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Анотація 

У на  о і  роботі розглядаються особли ості можли ої реінтеграції 

тимчасо о о  по аної території Л гансь ої та Донець ої областе   наслідо  

 онфлі т  на Донбасі. Розглян ті можли і сценарії роз ит   та надання 

еле тронних посл г задля по ернення території до У раїни мирним шляхом. 

Вис ітлено міжнародни  дос ід реінтеграції   історії та с часном  с іт .  

Мета роботи – дослідити можли ості та шляхи запро адження 

еле тронних посл г задля процес  реінтеграції тимчасо о о  по аних 

територі  на сході У раїни з  рах  анням  ращого міжнародного дос ід . 

Основні завдання:  изначити поняття та стадії роз ит   е-посл г   ОРДЛО; 

проаналіз  ати нормати но-пра о е забезпечення запро адження е-посл г на 

сході У раїни; проаналіз  ати  ращі зар біжні пра ти и надання е-посл г   

процесі реінтеграції;  изначити стан та осно ні проблеми запро адження 

еле тронних посл г   ОРДЛО. У роботі  и ористана система загальнона  о их 

та спеціальних, емпіричних і теоретичних методі  дослідження: аналіз , 

порі няння, аналогії. Робота про шла апробацію під час IX міжнародна 

на  о о-пра тична  онференція з соціології «Вели і  і ни,  ели і 

трансформації, 1918-2018 ро и:  онфлі ти та мир  ХХ і ХХІ сторіччях» (26-27 

листопада 2018ро  , м. Киї ) ; Х Міжнародні  на  о о-пра тичні   онференції 

«С часні проблеми  пра ління:  пра ління    мо ах цифро их трансформаці » 

(22 жо тня 2019 ро  , м. Киї ). Рез льтати на  о ої роботи та ре омендації 

мож ть б ти  и ористані для  дос оналення надання е-посл г на сході У раїни, 

або розроб и план  реінтеграції о  по аних територі . Зо рема їх 

 и ористання передбачено   діяльності На  о о-дослідниць ого центр  

при ладної соціології «Соціо+», а саме  они стан ть осно ою для про едення 

подальших соціологічних досліджень з метою оціню ання рі ня заці а леності 

та  моти о анності щодо  и ористання еле тронних посл г переселенцями та 

громадянами, я і прожи ають на тимчасо о непід онтрольних територі . 

Ключові слова: реінтеграція, е- ряд  ання, е-посл ги, тимчасо о 

непід онтрольні території. 



ВСТУП 

Актуал ніст  і доціл ніст  обрано  те и. Тема реінтеграції тимчасо о 

о  по аної території на сході У раїни надз ича но а т альна, через те, що  она 

не просто  ажли а для нашої  раїни, а є для неї держа от орчим питанням. В 

 інце ом  підс м    ід  ого  ирішення б де залежати не тіль и я ою  раїна 

б де    орот остро о і  перспе ти і, а     до гостро о ом  ма б тньом . Тим 

більше, що на іть    спішних  ипад ах  рег лю ання протистояння може б ти 

 рих им і нестабільним. І  ідно лення  онфлі т  може статися з різних причин, 

я і на іть на прям  не по 'язані з не рег льо аним  онфлі том. 

Зв’язок роботи з наукови и програ а и, плана и, те а и. 

На  о а робота  и онана на  афедрі теорії та пра ти и  пра ління фа  льтет  

соціології і пра а Національного технічного  ні ерситет  У раїни «Киї сь и  

політехнічни  інстит т» згідно з ініціати ною темою «С часні тенденції 

 про адження еле тронного  ряд  ання   У раїні:  ращі пра ти и» (ДР 

№0118U100305),   межах я ої а торами досліджено зар біжни  та   раїнсь и  

дос ід надання еле тронних посл г на тимчасо о о  по ані  території при 

процесі реінтеграції. 

Стан науково  розробки пробле и. Джерельн  баз  дослідження 

с ладають праці  ітчизняних і зар біжних дослідни і  е- ряд  ання та е-посл г, 

на  о і статті, за онода ст о У раїни, постано и та розпорядження Кабінет  

Міністрі  У раїни щодо запро адження е-посл г,  ращі зар біжні пра ти и 

адаптації е-посл г до потреб населення громадян У раїни на тимчасо о 

о  по ані  території, матеріали та з іти міжнародних організаці . 

Мета роботи: дослідити можли ості та шляхи запро адження 

еле тронних посл г задля процес  реінтеграції тимчасо о о  по аних 

територі  на сході У раїни з  рах  анням  ращого міжнародного дос ід . 

Реалізація поста леної мети з мо ила  ирішення наст пних завдан : 

•  изначити с тність еле тронних посл г та  ио ремити осно ні стадії 

роз ит   еле тронних посл г на сході У раїни; 



• проаналіз  ати нормати но-пра о е забезпечення запро адження 

еле тронних посл г   У раїні; 

• проаналіз  ати  ращі зар біжні пра ти и надання еле тронних посл г   

процесі реінтеграції ; 

•  изначити стан та осно ні проблеми запро адження еле тронних посл г на 

сході У раїни; 

• розробити ре омендації щодо можли ості імплементації  ращого 

зар біжного дос ід  надання еле тронних посл г   процесі реінтеграції. 

Об’єкт дослідження: еле тронні посл ги    онте сті реінтеграції 

східних областе  У раїни. Пред ет дослідження: еле тронні посл ги я  

ефе ти ни  інстр мент реінтеграції тимчасо о непід онтрольних територі . 

