Час
13.00-13.45
13.00-13.05
13.05-13.15
13.15-13.25
13.25-13.35

Промовець
Вітальні промови
Ханнес Асток, Виконавчий директор Академії
електронного управління (Естонія)
??? заступник міністра цифрової
трансформації України TBC
Ремі Дефло, заступник Голови
Представництва Євпропейського Союзу в
Україні
Сусанна Делланс, Директор програми U-LEAD
з Європою від Sida
Каімо Кууск, Надзвичайний і Повноважний
посол Естонії в Україні

Тема
Вступ
Співпраця Міністерства цифрової трансформації
та програми U-LEAD з Європою
Підтримка реформ цифрової трансформації та
децентралізації з боку ЄС

Важливість розвитку швидких та покращених
електронних послуг через ЦНАПи
13.35-13.45
Підтримка цифрової трансформації України з
боку Естонії – як донора програми U-LEAD з
Європою та на двосторонньому рівні
13.45-13.50 Шість особливостей інформаційної системи “Вулик» (анімоване відео)
13.50-14.35 Співпраця проєкту EGOV4UKRAINE та партнерів у впровадженні «Вулика»
13.50-14.00 Марі Педак, керівниця проєкту
Як «Вулик» і «Трембіта» змінюють парадигму
надання адміністративних послуг
14.00-14.10 Андрій Піскун, старший IT експерт системи
Що таке «Вулик» і як його створили у співпраці з
«Вулик»
центральними органами влади та компаніями
14.10-14.20 Микола Самар, ІТ експерт з питань
Як відбувалася імплементація «Вулика» у
впровадження інформаційної системи "Вулик" співпраці з центрами надання адміністративних
послуг
14.20-14.25 Ірина Громова, ІТ експертка з питань
Хто такі інтегратори і яка їхня роль у
впровадження інформаційної системи "Вулик" впровадженні «Вулика»
14.25-14.35 Роман Святина, ДП «Держінформресурс»
Роль Helpdesk в імплементації «Вулика». ДІР
Начальник управління підтримки та розвитку
перебирає менеджмент «Вуликом»
інформаційно-телекомунікаційних систем та
сервісів
14.35-14.40 Фотозона «Інформаційна система «Вулик» для ЦНАП
14.40-15.25 ЦНАП у «Вулику». Досвід користувачів (студія)
Панелісти:
o Що дає ЦНАПу налагодження взаємодії
Артур Шимків, начальник відділу ЦНАП Чортківської міської
«Вулика» і «Трембіти» і що для цього
ради (Волинська область)
потрібно
Ольга Шилко, начальниця відділу ЦНАП Бобровицької міської o «Вулик» і СЕВ ОВВ: як найкраще
ради (Чернігівська область)
використовувати цю можливість
Марія Сапожнік, начальниця відділу ЦНАП Павлівської
o Як «Вулик» впливає на роботу ЦНАП і як на
сільської ради (Волинська область)
них впливає розвиток системи
Модератор: Анатолій Марциновський, експерт з комунікацій
проєкту EGOV4UKRAINE
15.25-15.30 Фотозона U-LEAD з Європою, компонент 2
15.30-15.55
15.30-15.40
15.40-15.50
15.50-15.55
15.55-16.00

Результати компоненту 2 Програми U-LEAD з Європою,: покращене надання адміністративних
послуг
Ольга Глазунова, керівниця команди, U-LEAD з Важливість розвитку швидких та покращених
Європою
електронних сервісів через ЦНАПи
Сусанна Делланс, директор Програми U-LEAD Компонент 2, покращення надання
з Європою від Sida
адміністративних сервісів
Ханнес Асток, виконавчий директор Академії
електронного управління (Естонія)
Відео «Проєкт EGOV4UKRAINE, 2016-2021. До
скорої зустрічі!»

Заключне слово

