
скаргу  або  звернення  до  органу
Пенсійного фонду України

http://www.mlsp.gov.ua/  
Міністерство соціальної політики
України 
Все  про  житлові  субсидії,
калькулятор розрахунку субсидії

http://www.minfin.gov.ua/  
Міністерство фінансів України 
На  форумі  сайту  висловити  та
обговорити проблеми, пов’язані з
фінансовою діяльністю

http://testportal.gov.ua/
Український  центр  оцінювання
якості освіти
Пройти  реєстрацію  для  участі  в
ЗНО

http://www.uz.gov.ua/ Сайт
Укрзалізниці
Зарезервувати та придбати проїзні
пасажирські  документи  на
залізничний транспорт 

 http://www.trud.gov.ua/  Єдиний
портал  Державної  служби
зайнятості України «Труд»
Сайт допоможе знайти роботу

http  ://  www  .  costua  .  com  Ціна
держави
 Експерти  створили  сайт,  який
допоможе  з’ясувати  будь-якому
громадянину скільки  він  платить
в  бюджет,  на  яку  пенсію  може
розраховувати  при  чинному
законодавстві.

Сватівська центральна районна
Бібліотека ім. Т. Полякова

Електронне
урядування

Вебліографічний список
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Електронне  урядування
є  одним  з  інструментів  розвитку
інформаційного  суспільства,
впровадження  якого  сприятиме
створенню умов для відкритого і
прозорого   державного
управління.

Електронне урядування–
це  форма  організації  державного
управління,  яка  сприяє
підвищенню  ефективності,
відкритості   та  прозорості
діяльності  органів  державної
влади  та  органів  місцевого
самоврядування  з  використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій   для  формування
нового  типу  держави,
орієнтованої   на  задоволення
потреб громади.

Метою  впровадження  е-
урядування в Україні  є розвиток
електронної  демократії  задля
досягнення  європейських
стандартів  якості  електронних
адміністративних  послуг,
відкритості  та  прозорості  влади
для  громадян,  представників
бізнесу  та  громадських
організацій.

Пропонуємо  до  Вашої
уваги  популярні   веб-ресурси  з
цієї тематики.

http://nc.da-gov.adamant.ua/
Національний центр електронного
урядування
Можна  поставити  питання  та
взяти участь в обговоренні різних
тем на форумі сайту

http://civic.kmu.gov.ua
Громадянське суспільство і влада

Взяти  участь  в  обговоренні
проектів  нормативно-правових
актів

http://ukc.gov.ua/  Урядовий
контактний центр
Надіслати  звернення  з  будь-якої
проблеми до органів   виконавчої
влади

http  ://  kap.minjust.gov   Кабінет
електронних сервісів
Надає можливість отримувати або
подавати  документи  до  різних
державних установ через мережу
Інтернет

http  ://  www  .  ombudsman  .  gov  .  ua  /
Уповноважений  Верховної  Ради
України з прав людини.
Можна подати звернення!

http://sfs.gov.ua/ Міністерство
доходів і зборів
Надіслати податкову та фінансову
звітність  платника  податків  в
електронній формі

http  ://  zem  .  ua  /  Земельний  портал
України
Скористатися  публічною
кадастровою картою

http://court.gov.ua/  Судова  влада
України
Отримати довідкову інформацію з
єдиного  державного  реєстру
судових рішень

http://www.pfu.gov.ua/  Пенсійний
фонд України
Самостійно  розрахувати  розмір
вашої майбутньої пенсії, подати 
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