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Центр обслуговування громадян електронною інформацією (ЦОГ ЕІ) Корецької
центральної районної бібліотеки Публічна бібліотека - центр доступу до
електронного урядування.
Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року, № 911-VIII
окреслено наступне завдання для бібліотек: «побудову нової моделі надання послуг
бібліотеками, розширення переліку послуг з організації дозвілля населення з
використанням новітніх технологій; створення на базі бібліотек державної та
комунальної власності центрів обслуговування громадян, основним завданням яких є
задоволення потреб громадян у публічній інформації, забезпечення їх доступу до
державних та регіональних електронних інформаційних ресурсів, надання
консультативних послуг з питань електронного оформлення звернень до органів
державної влади».
За
вдання ЦОГ ЕІ:

Забезпечення жителям Кореччини доступу до державних та регіональних електронних
інформаційних ресурсів;

Надання консультативних послуг з питань доступу та використання електронних
сервісів;

Допомога у налагодженні комунікації між громадянами та органами влади в режимі
он-лайн;

Формування взаємовигідного співробітництва з органами місцевої влади для поширення і
використання інформації, необхідної громадянам;

Сприяння мешканцям регіону в освоєнні застосування ІКТ для використання
е-урядування;

Подолання інформаційної нерівності;

Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для популяризації нововведених
сегментів електронного урядування;

Розширення асортименту бібліотечних послуг в рамках е-урядування.
Послуги:Доступ:• до державних та регіональних електронних інформаційних ресурсів•
до соціально значущої інформації (пенсійне забезпечення, соціальні пільги, пошук роботи
тощо);
•
до інформації про електронні адміністративні послуги;
•
до електронних сервісів для розвитку громадянського суспільства;
•
до електронних послуг підприємств, установ та організацій.
Пошук:• нормативно-правових актів державного та місцевого рівня;• фактичної
інформації про консультативні послуги;
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•
програм, планів розвитку територій.
Консультування з питань:• пошуку інформації в Інтернеті;• участі у законотворчому
процесі;
• участі у прийнятті
рішень на місцевому рівні;
•
подання звернень, петицій, запитів;
•
заповнення декларацій, проходження тестів і інше.
Набуття навичок користувачами:• комп'ютерній грамотності; роботі в Інтернеті;• роботи
з публічною інформацією;
•
інструментам та сервісам е-урядування.
Сприяє інтерактивному спілкуванню громадян з органами влади:• консультації
фахівців;
• провед
ення відео конференцій, вебінарів з представниками органів влади та профільних
установ і організацій;
•
забезпечення участі в заходах у режимі онлайн;
•
використання веб-комунікацій з YouTube.
Додаткові сервісні платні послуги :• ксерокопіювання;• сканування;• вивід результатів
пошуку інформації на паперові та електронні носії.
В бібліотеках Корецької централізованої системи публічно-шкільних бібліотек для
громади району діють 7 Центрів обслуговування громадян Електронною Інформацією
(ЦОГ ЕІ).
Адреси Центрів обслуговування громадянелектронною інформацією:
Корецька центральна районна бібліотекам. Корець, вул.. Київська, 45e-mail:
korecbibl@meta.ua
Головницька публічно-шкільна бібліотекас. Головниця,Корецький р-н e-mail:
holovnytsya_bibl@meta
Копитівська публічно-шкільна бібліотекас. Копитів,Корецький р-не-mail:
koputiv_bibl@meta.ua
Крилівська публічно-шкільна бібліотека с. КрилівКорецький р-нe-mail:
kriliv_bibl@meta.ua
Невірківська публічно-шкільна бібліотека с. НевірківКорецький р-нe-mail:
Nevirkyv@ukr.net
Н
овокорецька публічна бібліотека
с. Новий Корець
Корецький р-н
novkorec_bibl@meta.ua
Устянська публічно-шкільна бібліотекас. УстяКорецький р-н e-mail:
ustya_bibl@meta.ua
Каталог електронних послуг
Е-уряд
· Сайт Президента України - http://www.president.gov.ua
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·
·
·
·

Верховна Рада України - http://www.rada.gov.ua/
Урядовий портал - http://www.kmu.gov.ua/
Державна система електронних звернень - http://z.gov.ua/
Рівненська обласна державна адміністрація - http://rv.gov.ua/