Перелік  етодів дослідження, я і б ли  и ористані:   процесі 

дослідження системи надання е-посл г   У раїні застосо   алися: системни  

підхід, я и  доз оли  дослідити е-посл ги я  елемент процес  реінтеграції; 

метод порі няння – для зіста лення міжнародного та   раїнсь ого дос ід  та 

 ия лення можли осте  імплементації  ращих пра ти    діяльність органі  

 лади   У раїні на різних рі нях; методи систематизації та  загальнення – для 

 изначення подальших перспе ти  роз ит   надання е-посл г на 

непід онтрольні  території донець ої та л гансь ої областе , системно-

пош  о и  і проблемно-пош  о и  методи  и ористо   алися для пош    

необхідних джерел  ращого зар біжного дос ід  надання е-посл г   

 онте сті потреб реінтеграції; теоретичного аналіз , синтез  та 

 загальнення для форм  ання підході  та  ио ремлення с часних тенденці  

до запро адження е-посл г органами держа ної  лади громадянам на 

непід онтрольної У раїні територіях 

Наукова новизна одержаних резул татів полягає в  обґр нт  анні 

с часних тенденці  запро адження е-посл г для населення на о  по ані  

території та розроб и пра тичних ре омендаці  для органі  держа ної  лади, 

я і мож ть б ти  и ористані для  дос оналення надання е-посл г на сході 

У раїни. Зо рема, зді снено аналіз зар біжного дос ід  надання е-посл г з 



метою застос  ання  ращих міжнародних пра ти    У раїні щодо надання 

еле тронних посл г   ОРДЛО.  

Практичне значення роботи полягає    и ористанні розроблених   

ході дослідження ре омендаці    пра тичні  діяльності органами держа ної 

 лади з метою  дос оналення і  ибор  на більш ефе ти них інстр менті  щодо 

надання е-посл г громадянам на сході У раїни. Надано ре омендації щодо 

 и ористання еле тронних посл г я  ефе ти ного інстр мента для інтеграції 

тимчасо о непід онтрольних територі  з  рах  анням дос ід  та их 

зар біжних  раїн я  Хор атія, Фінляндія, Естонія. Рез льтати на  о ої роботи 

стано лять інтерес і мож ть б ти  и ористані   адапто аном   игляді   

діяльності На чально-на  о ого центр  при ладної соціології «Соціоплюс» 

(До ід а про  про адження).  

Апробація роботи  ідб лася під час на  о о-пра тичних  онференці : 

IX міжнародна на  о о-пра тична  онференція з соціології «Вели і  і ни, 

 ели і трансформації, 1918-2018 ро и:  онфлі ти та мир  ХХ і ХХІ сторіччях» 

(26-27 листопада 2018ро  , м. Киї ); Х Міжнародні  на  о о-пра тичні  

 онференції «С часні проблеми  пра ління:  пра ління    мо ах цифро их 

трансформаці » (22 жо тня 2019 ро  , м. Киї ).  

Публікаці : 1) Трач   В.О. Імплементація дос ід  Естонії при 

запро адженні еле тронних посл г   У раїні: с часні проблеми  пра ління: 

матеріали Х Міжнародні  на  о о-пра тичні   онференції.  Киї , 2019; 2) 

Волиць и  Н.С. Поб до а держа ної об’єднаної системи надання еле тронних 

посл г та  ід ритих даних   Фінляндії У раїні: с часні проблеми  пра ління: 

матеріали Х Міжнародні  на  о о-пра тичні   онференції.  Киї , 2019; 3) 

Трач   В.О. Голо ні  омпоненти реінтеграції Донбас : матеріали IX міжнародна 

на  о о-пра тична  онференція з соціології. Киї  2019. 

Структура роботи. Робота с ладається зі  ст п , трьох розділі , 

 исно  і , спис    и ористаних джерел та додат і . По ни  обсяг роботи - ??? 

сторіно , з них осно ни  зміст – ??? стор., додат і  – ?? стор. Списо  

 и ористаних джерел наліч є ??? на мен  ань. 



РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади пробле и реінтеграці  

непідконтрол них територій Донец ко  та Луганс ко  областей 

1.1. Аналіз питання реінтеграці  окре их регіони Донец ко  та 

Луганс ко  областей 

Тема реінтеграції тимчасо о о  по аної території є  ідносно но ою та 

нерозглян тою  себічно. Ми дослідили то  фа т, що точного поняття я  

реінтеграція   на  о і  літерат рі немає, том  ми обрали та   інтерпретацію- 

реінтеграція — поно лення особи   громадянст і   разі  ого  трати або 

попереднього  иход  з громадянст а. У даном  досліджені ми не можемо 

 иділити тіль и одн  особ , я а потреб є реінтеграцію. Том  нами б ло обрано 

більш широ и  спе тр напра леності е-посл г на по ернення громадян У раїни, 

я і потрапили під о  пацію та тимчасо о о  по аних територі  Л гансь ої та 

Донець ої області. Реінтеграція тимчасо о о  по аних, о ремих ра оні , я  і 

 сього Донбас  це д же широ а за с оїм спе тром м льти омпонентна та 

м льтидисциплінарна проблема. Вона є  и ли ом я  для держа ної  лади, та  і 

для громадянсь ого с спільст а У раїни мінім м на  іль а десятиліть. І то це за 

 мо и део  пації   раїнсь ої території   на ближчі де іль а ро і . У разі більш 

три алого протистояння, їх реінтеграція потреб  атиме набагато більшого час . 

На едемо осно ні  омпоненти: 

Інфраструктурний - б ді ницт о доріг і  ом ні аці . І це стос ється не 

тіль и тих, я і постраждали під час  онфлі т , а   ст орення но их. Дани  

фа тор б де одним з на  ажли іших   роз 'язання питання е ономічної 

реінтеграції. 

