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АНОТАЦІЯ

Тема: Електронна взаємодія органів місцевого самоврядування зі
споживачами адміністративних послуг: вітчизняний і зарубіжний досвід
Записка: сторінок 83, рисунків 3, використано 66 літературних джерел.
Об’єктом дослідження є концепція електронної взаємодії органів
місцевого самоврядування зі споживачами адміністративних послуг в Україні
і за рубежем.
Предмет дослідження є процес реалізації концепції концепція
електронної взаємодії органів місцевого самоврядування зі споживачами
адміністративних послуг в Україні і за рубежем.
Метою дослідження є з’ясування специфіки реалізації електронної взаємодії
органів місцевого самоврядування зі споживачами адміністративних послуг в 
Україні і за рубежем.
У випускній роботі проаналізовано нормативно-правові засади становлення й 
розвитку електронного урядування в Україні; визначено види електронної
взаємодії схарактеризовано органів взаємодію місцевої органів влади місцевого
з громадянами; самоврядування з громадянами в системі електронного уряду. 
Також з’ясовано особливості організації роботи центру адміністративних 
послуг «Прозорий офіс» м. Вінниця; проаналізовано діяльність універсаму 
послуг м. Кременчука, основні завдання, принципи роботи; схарактеризовано 
організацію надання послуг в муніципалітеті Гааги (Нідерланди);
проаналізовано досвід універсаму послуг Вестмінстера (Лондон, Велика 
Британія); окреслено основні напрями застосування зарубіжного досвіду для 
удосконалення української системи електронної взаємодії органів місцевого 
самоврядування зі споживачами адміністративних послуг.
Ключові слова: електронне урядування, концепція, види електронної
взаємодії органів місцевої влади з громадянами, універсами адміністративних 
послуг.



Theme: Electronic interaction of local governments with consumers of
administrative services: domestic and foreign experience
In the bachelor work analyzed the regulatory framework of the formation and
development of e-government in Ukraine; identified types of electronic interaction
of local authorities with citizens; characterized by the interaction of local
authorities with citizens in the e-government system. It also clarified the features of
the organization of the work of the administrative services center "Transparent
Office" in Vinnitsa; analyzed the activities of the Kremenchug supermarket; main
tasks, principles of work; described the organization of the provision of services in
the municipality of The Hague (Netherlands); analyzed the experience of the
Westminster supermarket services (London, UK); identified the main areas of
application of foreign experience for the improvement of the Ukrainian system of
electronic interaction of local governments with consumers of administrative
services.
Keywords: e-government, concept, types of electronic interaction of local
authorities with citizens, supermarkets of administrative services.