Суспільство і влада
· Національний портал відкритих даних - http://data.gov.ua
· Національний центр електронного урядування – http://nc.da-gov.adamant.ua
· Громадянське суспільство і влада - http://civic.kmu.gov.ua
· Єдиний державний портал адміністративних послуг - http://poslugy.gov.ua
· Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування - https://public.nazk.gov.ua/search
· Державна система електронних звернень громадян до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування - http://z.gov.ua
· Портал державних послуг - http://iGov.org.ua
· Зелена книга державної політики у сфері електронного урядування - http://e-zakon.org/
doc/greenbook/ch10
Податки, звітність, підприємництво та бізнес
· Реєстр платників податку на додану вартість (ПДВ) онлайн http://minrd.gov.ua/reestr
· Перевірка інформація про платника податків - http://minrd.gov.ua/businesspartner
· Анульовані свідоцтва платників ПДВ - http://minrd.gov.ua/anulir
· Подання електронної бухгалтерської звітності «M.E.DocOnline»- http://me-doc.com.ua
· Отримати інформацію про форми статистичної звітності в органи статистики - www.km
.ukrstat.gov.ua/ukr/index.htm
· Електронні торги - http://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice
· Система електронних торгів арештованим майном - http://torgi.minjust.gov.ua
· Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - http://irc.gov.u
a/ua/Poshuk-v-YeDR.html
· Електронна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців - http://irc.gov.ua/ua/Elektronna-reiestratsiya.html
· Територіальні органи ДФС у Рівненській області - http://rv.sfs.gov.ua/
Працевлаштування
· Інтерактивний Інтернет-портал Державної служби зайнятості – «Труд» - www.trud.gov.
ua
· Сайт пошуку роботи - https://rabota.ua/
· Калькулятор розрахунку допомоги по безробіттю - http://trud.gov.ua/control/uk/job/calcula
tor
Правосуддя
· Офіційний веб – портал «Судова влада України» - http://court.gov.ua/
· Єдиний державний реєстр судових рішень - http://www.reyestr.court.gov.ua/
· Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень - https://trade.informjust.ua/vpdoc/get
doc.aspx/
· Міністерство внутрішніх справ України. Розшук - http://wanted.mvs.gov.ua
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· Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області - http://rivnejust.gov.ua/
· Розрахунок та формування квитанції для оплати судового збору - http://court.gov.ua/sud
5040/tax
· Подати до суду заявку про отримання судової повістки в електронній формі за
допомогою SMS-повідомлення у відповідній справі - http://court.gov.ua/smsec
Е-кадастр
· Публічна кадастрова карта України - http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta/
· Реєстрація у кадастрі - www.dzk.gov.ua
· Земельний портал України - http://zem.ua/ru/
Е-платежі
· Приват24 - https://www.privat24.ua/
· Ощадбанк 24/7 - http://www.oschadbank.ua/ua/
· Перевірка особового рахунку споживачів газу «Рівнегаз» - https://rv.104.ua/ua/
· Рівнеобленерго /особистий кабінет користувача - https://my.roe.vsei.ua/cabinet/login/
Е-освіта
· Український центр оцінювання якості освіти - http://testportal.gov.ua/
· Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти - http://www.lvtest.org.ua/
· Електронне подання заяви на вступ до вищого навчального закладу України - http://test
portal.gov.ua/index.php/text/reg
· Реєстр навчальних закладів України - http://dodatok.osvita.net/
· Управління освіти і науки Рівненської ОДА - http://www.rvosvita.org.ua/
· Відділ освіти Сарненської РДА - http://osvita.sarny.com.ua/
Е-субсидія
· Міністерство соціальної політики України - http://www.msp.gov.ua/
· Орієнтовний розрахунок розміру субсидії на оплату житлово-комунальних послуг www.kmu.gov.ua/control/calculator
Е-пенсія
· Пенсійний фонд України - http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index/
· Портал електронних послуг - http://portal.pfu.gov.ua
· Пенсійний консультант - http://pensia.ua
· Пенсійний калькулятор - http://pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/category?cat_id=181424
Транспорт і зв'язок
· Розклад руху пасажирських потягів - http://uz.gov.ua/passengers/timetables
· Резервування та придбання квитків - http://booking.uz.gov.ua
· Розклади по автостанціях і автовокзалах України - http://bus.com.ua/
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