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Завдяки новітнім 
інформаційним технологіям 

Сватівська районна бібліотека 
ім.Т.Полякова пропонує 
послуги в новому форматі 

 

У нас Ви зможете: 
 

           Здійснювати платежі за 
допомогою Інтернет чи мобільного 
банкінгу 
           Замовити авіа, автобусний, 
залізничний квиток 
           Здійснити пошук роботи чи 
запропонувати вакансію на веб-сайтах  
з працевлаштування 
           Заповнити в онлайн-режимі 
Декларацію про майновий стан і 
доходи 
          Читати книги та журнали онлайн 
           Оплатити покупку, послуги 
комунальних служб, зв’язку чи 
навчання 
           Здійснити онлайн-реєстрацію на 
здачу ЗНО 
           Подати документи на вступ до 
вищих навчальних закладів 
           Дистанційно навчатися чи 
працювати 

 
 

Завдяки новітнім 
інформаційним технологіям 

Сватівська районна бібліотека 
ім.Т.Полякова пропонує 
послуги в новому форматі 

 

У нас Ви зможете: 
 

           Здійснювати платежі за 
допомогою Інтернет чи мобільного 
банкінгу 
           Замовити авіа, автобусний, 
залізничний квиток 
           Здійснити пошук роботи чи 
запропонувати вакансію на веб-сайтах  з 
працевлаштування 
           Заповнити в онлайн-режимі 
Декларацію про майновий стан і доходи 
          Читати книги та журнали онлайн 
          Оплатити покупку, послуги 
комунальних служб, зв’язку чи навчання 
           Здійснити онлайн-реєстрацію на 
здачу ЗНО 
           Подати документи на вступ до 
вищих навчальних закладів 
           Дистанційно навчатися чи 
працювати 
 

 
 

Завдяки новітнім 
інформаційним технологіям 

Сватівська районна бібліотека 
ім.Т.Полякова пропонує 
послуги в новому форматі 

 

У нас Ви зможете: 
 

          Здійснювати платежі за допомогою 

Інтернет чи мобільного банкінгу 

          Замовити авіа, автобусний, 

залізничний квиток 

          Здійснити пошук роботи чи 

запропонувати вакансію на веб-сайтах  з 

працевлаштування 

          Заповнити в онлайн-режимі 

Декларацію про майновий стан і доходи 

          Читати книги та журнали онлайн 

          Оплатити покупку, послуги 

комунальних служб, зв’язку чи навчання 

          Здійснити онлайн-реєстрацію на 

здачу ЗНО 

          Подати документи на вступ до 

вищих навчальних закладів 

          Дистанційно навчатися чи 

працювати 
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