
ПРОГРАМА
проведення галузевої сесії 

"Цифрова трансформація: Бізнес. Влада. Суспільство" 
Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST"

02 жовтня 2020 року                                                                                      10:00-13:00

м. Кропивницький, вул. Перша Виставкова (Мурманська), 8,
конференц-зала № 1 (2-й поверх)

09:30-10:00 Реєстрація учасників галузевої сесії. Вітальна кава. 

10:00 ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ

Модератор: Вікторія Талашкевич, координаторка громадської організації "Прес-
клуб реформ"

10:00-10:15 Вступне слово
Андрій Райкович, міський голова міста Кропивницького;
Андрій  Назаренко,  голова  Кіровоградської  обласної  державної

адміністрації;
Вадим  Бортник,  директор  директорату  регіональної  цифровізації

Міністерства цифрової трансформації України (уточнюється)

10:15-13:00 ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА

Модератор: Вікторія Талашкевич, координаторка громадської організації "Прес-
клуб реформ"

10:15-10:30 Презентація: "Цифрова трансформація Кропивницького"
Доповідач:  Андрій  Паливода,  заступник  міського  голови  міста

Кропивницького

10:30-10:45 Презентація: "City 2030"
Доповідач:  Андрій  Кірик,  начальник  управління  електронної

демократії  та  аналітики даних департаменту цифрової трансформації
Харківської міської ради

10:45-11:00 Презентація: "Співпраця Програми розвитку ООН в Україні з
державою та бізнесом у галузі інновацій та цифрових технологій"

Доповідач:  Дмитро Якимчук,  регіональний координатор Програми
розвитку ООН з досягнення цілей сталого розвитку у Кіровоградській
області

11:00-11:15 Презентація:  "Going  DIGITAL:  Діджиталізація  як  спосіб
розвивати бізнес"

Доповідач: Надія  Пшенична,  керівник  центру  інформаційної
підтримки  бізнесу  при  Кіровоградській  регіональній  торгово-
промисловій палаті

11:15-11:30 Презентація:  "Головні  завдання  цифрової  трансформації  для
розумних міст"

Доповідач:  Оксана  Потапенко,  експерт  з  цифрової  трансформації
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компанії "AuxBridge" (Ізраїль)

11:30-11:45 Презентація:  "Інноваційний  досвід  використання  Інтернет-
ресурсів для орендування міста Южне і громади"

Доповідач: Ірина Семенова, радниця Южненського міського голови
з питань інформаційної  роботи та  зв'язків  з  громадськістю (Одеська
область)

11:45-12:00 Презентація:  "Як  відкриті  дані  допоможуть  у  цифровій
трансформації міста"

Доповідач: Світлана Литвиненко, тренерка з відкритих даних

12:00-12:15 Презентація: "Чат-бот: Загроза чи прогрес?!"
Доповідач:  Андрій  Флоренко,  керівник  громадської  організації

"Турбота", експерт "Агенції Цифрових Комунікацій"

12:15-12:30 Презентація:  "Що  таке  цифрова  трансформація?  Основні
вектори розвитку"

Доповідач:  Сергій  Холін,  директор  по  технологіям  ТОВ  "Онiкс-
Системз

12:30-12:45 Презентація:  "Цифрова  трансформація  на  базі  IoT  рішень
Vodafone"

Доповідач:  Артем Льозін,  начальник відділу IoT рішень Vodafone
Україна

12:45-13:00 Підведення підсумків форуму

__________________________