Безпековий - дани   омпонент стос ється не тіль и  ідно лення 

діяльності сило их і пра оохоронних стр  т р У раїни   цих ра онах, але 

широ ого спе тра заході , по 'язаних з лі  ідацією смертельно небезпечних 

наслід і  бо о их ді     игляді боєприпасі  і заміно аних територі . І це д же 

три ала робота. А нас іль и - можна побачити на та ом  при ладі: на іть через 

сім десятиліть   нас знаходять бомби і снаряди Др гої с іто ої  і ни. Рі ень 

небезпе и по аз є хоча б та и  фа т, що о  панти (особли о   2014-2015 рр.), 



побоюючись прори   збро них сил У раїни, мін  али не тіль и поля і ліси, а 

на іть дачні селища і  ладо ища. І   та ом  бо о ом  стані більшість з них 

знаходиться і до цього дня. 

Правовий - реанімація даних територі  потреб є спеціальних 

за онода чих а ті , я і сприяють ш ид ом  е ономічном  роз ит  . Напри лад, 

це б д ть  ільні е ономічні зони чи зони пріоритетного роз ит  , що 

ст орюють більш сприятли и   лімат для бізнес . Але при цьом  обо 'яз о ими 

до  и онання по инні б ти перші д а п н ти.  Тіль и одними е ономічними 

пільгами ін естора не зал чити. 

Інши  момент цього  омпонент  - пра а громадян (я  ци ільні, та  і 

ма но і), їх  ідно лення та  ідпо ідальність за їх пор шення під час о  пації. 

Напри лад, та  з ана амністія, прописана,   том  числі і   «Мінсь их 

 годах», та  чи іна ше, б де застосо ана. Інше питання - я  і на  ого план є 

поширю атися? Це питання на дани  час не має  ідпо іді. 

Інформаційний - це,  мо ірно, на  ажли іши  і на с ладніши  з  сіх 

 омпоненті , та  я  на іть після за ершення гарячої  і ни,  і на за погляди, 

отр єні росі сь ою пропагандою, три атиме д же до го. 

Екологічний - це   омпонент може стати одним з на більш три алих. 

Відно лення, знищених  і ною родючого шар  ґр нт  і лісі  за має  іль а 

десятиліть. А  ихід на по ерхню з  ин тих і необсл го   аних   гільних шахт, 

ґр нто их то сичних  од і потрапляння їх    одозабори з питної  оди мож ть 

перет орити о ремі території   др ги  Чорнобиль. І наслід и та их 

техногенних  атастроф б де необхідно лі  ід  ати протягом століть. 

Адміністративний - дани   омпонент передбачає пості не надання 

по ного па ет  адміністрати них посл г для громадян У раїни, я  і 

переселенці , та  і жителі  непід онтрольних територі . Всі громадяни 

потреб ють  ід держа и надання я існих та ш ид их посл г. має б ти 

ст орени  та розроблени  план ді  стосо но надання посл г   еле тронном  

форматі через дост п інтернет   особистом   абінеті громадянина У раїни. 

Я и  дасть змог  людям я і хоч ть отрим  ати я існі посл ги  ід держа и не 



їздити до під онтрольної території, щоб отримати т  чи інш  до ід   про житло, 

або с димість, а за ти через  омп’ютер або смартфон з дост пом інтернет та 

замо ити до ід   онла н і отримати її теж онла н. Передбачається, що точ и 

надання адміністрати них посл г стан ть центром і почат ом спі праці між 

громадянами У раїни, але я і є територіально меш анцями тимчасо о 

непід онтрольної території на сході. Можли ість отрим  ати посл ги   

еле тронном  форматі може стати  ідпра ною точ ою   процесі реінтеграції. Бо 

держа а, я а б де до аз  ати, що  она працює над тим, щоб ст орити 

ма симально сприятли і  мо и для громадян на непід онтрольні  території, 

зможе захопити  ми жителі  «ЛДНР» про  омфортні  ідносини з держа ою, 

я их зараз немає. Необхідно  рахо   ати то  фа т, що досі не існ є чіт ої 

держа ної за онода чої стратегії реінтеграції. Громадянсь е с спільст о 

набагато а ти ніше за мається питаннями реінтеграції. Одна    нього обмежені 

можли ості. І  они не мож ть реалізо   ати самості но  ели і держа ні 

прое ти. Том  тема реінтеграції тимчасо о о  по аної території на сході   

перш  черг  залежить  ід рішень, я і при матим ть за онода чо і 

реалізо  ються   и она чою  ладою.  

Але існ є  іль а причин чом  це не робиться. 

Об'єктивні причини. До об'є ти них належить   перш  черг  то  фа т, 

що агресор дотрим ється, та  з аної та ти и гібридної  і ни, я а, на 

пере онання о  панті , не передбачає дотримання б дь-я их пра ил, норм і 

на іть та их понять я  честь і гідність. Саме том  необхідна розроб а чіт ої 

стратегії та  про адження ріш чих ді . 

1.2 Аналіз поточно  ситуаці . Існуюче нор ативне забезпечення 

«У рез льтаті агресії Росії проти У раїни, діяльності ст орених нею 

неза онних збро них форм  ань, бо о и і  і на манці  о ремі ра они 

Донець ої та Л гансь ої областе  опинилися о  по аними. Під  онтроль 

о  паці них сил потрапило близь о 14,6 тис.  м2 території У раїни, що с ладає 

27,4% загальної площі Донець ої   Л гансь ої областе » [20]. 



Станом на серпень 2017 ро  , за даними ООН, з почат    онфлі т  на 

Донбасі     ітні 2014 ро   зафі со ано 10225  битих і 24541 поранених осіб   

рез льтаті бо о их ді . Це число   лючає   раїнсь их  і сь о осл жбо ці , 

члені  проросі сь их збро них гр п, і ци ільне населення [21]. 

