Проект Програми Розвитку ООН та Представництва ЄС в Україні
"Відновлення управління та примирення у громадах України,
постраждалих від конфлікту"

НАВЧАЛЬНИЙ ВІЗИТ ДО ЕСТОНІЇ
«Електронне врядування на місцевому рівні»
26.11 (Субота)
17:35
18:00-19:00

Прибуття у Таллінн
Переїзд до готелю, поселення

19:00-20:00

Вечеря
27.11 (Понеділок)

8:00-9:00

Сніданок у готелі

9.10-9:30

Збір у фойє готелю, трансфер в офіс Академії е-врядування (Tallinn, Rotermanni 8)
Академія е-врядування eGA (Tallinn, Rotermanni 8)
Відкриття програми, привітання учасників

9.30-10:30

10.30-12:00

п. Аннела Кійратс, директор навчальної програми з е-врядування.

Представлення Академії е-Врядування (eGA), ознайомлення з програмою візиту.
Знайомство з учасниками, визначення пріоритетів і очікуваних результатів.
Огляд ситуації з місцевим самоврядуванням в Україні.
Роль і повноваження Уряду Естонії у питаннях розвитку ІКТ:
- державні інформаційні системи;
- державні бази даних/реєстри;
- захищені потоки інформації.
п. Маргус Пууа, старший експерт політики ІКТ / колишній працівник Департаменту державних
інформаційних систем Міністерства економіки і комунікацій

12:00-12:30

Перерва на каву
Організація захисту цифрової ідентифікації в Естонії

12:30-13:45

п. Аннела Кійратс, директор навчальної програми з е-врядування. Експерт з питань
навчання, е-послуг, eGA

14:00-15:00

Обід
Базова інфраструктура для підключення

15:15-16:30

п. Ліннар Війк, Програмний директор напрямку е-врядування, співзасновник eGA, колишній
радник Прем’єр Міністра.

16:30-18:00
18:00-19:00

Вільний час
Вечеря
28.11 (Вівторок)

8:00-9:00

9:30-10:30

Сніданок у готелі
Академія е-врядування eGA (Tallinn, Rotermanni 8)
Послуги е-врядування на практиці: портал послуг (громадянин, підприємець,
чиновник); інтернет-голосування; е-поліція; е-здоров’я тощо.
п. Аннела Кійратс, директор навчальної програми з е-врядування, експерт з питань
навчання і е-послуг, eGA

10:30-11:30

Законодавча база е-Суспільства. Права громадян в інформаційному суспільстві.
Захист даних.
Вплив сучасних технологій на громадянські права. Обговорення питань
приватності, захисту особистих даних, доступу до інформації в
інформаційному суспільстві.
Д-р. Лійя Хянні, старший експерт eGA з питань е-врядування/відкритого управління, радник
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Президента Естонської Республіки / колишній депутат Парламенту / колишній міністр реформ

11:30-11:45

11:45-13:00

Перерва на каву
Структура місцевого самоврядування в Естонії:
- комунікація між ОМС і центральним урядом;
- задачі і функції місцевого самоврядування;
- законодавча база.
Д-р Лійа Хянні, старший експерт eGA з питань е-врядування/відкритого управління, радник
Президента Естонської Республіки /колишній депутат Парламенту /колишній міністр реформ

13:00-14:00

14:15-15:45

Обід
Талліннська міська управа (Vabaduse square 7)
Управління і координація на місцевому рівні (бюджетний процес, управління тощо).
Огляд розвитку е-врядування на місцевому рівні – принцип "єдиного вікна".
Рішення Смарт-сіті на прикладі Таллінна – комунікація з громадянами з
використанням он-лайн інструментів.
п. Тоомас Сепп, міський секретар/керівник міської адміністрації Таллінна

15:45-16:00

16:00-17:00

Трансфер в Будинок Уряду (Державна канцелярія) - (Rahukohtu 3)
Увага! З собою потрібно мати паспорти!
Державна канцелярія Уряду (Rahukohtu 3)
е-Кабінет як інструмент для електронного ухвалення рішень (інструмент, який можна
адаптувати для рівня місцевого самоврядування)
п. Айвар Рахно, керівник урядового секретаріату

