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Такий лист надіслано:
Заступнику Голови Верховної Ради України,
Головам Комітетів Верховної Ради України
Головам депутатських фракцій у ВР,
Завідувачам секретаріатів комітетів та фракцій,
Керівництву Апарату ВР та керівникам Управлінь Апарату ВР

Вельмишановний !
Програма сприяння Парламенту України II (ПСП II) висловлює Вам свою повагу.
Дозвольте поінформувати, що з 2009 року за Проектом ПСП II, який реалізується у партнерстві з
Українською бібліотечною асоціацією (УБА) почала створюватись, а на сьогодні – існує і успішно діє –
Мережа Пунктів доступу громадян (Мережа ПДГ) до інформації органів державної влади у бібліотеках
України. Пункти Доступу Громадян – це інформаційні центри у бібліотеках України, де громадяни
мають можливість отримати інформацію про діяльність органів державної влади (з електронних джерел у
т.ч.) та дізнатись, яким чином можна долучитись до процесу законотворення та впливати на процес
прийняття державних рішень.

Станом на грудень 2010 року Пункти доступу громадян працюють у 166 бібліотеках,
мережа яких охоплює всі регіони України. (Детальна інформація - на сайті ПСП II:
http://pdp.org.ua/index.php/caps). Мережа постійно розширюється за рахунок долучення бібліотек,
працівники яких пройшли навчання у тренінгових центрах, створених в кожній області України
за Програмою «Бібліоміст» (На сьогодні працює 25 тренінгових центрів: 24 – у регіонах та
Головний).
Програма сприяння Парламенту звертається до Вас із пропозицією використовувати
можливості Мережі ПДГ для поширення інформації (про слухання, круглі столи, громадські
обговорення тощо) серед громадськості. Для цього достатньо надіслати інформацію, яку Ви вважає за
потрібне донести до громадян на спеціально створену адресу Мережі ПДГ. Бібліотеки поширять цю
інформацію громадським організаціям, місцевим та обласним органам влади, ЗМІ, партнерським
установам та користувачам бібліотеки. Якщо така пропозиція вважається Вам слушною, просимо
надсилати ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ на адресу: vr-informbibl@iupdp.org .
Також, наголошуємо, що бібліотеки Мережі ПДГ можуть стати Вашими надійними
партнерами у проведенні заходів поза межами Києва. Бібліотеки готові до співпраці і будуть радо
відгукуватись на Ваші пропозиції щодо проведення заходів у регіонах.
Переконані, що така співпраця сприятиме ефективному використанню ресурсів і потенціалу
публічних бібліотек для реалізації концепцій електронного врядування, налагодженню чіткої
комунікаційної системи у середовищі «влада – громада».

У додатку до листа: Інформаційний листок про Мережу ПДГ (1 прим.); буклет
Української бібліотечної Асоціації (1 прим.); тематичний календарик (3 прим.).
З повагою та вдячністю за співпрацю,
Елеонора Валентайн,
Директор в Україні
Україна, 01010 м.Київ, вул. Івана Мазепи, 6-В,; тел./факс: +380 44 254 5565, офісний мобільний: +38 050 356 20 99;
e-mail: iupdp@iupdp.org; http://www.pdp.org.ua