Унаслідо  бо о их ді    Л гансь ої та Донець і  області  ели а  іль ість 

об’є ті  транспортної інфрастр  т ри зазнала пош оджень і р  н  ань. За 

даними У рзалізниці,   ра оні про едення ООС залишаються пош одженими 

понад 1610 об’є ті  залізничної інфрастр  т ри, на  ідно лення я их, за 

попередніми підрах н ами, необхідно  итратити близь о 860 млн грн. Через 

р  н  ання залізничної інфрастр  т ри на Донбасі паралізо ано робот  та их 

 р пних залізничних   злі , я і забезпеч  али транспортне спол чення 

Л гансь і  та Донець і  області з іншими регіонами У раїни [29]. 

«У ра оні про едення бо о их ді  на сході  раїни зазнали р  н  ань 

понад 1700  м а тодоріг загального  орист  ання, зо рема 820,7  м   

Л гансь і  та 1200  м   Донець і . По ністю знищено аеропорт «Л гансь », та 

«Донець ». Більша частина р  н  ань на Донбасі припадає на житло і б дин и 

та системи енерго-,  одо-, теплопостачання. Втрати  ід р  н  ання 

інфрастр  т ри оцінюються   діапазоні  ід 21,6 млн до 15 млрд дол. США» [32]. 

В рам ах реінтеграції о  по ані  частині Л гансь ої області рішення 

інфрастр  т рної  омпоненти б де одним з першорядних, та  я  я що протягом 

п'яти ро і  місце і жителі б д ть   прямом  сенсі  ідрізані  ід  сієї У раїни і їм 

не б де де жити, що не дає  регіон    по ноцінного життя  раїни. 

І це тіль и дані з під онтрольних У раїні ра онах. А с іль и небезпечних 

боєприпасі  за опано   землі на території, я    онтролюють сепаратисти 

с азати с ладно. Можна прип стити, що ці цифри б д ть набагато більші. 

Спра а   том  що У раїна підписала Отта сь    он енцію про заборон  

протипіхотних мін   лютом  1999 ро     Нью-Йор  . Ратифі ація дого ор  

Верхо ною Радою  ідб лася 18 тра ня 2005 ро  . А Росія не є та им 

підписантом, том  застосо  є  сі  иди протитан о их і протипіхотних мін. 

та ож міжнародні  он енції забороняють  стано лю ати міни,   я их немає 



пристрою самолі  ідації. Одна  Росія це робить - позба ляється   У раїні  ід 

 иб хо их пристрої , щоб не робити це на с ої  території, а на о  по ані . 

Том  на дани  момент У раїна  ходить   «п'ятір  » соро а  раїн разом з 

Афганістаном, Іра ом, Сирією і Сомалі, де проблема мін стоїть особли о гостро. 

Том  можна прип стити, що ці цифри б д ть тіль и рости. 

З метою ст орення належних  мо  для реалізації громадянами с оїх пра  

та с обод У раїною при нято низ   за онода чих а ті  щодо  рег лю ання 

о ремих питань, по ’язаних з о  пацією Крим  Росі сь ою Федерацією, а 

та ож с спільно небезпечною протипра ною діяльністю сепаратистсь их і 

проросі сь их терористичних організаці    Донець і  та Л гансь і  областях. 

Ідеться, зо рема, про за они У раїни «Про забезпечення пра  і с обод громадян 

та пра о и  режим на тимчасо о о  по ані  території У раїни»; «Про  несення 

змін до Кримінального процес ального  оде с  У раїни щодо особли ого 

режим  дос до ого розслід  ання    мо ах  оєнного, надз ича ного стан  або 

  ра оні про едення антитерористичної операції»; «Про зді снення пра ос ддя 

та  римінального про адження   з ’яз   з про еденням антитерористичної 

операції»; «Про особли и  порядо  місце ого само ряд  ання   о ремих 

ра онах Донець ої та Л гансь ої областе »; «Про  несення змін до За он  

У раїни «Про боротьб  з тероризмом»; «Про  і сь о о-ци ільні адміністрації», 

а та ож низ   постано  Верхо ної Ради У раїни. 

На сьогодні логі   процес  політи о-пра о ого  рег лю ання  онфлі т  

на Донбасі за ладено Мінсь ими домо леностями. Визначені ними заходи 

мають  омпле сни , по ро о и ,  заємопо ’язани  хара тер і мають 

 и он  атися  сіма сторонами. Пор шення логі и процес  мирного 

 рег лю ання, не и онання базо их  мо  Мінсь их домо леносте  с ттє о 

 с ладнює  ідно лення за онності   мирного роз ит   цих регіоні . 

Пор шення послідо ності  и онання  мо  може ст орити с ттє і загрози 

національні  безпеці У раїни на три али  час. 

«Зроз міло, що Компле с заході  з  и онання Мінсь их домо леносте  є 

недос оналим до  ментом і реальни  процес політичного  рег лю ання 



потреб  атиме додат о их  омпромісі  та  точнень і три атиме до ше, ніж це 

очі   алося. З огляд  на це, дедалі більшого значення наб  ають пра тичні 

 ро и, я і нині робить У раїна   напрямі пост по ого ре інтегр  ання 

тимчасо о о  по аних територі » [20]. 

Ще одне сер озне проблемне питання – е ологічне. Сит ація 

хара териз ється значним погіршенням я ості питної  оди, пор шеннями   

роботі систем господарсь ого та питного  одопостачання, затопленням шахт на 

о  по ані  території. В цілом  це приз одить   том  числі до  иход   исо о 

мінералізо аних шахтних  од на по ерхню і значного забр днення  одоносних 

горизонті . «У з ’яз   з  і сь о ими діями, р  нацією інфрастр  т ри на 

тимчасо о о  по ані  території пор шено е ологічн  рі но аг , що приз ело до 

небезпечних змін стан  на  олишнього природного середо ища» [25]. 