17:00-18:30
18:30-19:30

7:00-8:00
8:15-10:30

11:30-13:15

Вільний час
Вечеря
29.11 (Середа)
Сніданок у готелі, виселення з готелю
Трансфер в Тарту, поселення в готель Dorpat.
Конференц-зал готелю
Участь громадськості в управлінні містом. Бюджетний процес із участю громадян як
модель залучення громадськості. Інтерактивна дискусія з питань координації
обговорення напрямів розвитку місцевого самоврядування з врахуванням
громадської думки.
Д-р. Крістіна Рейнсалу, директор програми е-демократії, eGA

13:30-14:30

Обід

15:00-16:30

Розвиток е-врядування на місцевому рівні для підтримки сільської місцевості.
Електронна система розгляду петицій громадян на рівні місцевого самоврядування.
Інструменти Смарт-сіті на прикладі міста Тарту.

17:00-18:30
18:30-19:30

Відвідання Естонського національного музею в Тарту, http://www.erm.ee
Вечеря

п. Юрі Мельдер, міський секретар/керівник міської адміністрації, Міська рада Тарту.

Організатори:

Проект Програми Розвитку ООН та Представництва ЄС в Україні
"Відновлення управління та примирення у громадах України,
постраждалих від конфлікту"
30.11 (Четвер)
8:00-9:30

10:00-11:30

Сніданок у готелі
Конференц-зал готелю.
Міське планування і координація з регіональними органами влади. Оподаткування
нерухомості і землі.
п. Ярно Лаур, заступник мера міста, відділ міського планування, землеустрою і
землекористування.

11:30-11:45

11:45-13:00

Перерва на каву
Заключна сесія: завдання для органів місцевої влади та організацій громадянського
суспільства України, вивчені уроки
Делегати матимуть змогу поділитися своїми враження про отримані знання і
досвід, обговорити можливості запровадження подібних моделей, реформ,
інструментів у своїй країні.
Д-р. Лійя Хянні, старший експерт eGA з питань е-врядування/відкритого управління

13:15-14:30
14:30-16:00
16:00-18:30
19:00-20:00

7:00-8:00
8:30-10:00
11:00-13:00
14:00-15:00
15:30-16:30
16:30-18:30
18:30-20:00

Виселення з готелю, обід
SparkDemo – інформаційно-демонстраційний центр з підтримки підприємництва
(Narva mnt. 3, Tartu 51006) http://sparkdemo.ee
Оглядовий тур
Трансфер в Таллінн, поселення у готель
Вечеря
01.12 (П’ятниця)
Сніданок у готелі
e-Estonia Showroom (Lõõtsa 2a, 11415 Tallinn) https://e-estonia.com/showroom/
Огляд електронних рішень у різних сферах життя в Естонії
Естонський парламент / Riigikogu (Увага! Потрібно мати з собою паспорт)
Оглядовий тур: склад організація роботи парламенту, політична система в Естонії,
прозорість діяльності та антикорупційні заходи.
Обід
Підсумкова сесія: підведення підсумків візиту, заповнення оцінювальних анкет.
Вручення сертифікатів.
Вільний час
Вечеря
02.12 (Субота)

8:00-9:00

13:00-14:30

Сніданок у готелі
Піша екскурсія центральною частиною міста з екскурсоводом (залежно від погодних
умов)
Обід

14:30-18:00

Відвідання Українського культурного центру. Вільний час

18:00-19:30

Вечеря

19:30-20:00

Повернення до готелю

10:00-12:30
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03.12 (Неділя)
8:00
10:30
13:25
15:15

Сніданок у готелі
Виселення з готелю і переїзд в аеропорт
Виліт з Таллінна
Прибуття до Києва

Контакти організаторів візиту:
e-Governance Academy Foundation
Rotermanni 8, 10111 Tallinn, Estonia
Mrs. Annela Kiirats, Programme Director of e-Governance Trainings
annela.kiirats@ega.ee, phone: +372 5258623
http://www.ega.ee
ГО "Інститут політичних технологій"
пл. Ринок, 8, м. Львів, 79008, Україна
Олег Процак, виконавчий директор
Галина Бондарук, керівник проектів і програм
rynok_8@ukr.net, тел. (032) 2354861
http://ipt.lviv.ua

Організатори:

