
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Е-урядування в бібліотеках. 

Надання електронних послуг базується на  співпраці з місцевими органами влади, 

активному втіленні 

інновацій, використанні можливостей інформаційно-комунікаційних технологій в 

бібліотеках. 

 

Перелік  послуг, 

які   надає Катеринопільська центральна районна бібліотека. 

• Пошук роботи на інтернет-медіа-порталі «Труд» Державної служби зайнятості 

України 

• Публічна кадастрова карта України на Земельному порталі України  

• Пенсійний калькулятор на сайті Пенсійного фонду України 

• Державні закупівлі на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні 

закупівлі»  

• Реєстр платників ПДВ на сайті Державної податкової служби України  

• Податкова та фінансова звітність платника податків в електронній формі до 

органів Державної 

податкової служби України 

• Інформація про адмініс тративні послуги для мешканців смт.Катеринопіль (сайт 

РДА) 

• Реєстрація колишніх вкладників Ощадбанку СРСР в «Реєстрі вкладників 

заощаджень громадянРеєстрація колишніх вкладників Ощадбанку СРСР в «Реєстрі 

вкладників заощаджень громадян» на 

сайті АТ «Ощадбанк» на отримання 1000 грн. 

• Перевірка особового рахунку споживачів газу в Миколаївській області 

• Інформація про стан особового рахунку споживачів води в Миколаївській області 

• Інформація про стан особового рахунку для споживачів електроенергії в 

Миколаївській області та  

оплата через інтернет отриманих послуг 

• Поповнення рахунку мобільних операторів України  

• Електронні сервісні послуги ПриватБанку  
• Користування електронними каталогами бібліотек. 

 

Перелік  послуг, 

які   в перспективі  зможе надавати  Катеринопільська центральна районна 

бібліотека та сільські бібліотеки філії. 

 

• Користування інтернет-приймальнями органів державної влади та місцевого 

самоврядування 

• Електронна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на сайті 

Державної реєстраційної 

служби України 

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

• Державні закупівлі на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні 

закупівлі»  

• Реєстр платників ПДВ на сайті Державної податкової служби України  



• Податкова та фінансова звітність платника податків в електронній формі до 

органів Державної 

податкової служби України 

• Перевірка свідоцтва платника єдиного податку на сайті Державної податкової 

служби України 

• Користування послугами Всеукраїнської безкоштовної освітньої мережі 

«Щоденник.ua»  

• Резервування та придбання проїзних пасажирських документів на залізничний 

транспорт 

• Резервування та придбання проїзних пасажирських документів на авіаперевезення 

• Передплата періодичних друкованих видань на сайті Укрпошти  

• Перевірка особового рахунку споживачів газу в Черкаській обл.. 

• Інформація про стан особового рахунку споживачів води в Черкаській обл.. 

• Інформація про стан особового рахунку для споживачів електроенергії в 

Черкаській області та 

оплата через інтернет отриманих послуг 

• Поповнення рахунку мобільних операторів України  

• Електронні сервісні послуги ПриватБанку  

• Користування електронними каталогами бібліотек України. 

 

Рекомендовані сайти: 

 

 

 

Назва державного органу, установи, організації Офіційна сторінка 

Верховна Рада України http://rada.gov.ua/ru 

Президент України http://www.president.gov.ua/ 

Рада національної безпеки і оборони України - 

координаційний орган при Президентові України http://www.rnbo.gov.ua/ 

Кабінет міністрів України. УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ 

- єдиний веб-портал органів виконавчої влади 

України 

http://www.kmu.gov.ua/control/ 

Конституційний суд України http://www.ccu.gov.ua/uk/index 

Верховний суд України http://www.scourt.gov.ua/ 

Вищий господарський суд України  http://vgsu.arbitr.gov.ua/ 

Вищий адміністративний суд України http://www.vasu.gov.ua/ 

Судовий портал України http://court.gov.ua/ 

Служба безпеки України http://www.sbu.gov.ua 

Національний банк України http://www.bank.gov.ua/control/uk/index 

Генеральна прокуратура України  http://www.gp.gov.ua/ 



ДЕРЖАВНІ БАЗИ, РЕЄСТРИ, ІНФОРМАЦІЙНІ ПОРТАЛИ 

Назва сторінки Адреса 

Публічна кадастрова карта України 
http://map.dazru.gov.ua/k

adastrova-karta  

Земельний портал України 
http://www.zem.ua/index.

php/ru/ 

Портал „Труд” Державної служби зайнятості www.trud.gov.ua  

Комунальний портал України http://jkg-portal.com.ua/ 

Освітній портал України http://osvita.ua/ 

Портал Пенсійного фонду України  http://portal.pfu.gov.ua/ 

Єдиний державний реєстр судових рішень України 
http://www.reyestr.court.g

ov.ua/   

Єдиний державний реєстр підприємств та 

організацій України 

http://www.ck.ukrstat.gov.

ua/?p=edrpou_o 

Єдиний державний реєстр 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

http://irc.gov.ua/ua/Poshu

k-v-YeDR.html 

Єдиний реєстр громадських формувань http://rgf.informjust.ua/ 

ДП „Інформаційно-ресурсний центр” 
http://irc.gov.ua/ua/Elektr

onna-reiestratsiya.html 

Система реалізації конфіскованого та 

арештованого майна 
https://trade.informjust.ua  

Державний реєстр виборців https://www.drv.gov.ua  

Реєстр адвокатів України 
http://vkdka.org/reestr-

search/ 

Реєстр адвокатів, що надають безоплатну вторинну 

правову допомогу (захист від обвинувачення) 

https://trade.informjust.ua

/vpdoc/getdoc.aspx 

 

 

Автор – укладач: провідний методист Іванюк Н.В. 

 

 

 

Видавець:                    Катеринопільська районна бібліотека 

20500 смт Катеринопіль, вул.. Леніна 46 

http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/pro_r.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/pro_r.htm