Ная ні   с іті при лади  рег лю ання  онфлі ті  чіт о демонстр ють, що 

голо ни  г манітарни   пли , по ’язани  з е ологічними аспе тами, 

проя ляється після  стано лення мир . Вже зараз є оче идні проя и е ологічних 

проблем, напрям  спро о о аних  і ною: техногенні  атастрофи, забр днення 

джерел питної  оди, лісо і пожежі, нелегальни   идоб то  природних рес рсі  

  не онтрольо аних  рядом ра онах, епідемії тощо. Від цього страждають люди, 

і лі  ідація наслід і  та их сит аці   имагає багато час  та рес рсі .  

Про зростаюче  с ладнення  одно-е ологічних  мо  питно-

господарсь ого  одопостачання регіон  Л гансь і  області може с ідчити 

сті  е погіршення санітарно-хімічних по азни і  проб  оди. «Водно-

гігієнічни  при лад по Л гансь і  області. Частота гострих  иш о их інфе ці  

- 80%  пли   забр днення питної  оди. У дорослого населення 4.5 на 100 тисяч 

чоло і . У дитячого населення 122.7 на 100 тисяч, тобто   28 разі  частіше ніж   

інших регіонах У раїни. У діте   і ом 1-4 ро и 305 на 100 тисяч, тобто   68 

разі  частіше. У діте   і ом 5-9 ро і  72.4 на 100 тисяч, тобто   16 разі  

частіше.»[35] 

Агресія РФ проти У раїни, спочат     Крим , а потім на сході нашої 

держа и с про одж  алася масштабною інформаці ною  ампанією, що 



хара териз ється цілісністю меседжі , тотальною дезінформацією  лючо их 

цільо их гр п і масштабним  и ористанням фе  о ої інформації на  сіх рі нях. 

Потрібно  изнати, що ефе ти ність інформаці ної агресії значною мірою 

об мо люється фа тичною залежністю   раїнсь ого інформаці ного простор  

 ід держа и-агресора, я а цілеспрямо ано протягом багатьох ро і  зді сню ала 

інформаці но-психологічні операції, спрямо ані проти національних інтересі  

У раїни. Сьогодні У раїна не  олодіє жодними  агомими інстр ментами 

реалізації с оєї інформаці ної політи и на непід онтрольних територіях.   

«Перед сім це  трата технічних можли осте  забезпечення с оєї інформаці ної 

прис тності на цих територіях (З іт Національної ради У раїни з питань 

телебачення і радіомо лення за 2014 рі : рішення Національної ради  ід 

22.01.2015 р. № 73.» [24]. 

На момент почат   о  пації на пот жніші   Донець і  та Л гансь і  

областях переда ачі аналого ого теле ізі ного мо лення і на  ищі точ и їх, 

розташо ані   містах Донець  , Л гансь   та Ро ень ах, опинилися під 

 онтролем сепаратисті . Те саме стос ється держа ного ма на, обладнання. В 

 мо ах о  пації до елося продо ж  ати с ою робот  значні  частині персонал  

місце их телерадіоорганізаці  (ТРО) та філі  Концерн  РРТ (радіомо лення, 

радіоз ’яз   та телебачення), а та ож місце им операторам  абельного 

телебачення. Це  ідраз  ст орило для сепаратисті   ирішальні можли ості   

 итісненні з медіапростор    раїнсь ого  онтент  і налагодженні  ласного 

пропагандистсь ого мо лення. Недостатня   ага приділяється не лише 

мо ленню на о  по ані території, а   на міста, з ільнені  ід бо о и і . Між тим 

саме ці міста та населені п н ти переб  ають   зоні ризи   щодо росі сь ої 

пропаганди. 

Не достатньо  и ористано   потенціал протидії інформаці но-

пропагандистсь им з силлям терористі . З ажаючи на те, що їхня інформаці на 

діяльність   лючає робот  з міжнародними інтернет-платформами (YouTube, 

Facebook тощо), має б ти налагоджено спі працю з цими стр  т рами з метою 



недоп щення їхніх ма данчи і  для пропаганди сепаратизм . О ремі  ро и   

цьом  напрямі  же зді снює Міністерст о   льт ри, молоді та спорт . 

«Проблема  ироблення аде  атного адресного  онтент  для о  по аних 

територі  є наслід ом, зо рема, традиці ної для   раїнсь ої медіаспільноти 

проблеми професі ного та етичного рі ня  ітчизняної ж рналісти и.»[23]. «У 

діяльності ма же  сіх загальнонаціональних мо ни і  пості но фі с ються 

матеріали, зроблені «на замо лення», «джинса»[16]. З точ и зор  

ж рналістсь их стандарті  «непрофесі на подача загально  раїнсь і  а диторії 

 ідомосте  щодо поді  на о  по аних територіях, без мо но, спричинює роз ол 

    раїнсь ом  с спільст і»[23]. 

Фа тично на п'ятом  році  і ни Кабінет міністрі  У раїни зат ерди  

Стратегію інформаці ної реінтеграції. Дани  до  мент б   при няти  під 

тис ом громадянсь ого с спільст а і Національної спіл и ж рналісті  У раїни, 

а зо сім не з ініціати и предста ни і  я  за онода чої або  и она чої  лади. 

Тим не менш, після зміни  лади та д ох реорганізації  абінет  міністрі , за я их 

профільне міністерст о з о  по аних територі  зазнало змін   с ої  стр  т рі 

та роботі, залишається незроз мілим чи б д ть розроблятися но і плани ді , або, 

хоча би,  и он  атися при няті раніше. 

