліотек, обладнана 

апаратно-програмним комплексом і покликана задовольняти потреби гро-

мадян у офіційній та соціально значимій інформації. 

Послуги для відвідувачів Центрів обслуговування громадян ЦБС для доро-

слих м. Миколаєва 

Доступ:  

- до інформації органів державної влади  
та місцевого самоврядування 
- до соціально значущої інформації (пенсійне забезпечення,  
соціальні пільги, пошук роботи тощо) 
- до електронних адміністративних (державних)  
послуг 
- до послуг електронного сервісу 

Пошук: 

- нормативно-правових актів державного  
та місцевого рівня 
- програм, планів розвитку міста 

Консультування з питань пошуку інформації в Інтернеті. 

Навчання: 

- комп’ютерній грамотності 
- навикам роботи з публічною інфор-
мацією 
інструментам та сервісам е-
урядування 
- Інтерактивне спілкування громадян з 
органами влади:  

Інтерактивне спілкування громадян з 
органами влади:  

- звернення 
- консультації фахівців 
- участь у законотворчому процесі 
- участь у прийнятті рішень на місце-
вому рівні  



 

БІБЛІОТЕКИ - МОСТИ ДО Е-УРЯДУВАННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ М. МИКОЛАЄВА) 

Послуги в системі електронного урядування, які надаються Центрами обслуговування 

громадян 

Пошук роботи  на єдиному  порталі Державної служби зайнятості України  

Електронне подання заяви на вступ до вищого навчального закладу України  

Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні  

Реєстрація в «Реєстрі вкладників заощаджень громадян» на сайті  АТ «Ощадбанк» вкла-
дників Сбербанку колишнього СРСР на отримання 1000 грн.  

Отримання виписки із системи персоніфікованого обліку на веб-порталі електронних 
послуг Пенсійного фонду України 

Отримання виписки з пенсійної справи (для пенсіонерів) про 
суму призначеної пенсії, з урахуванням надбавок, підвищень, 
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особ-
ливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до 
пенсії на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду 
України 

Подання скарги або звернення до органу Пенсійного фонду 
України 

Електронний запис на прийом до органу Пенсійного фонду 
України 

Електронні торги на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі»  

Складання та подання податкової  звітності в електронному вигляді (див. прик-
лад ) 

Перевірка свідоцтва платника єдиного податку на сайті Міністерства доходів і зборів 
України  

Подання декларації про майновий стан і доходи фізичної особи – підприємця та грома-
дянина в електронному вигляді на сайті Міністерства доходів і  зборів України 

Подання електронної бухгалтерської звітності «M.E.Doc-Online» - система електронного 
документообігу, яка допоможе в роботі з документами різних типів та призначення: на-
кладними, звітами, податковими, актами, рахунками, договорами 

Електронна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на сайті Державної  
Реєстраційної служби України 

Інші 
 
Доступ до державних інформаційні ресурсів: 
 

Єдиний державний портал адміністративних послуг 

«Електронна митниця» на сайті Міністерства доходів і зборів України 

Єдиний реєстр громадських формувань на сайті Державної  Реєстраційної служби 
України  

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних 
агентств як суб'єктів інформаційної діяльності на сайті Державної  Реєстраційної 
служби України  

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на сайті 
Державної  Реєстраційної служби України 

Реєстр  платників ПДВ на сайті Міністерства доходів і зборів України 

Єдиний державний реєстр судових рішень на веб-порталі судової влади України 

Державна система електронних звернень громадян до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування 

Інші. 
 

Центри  

обслуговування  

громадян 



 
Для подання податкових документів до органів ДПС в 
електронному вигляді платник податків повинен мати: 

спеціалізоване програмне забезпечення для 

формування податкових документів в електронному 
вигляді у затвердженому форматі (стандарті); 

доступ до мережі Інтернет і можливість відправлення/

приймання електронних повідомлень електронною 
поштою; 

засіб криптографічного захисту інформації (КЗІ) 

(сумісний за форматами даних із засобами КЗІ, що 
використовуються в органах ДПС); 

чинні посилені сертифікати відкритих ключів, 

сформованих акредитованим центром сертифікації 
ключів для платника податків та уповноважених 
посадових осіб платника податків, підписи яких є 
обов'язковими для податкової звітності у паперовій 
формі  

БІБЛІОТЕКИ - МОСТИ ДО Е-УРЯДУВАННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ М. МИКОЛАЄВА) 

Приклад: 

Складання та подання податкової  звітності в електронному вигляді 

Укладання з податковою інспекцією договір про визнання електронних документів. Текст договору і 
безкоштовне програмне забезпечення формування податкових документів в електронному вигляді можна 

отримати в на веб-сайті Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту 

1-й крок.  



Платник податків отримує в будь-якому акредитованому центрі сер-
тифікації ключів (перелік розміщений на сайті ДПС України посилені 
сертифікати відкритих ключів (електронні цифрові підписи - ЕЦП) на 
посадовців (керівника,  та, за наявності, бухгалтера) юридичної осо-
би і його печатки. А підприємець, що не має печатки, може обмежи-
тися одним ключем електронного цифрового підпису. Особисті ключі 
зберігаються на електронних носіях і не розголошуються. 

Установка програмного забезпечення для формування податкових доку-
ментів в електронному вигляді і засобу шифрування (накладення на сфо-

рмований звітний документ підписів і печатки). 

2-й крок.  

4-й крок 

3-й крок 

Два екземпляри заповненого договору (з вказівкою своєї електронної 
адреси), завірені печаткою, а також посилені сертифікати відкритих клю-
чів на електронних носіях платник податків надає в ДПІ по місцю реєст-

рації. 

БІБЛІОТЕКИ - МОСТИ ДО Е-УРЯДУВАННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ М. МИКОЛАЄВА) 



Створює податковий документ в електронному вигляді відповідно до затвердженого формату за допомогою 

встановленого і при необхідності оновленого програмного забезпечення (крок 4). При цьому програмне забез-

печення "підказує" про помилки виявлені в документі. В результаті платник їх виправляє і не витрачає час і 

кошти на уточнюючі звіти і штрафи, пов'язані з арифметичними помилками. 

5-й крок 

БІБЛІОТЕКИ - МОСТИ ДО Е-УРЯДУВАННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ М. МИКОЛАЄВА) 

Для відправки готового електронного звіту засобами Інтернет на підготовлений в електронному вигляді 

документ накладаються електронні цифрові підписи посадовців в такому порядку: першим – ЕЦП голов-

ного бухгалтера (бухгалтера), другим - керівника, третім - печатки платника податків. 



6-й крок 

Подання звітності.  

IFIN ZVIT (АЙФІН ЗВІТ) - програмне забезпечення, яке надає платникам податків можливість для 

автоматичного створення звітів, реєстру податкових накладних підписання та відправки електрон-

ної звітності до органів ДПС, Пенсійного Фонду України та органів державної статистики України, 

використовуючи безкоштовні ключі ЕЦП від АЦСК ІДД ДПС та комерційні ключі ЕЦП Masterkey та 

ІВК. 

БІБЛІОТЕКИ - МОСТИ ДО Е-УРЯДУВАННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ М. МИКОЛАЄВА) 


