
 
 

 

Громадам-учасницям Раунду 4 Фази Впровадження  

Програми «U-LEAD з Європою», 

напрям з покращення якості надання адмінпослуг для населення 

Шановні Партнери!  

У зв’язку з державними карантинними заходами, спричиненими пандемією COVID-19, ми хочемо 

проінформувати вас щодо поточного статусу реалізації Фази Впровадження Програми «U-LEAD з 

Європою», Компонент 2 «Підтримка для покращення якості надання адміністративних послуг», яка 

фінансується Європейським Союзом та його державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, 

Польщею та Швецією, і реалізується Шведським агентством з питань міжнародної співпраці та розвитку 

(Sida). 

В зв’язку з непереборними обставинами Програмою прийняте рішення щодо відтермінування початку 

активної фази впровадження Технічних завдань та візитів регіональних спеціалістів в громади до 

закінчення карантинних заходів, орієнтовно до кінця квітня 2020 року. Станом на сьогодні ми будемо 

співпрацювати з учасниками дистанційно, коли це можливо.  

Цим листом ми хочемо повідомити, що навчання за тренінговою програмою та інституційна допомога 

учасникам Раунду 4 будуть проведені у повному обсязі. Поставки фізичної допомоги, визначеної 

індивідуальним Технічним Завданням, також відбудуться у повному обсязі та розпочнуться після 

завершення в Україні карантинних обмежень та відкриття державного кордону для транспортування 

товарів. Для тих, хто подав заявку на програмний комплекс для ЦНАП «Вулик», будь ласка, зверніть 

увагу, що навчання і доступ до системи можуть бути надані Програмою (проєктом EGOV4UKRAINE, що 

є частиною Програми) лише після того, як ІТ-обладнання буде в наявності. 

У разі будь-яких запитань, будь ласка, контактуйте з регіональним спеціалістом, вказаним у листі від 

компанії-імплементатора Фази Впровадження Niras Sweden AB.  

Користуючись нагодою, висловлюємо нашу вдячність усім громадам-партнерам за вашу відданість 

справі покращення повсякденного життя мешканців. Закликаємо не піддаватися паніці та не реагувати 

на неперевірену інформацію. Бережіть себе та близьких!  

Перевірена та достовірна інформація про COVID-19 в Україні є на урядовому сайті 

https://covid19.com.ua. Також звертаємо вашу увагу на інформаційний дайджест Міністерства Цифрової 

Трансформації України для надавачів послуг, підписатися на який можна за посиланням 

https://bit.ly/2Uz0iQB.  

З повагою,  

Сусанна Делланс  

директор Програми «U-LEAD з Європою» від Sida  
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