1.3 Аналіз існуючих ад іністративних послуг та електронних послуг 

Загалом У раїна має  иробити  омпле сни  підхід до  ирішення 

проблеми, ос іль и наразі існ ючі заходи мають точ о и , та дещо хаотични  

хара тер. Том   ідс тність напра леної допомоги громадянам У раїни по то  

бі  фронт , не дає надії на по ращення  ідносин і до азі  роз міння держа ою 

поб то их проблем жителі , я і стали зар чни ами сит ації. Держа а, на дани  

час, не надає я існі еле тронні посл ги громадянам о  по аних території, що 

дало би змог  людям літнього  і   та просто місце им жителям отрим  ати 

посл г  через інтернет. Не з ажаючи на те, що існ ють де іль а сер ісі    

еле тронном  форматі, я ими ді сно може с ористатися  ожен бажаючи , 

жоден з них не  иріш є проблем  надання адміністрати них посл г на 

необхідном  рі ні еле тронної зрілості.  



Отримання перепустки на в’їзд - напри лад, отримання переп ст и на 

 ’їзд  ід СБУ до тимчасо о о  по аної території. Фа тично її можна замо ити 

онла н через Реєстр доз олі  для переміщення осіб через лінію зіт нення   

межах Донець ої та Л гансь ої областе . (Додато  1) Але    ипад   я що дані 

  ан еті на са ті запо нені не ірно, треба особисто з ертатись до 

 оординаці ної гр пи цього підрозділ  та писати лист на змін  даних, або на 

протязі за інчення стро   дії переп ст и можна продо жити її через особисти  

 абінет, але я що стро  переп с и про шо , то продо жити її є неможли о. 

Порядо  продо ження до  мента передбачає,   та ом   ипад  , ан ляцію 

мин лої переп ст и  та запит на ст орення но ої. Система а томатично бло  є 

до  мент та особ  я а прострочила можли ість подо ження цього до  мент . 

Том  треба з ертатись до  оординаці ної гр пи з паспортом, ІПН та зая ою про 

 идалення особи з бази, після чого з ертатися із зая ою про  несення цієї ж 

особи     т  ж сам  баз  [28]. 

Пенсійний туризм - обго орюючи питання роз ит   еле тронних 

адміністрати них посл г на та  з аних точ ах сти  , необхідно проаналіз  ати 

сит ацію  и ористання мережі інтернет громадянами. Дані с ідчать, що 

близь о 27 міль оні    раїнці  рег лярно  орист ються інтернетом, серед 

 і о ої гр пи 55+ та их  орист  ачі , за різними оцін ами, близь о 30%[19]. З 

Огляд  на демографічн  сит ацію   ОРДЛО, де більшість населення - 

пенсіонери і діти,  ідпо ідно осно не джерело доході  більшості - пенсії. Що 

стос ється пенсі ного т ризм , то, за оцін ами міжнародних організаці , 

єдиним джерелом доході  60% населення о  по аних територі  є саме пенсії. 

За даними при ордонни і , до 80% люде    чергах на проп с них п н тах 

с ладають люди пенсі ного  і   [34]. На са ті пенсі ного фонд  У раїни 

існ є можли ість  орист  ання особистим  абінетом, де, донеда на, 

існ  ала можли ість пере ір и дати перетин   ордон  для пере ір и 

прис тності на під онтрольні  території протягом 60 дні .(Додато  2) Нажаль, 

наразі дана посл га недост пна, адже її існ  ання не передбачене 

за онода ст ом. Тим не менш, на сьогодні пенсіонер може пере ірити та 



 точнити наст пн  інформацію: ан етні дані (ПІБ, дата народження, стать, 

місце народження); адресні дані (адреса реєстрації та адреса фа тичного місця 

прожи ання); дані паспорта (серія, номер, дата  идачі,  им  идани ); дані 

страхо ого с ідоцт а (номер, дата  идачі,  им  идани ); дані еле тронного 

пенсі ного пос ідчення (номер, дата  идачі,  им  идани ); дані про заробітн  

плат  особи - інформація надається за ро ами   розрізі страх  альни і . За 

 ожен рі  додат о о  изначається загальна річна с ма заробітної плати і 

загальна с ма заробітної плати, я а  рахо  ється при розрах н   пенсії; дані 

про страхо и  стаж особи -  іль ість дні  роботи, за я і страх  альни  

(роботода ець) сплати  за людин  страхо і  нес и; інформація надається за 

 сіма ро ами та місяцями роботи особи. 

Пенсіонер  б де ці а и  і розділ «Еле тронна пенсі на спра а», де  ін 

може отримати   «особистом   абінеті» наст пн  інформацію: осно ні дані 

(номер пенсі ної спра и / особо ого рах н  , дата  ід риття особо ого рах н  , 

 ид пенсії, орган ПФУ призначення пенсії, дата призначення); адресні дані 

(адреса реєстрації та адреса фа тичного місця прожи ання); до ід а із зарплати, 

я а  рахо ана при призначення перерах но  пенсії; до ід а про стаж, я и  

 рахо ани  для  изначення пра а на пенсію; до ід а про стаж, я и   рахо ани  

для розрах н   пенсії [26]. 

З одного бо  , гостро необхідни  зр чни  сер іс, де, зрештою, можли и  

лише перегляд ная них даних без  несення жодних змін. З іншого бо  , 

пере аги ні елюються с ладністю   реєстрації. Для того щоб зареєстр  атися, 

пенсіонер  необхідно при ти до регіонального  ідділ  ПФУ, де письмо о 

при м ть  ого зая    на реєстрацію, і  же потім продо жити процед р  на 

домашньом  ПК. Або ж  аріант з реєстрацією еле тронного пенсі ного 

пос ідчення, що є необо ’яз о им, та потреб є додат о ого час . 

Мобільні центри надання адміністрати них посл г я  напі міра - мобільні 

офіси Центр  надання адміністрати них посл г мож ть отримати населені 

п н ти, розташо ані поблиз  лінії розмеж  ання   Донець і  області. 

