
Звіт 
Волочиської ЦРБ за проектом 

«Поінформована громада – демократична країна» 

Даний проект започаткований щоб широко інформувати громадян про наявні 
інструменти та ресурси е-урядування, якими можна скористатись у публічних 
бібліотеках; налагодити співпрацю з бібліотеками, громадами, місцевою владою 
задля прозорості її роботи; навчити представників громади ефективно орієнтуватись 
в ресурсах е-урядування; популяризувати інформаційні ресурси сучасно оснащених 
бібліотек та активізувати активних членів громади до прозорого вирішення 
важливих для громади питань. 

За час реалізації проекту «Поінформована громада – демократична країна», 
що є частиною Національного плану дій у рамках «Партнерства «Відкритий уряд» і 
реалізується за сприяння програми «Бібліоміст», проведено: 

- тренінг «Поінформована громада – демократична країна» (презентація 
проекту для працівників ЦРБ); 

- практикум-тренінг «Бібліотеки – центри підтримки громади в умовах 
воєнної загрози: робота з ВПО» (для працівників бібліотек-філіалів з використанням 
е-ресурсів для обслуговування користувачів з числа ВПО); 

- тренінг «Електронні послуги для громади» в рамках проекту 
«Поінформована громада – демократична країна» (для працівників бібліотек-
філіалів); 

- семінар «Працевлаштування переселенців» (спільно з центром 
зайнятості населення), використання е-ресурсів для ВПО; 

- семінар «Легальна зайнятість» (спільно з центром зайнятості населення), 
з використанням е-послуг для тих, хто шукає роботу; 

- практичне заняття по використанню е-послуг для дітей (дитяча 
бібліотека), знайомство з урядовими сайтами та законодавством на захист прав 
дітей; 

- практикум-тренінг «Бібліотека – як складова електронного діалогу 
громади і влади» (для працівників сільських бібліотек, які ознайомились та на 
практиці використали різні види е-послуг, аналізували наповнення сайтів селищних, 
сільських рад, знайомились із деклараціями своїх сільських голів та секретарів рад); 

- тренінг «Сприяння доступу молоді до інтернет-ресурсів органів 
державної влади та місцевого самоврядування в Україні» (для молоді); 

- тренінг «Навчаємось вираховувати субсидію» (для пенсіонерів); 
- тренінг «Навчаємось пошуку нормативних документів місцевих органів 

влади» (для постійних користувачів); 
- інформаційну акцію «Від влади до громади через е-урядування ближче» 

(для жителів міста). 



В загальному, проведено 7 тренінгів, 2 семінари, 1 практичне заняття, 1 
інформаційну акцію, навчання пройшло понад 90 осіб, серед яких бібліотечні 
фахівці, користувачі бібліотеки, представники влади, активісти громадських 
організацій. 

Більш детальну інформацію про проведені заходи можна знайти на сайті 
Волочиської ЦРБ, розділ «Життя сьогодення» vollibrary.ucoz.net 
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