Очі  ється, що  они змож ть обсл го   ати населення, що перетинає КПВВ я  



з бо   під онтрольних, та  і тимчасо о о  по аних територі , а та ож люде  з 

 іддалених населених п н ті   здо ж лінії розмеж  ання. Прое т «Мобільні 

центри надання адміністрати них посл г для потерпілого  ід  онфлі т  

населення Східної У раїни» реаліз є ПРООН за фінансо ої підтрим и  ряд  

Канади. Його перша с ладо а - придбання 10 «офісі  на  олесах» на базі 

 антажного а томобіля. Вони б д ть оснащені санітарної  імнатою, засобами 

дост пності для осіб з ін алідністю, а та ож зоною очі   ання з еле тронною 

чергою і системою зо нішнього і  н трішнього  із ального і а діо опо іщення 

[6]. Др га с ладо а прое т  - розроб а інформаці ної ІТ-платформи і 

мобільного застос  ання, я і доз олять   реальном  часі  ідстеж  ати місце 

розташ  ання мобільного ЦНАП, маршр т і роз лад  ого р х . Інформацію 

щодо розташ  ання мобільних ЦНАПі  можна б де отримати на смартфон, або 

ж люди, я і не мають смартфоні  і не змож ть  стано ити додато  на с і  

мобільни  телефон, змож ть отримати необхідн  інформацію за допомогою 

SMS-запиті  [18]. Тим не менш, мобільні ЦНАПи, я  зда алося, не мож ть 

стати панацеєю  ирішення  ризо ої нестачі надання адміністрати них посл г, 

через до олі прозаїчни  набір проблем. Недостача фінанс  ання,  ідс тність 

транспортної інфрастр  т ри, незр чність  орист  ання, особли о  літ  , та   

зрештою, за несприятли их для проїзд  а томобіля  мо ах, та и  ЦНАП 

перестає ф н ціон  ати.  

Проблема захисту здоров’я та медицини - я   же б ло с азано, 

територія тимчасо о о  по аних областе  сход  – демографічно депреси ни  

регіон, перепо нени  громадянами, я им необхідна рег лярна я існа медична 

допомога, чого, оче идно, немає на зазначених територіях. С мна статисти а по 

зах орю аннях на о  по аних територіях і  здо ж лінії розмеж  ання. 

Зах орю аність на т бер  льоз значно зросла: тіль и протягом 2015 ро   б ло 

зафі со ано 1 800 но их  ипад і  зах орю ання та близь о 1200 потенці них, 

недіагносто аних  ипад і . Ніхто не знає, чи отрим ють х орі рег лярне 

лі   ання і нас іль и зросла зах орю аність станом на 2017 р. [9]. За 

приблизними оцін ами «офіці них органі »,   та  з аних ЛНР і ДНР прожи ає 



35 тис. Дорослих і діте  з ВІЛ та тіль и поло ина з них діагносто ано і 

зареєстро ана. Близь о 50% опитаних серед населення ОРДЛО по ідомляли, що 

один або  іль а члені  сім'ї страждають  ід хронічних зах орю ань. Понад 94 

тис. меш анці  о  по аних територі  х орі на ра . Опит  ання міжнародних 

г манітарних місі    аз ють на  ідс тність осно них  а цин для рег лярної 

ім нізації,   том  числі  ід поліомієліт  та  ор , що,   с ою черг , може 

при ести до збільшення смертності серед діте     іці до п'яти ро і  [22]. На 

жаль жителям непід онтрольних територі  недост пні медичні посл ги 

належної я ості, адже  они опинилися поза межами медичної реформи   

У раїні.  

Отже еле троні посл ги є, але я ість і дост пність їх на низь ом  рі ню, 

що часто стає при одом для росі сь ої пропаганди. Я  по аз є міжнародни  

дос ід реінтеграції та  загалі дос ід надання еле тронних посл г, слід я омога 

більше приділяти   аг  на я ість, ш ид ість та загальн  юзабіліті та   аг  на 

на більш  исо ом  рі ні держа и. Мають б ти не лише проє ти, а ї за онода чо 

при няті до  менти під я і розроблятим ться еле троні  абінети, для люде  я і 

з пе них обста ин не мож ть фізично знаходитись   том  ж ЦНАПі. 

Висновки до розділу 1 

У цьом  розділі ми дослідили та розглян ли пра о і аспе ти  тимчасо о 

о  по аної території Л гансь ої та Донець ої областе , а саме: про особли ості 

держа ної політи и із забезпечення держа ного с  еренітет  У раїни на 

тимчасо о о  по аних територіях   Донець і  та Л гансь і  областях; про 

забезпечення пра  і с обод громадян та пра о и  режим на тимчасо о 

о  по ані  території У раїни; про особли и  порядо  місце ого 

само ряд  ання   о ремих ра онах Донець ої та Л гансь ої областе . У цьом  

розділі наголош ється   ага на недос оналості  же існ ючих сер ісі  та посл г 

для люде  пересі аючи лінію розмеж  ання. 

 



РОЗДІЛ 2. Міжнародний досвід реінтеграці  та побудови систе и 

електронних послуг. 

2.1. Міжнародний досвід реінтеграці  пробле них регіонів 

Питання реінтеграції не изнаних держа  а т альне    сьом  с іті. В 

дани  час на планеті існ є понад п'ять сотень сепаратистсь их р хі , я і 

за мають більше 14 міль оні    адратних  ілометрі  територі , а це ма же 10 

 ідсот і   сієї земної с ші, на я і  жи е ма же 224 міль они чоло і  [3]. 

Ці територіальні форм  ання проголосили себе самості ними держа ами. 

За фа том же  они продо ж ють залишатися част о о  изнаними  раїнами 

(напри лад, Т рець а Респ блі а Пі нічного Кіпр , Респ блі а Косо о, 

Респ блі а Абхазія і Респ блі а Пі денна Осетія) або не изнаними (напри лад, 

«Нагірно-Карабахсь а Респ блі а», Придністро сь а Молда сь а Респ блі а і 

Сомаліленд не  изнає ні одним держа ою-членом ООН) [8]. До останніх та ож 

 ідноситься і   азідержа а «ЛНР». Одна  гаряча фаза  і сь о их ді  

 ідб  ається на території тіль и 27 сепаратистсь их «держа ». Всі інші   дани  

час знаходяться   стані «заморожених»  онфлі ті . 

Італія - Південний Тіроль (Автономна провінція Больцано-Боцен) 

«У 1919 році, після Першої с іто ої  і ни, Пі денни  Тіроль за Сен-

Жерменсь им мирним дого ором б   приєднани  до Італії. До цього  ін  ходи  

до с лад  А стрії. На то  момент 86% місце их жителі  го орили німець ою 

мо ою. Союз фашистсь ої Італії та нацистсь ої Німеччини поста и  

німець омо не населення на грань зни нення. Їм пропон  алося або по ин ти 

бать і щин  і переселитися   Треті  ре х, або залишитися і піддатися 

Італьянізація і асиміляції. В рез льтаті після 1938 ро   78 тисяч жителі  

по ин ли регіон» [11]. Особли о гостро  онфлі т розгорі ся   період між 1956 і 

1988 рр. За це  час сепаратисти Пі денного Тіролю про ели понад 360 

терористичних ата , жерт ами я их стали десят и люде , значних р  н  ань 

отримала інфрастр  т ра Італії» [17]. 

Протистояння три ало до 1992 ро  , а юридично б ло за інчено   2001 

році отриманням розширеного  онстит ці ного а тономного стат с    с ладі 



Італії, я и  нада  ма симальне розширення пра  місце ого само ряд  ання. 

Ви она ча  лада предста лена президентом і Кабінетом міністрі . 

За онода чою  ладою   регіоні наділени  місце и  парламент, я и  при має 

нормати ні а ти   рам ах с оїх по но ажень   питаннях місце ої е ономі и і 

г манітарні  сфері. Крім цього на території діють і органи місце ого 

само ряд  ання   особі м ніципалітеті . Больцано отрим є ма же  сі доходи 

 ід подат і , я і збирають   Пі денном  Тіролі. В регіоні німець   мо   

рі нопра ни  з італі сь им і  изнани  офіці ним. Він може по нопра но 

застос ються   адміністрати но,  римінально-пра о ої, с до ої, пра оохоронної 

та на іть за онода чої сферах. Слід нагадати і те, що с лад  ряд  Пі денного 

Тіролю, місце их органі  само ряд  ання, а та  же поліції по инен  ідпо ідати 

чисельної пропорції мо них гр п. 

Іспанія «Країна Басків» ( «Еускаді») 

 «Країна Бас і  - А тономне Спільнота Країна Бас і  є частиною 

одно менного історичного регіон , де прожи ає більше д ох міль оні  люде » 

[2]. «У «Країні Бас і » р х сепаратисті  розгорталося на осно і   льт рних 

 ідмінносте ,  с ладненою непрод  ти ною політи ою Іспанії і проблемами   

е ономіці» [17]. По за ершенню Др гої с іто ої  і ни т т б ла ст орена 

підпільна націоналістична організація «ETA» («Країна бас і  і с обода»). 

Надалі  она перет орилася   терористичн  організацію, я а сило ими методами 

намагалася домогтися  ідділення території  ід Іспанії та ст орення самості ної 

держа и бас і . «ETA»  ела партизансь    і н , про одила тера ти,   рез льтаті 

я их загин ло близь о тисячі чоло і . Після багаторічних перего орі  з «ЕТА» 

  1978-м ,  ряд Іспанії   Констит ції  раїни б   за ріплени  а тономни  стат с 

області Країни Бас і  і надала пра о мати  ласни  предста ниць и  

за онода чи  орган, пра оохоронні стр  т ри, фіс альні стр  т ри, систем  

 т орення. Бас сь а мо а б ла  изнана я  національни  (фа тично офіці ни    

регіоні). 

Бас сь ої націоналістичної партії б ли прощені  сі їхні анти рядо і і 

сепаратистсь і дії. У підс м   на дани  регіон ця територія стала одним з 



на більш е ономічно роз инених   Іспанії. ВВП   перерах н   на д ш  

населення пра тично на 35% пере ищ є середні  по  раїні по азни . На 

сьогоднішні  день   іспансь ом  парламенті бас и мають п'ять с оїх 

предста ни і . 

Британія - Північна Ірландія (Ольстер) 

Т т жи е близь о 500 тис. Корінних жителі  остро а Ірландія - ірландці -

 атоли і  і приблизно одного млн англо-ірландці  і шотландо-ірландці . 

Більшість - протестанти, я і є британцями з   льт ри і традиці . Вони 

прихильни и збереження  онстит ці них з 'яз і  з британсь ою  ороною. 

Решта населення Пі нічної Ірландії є  атолиць им і ірландсь им по   льт рі та 

історії. Вони  ист пає за союз з Ірландсь ої Респ блі ою. Та им чином,   

Пі нічні  Ірландії історично с лалися три гр пи населення, що розрізнялися 

між собою по релігії і   льт рі. І саме ці  ідмінності стали осно ою для 

три алого  онфлі т ,  ожн  сторон  я ого підтрим  али д і держа и   особі 

Ірландії і Вели обританії, я і   ажали цю територію історично с оєї [15]. У 

1921 році Ірландія отримала незалежність  ід Спол ченого Королі ст а. Одна  

Ольстер  ия и ся розділеним між Ірландією і Вели ою Британією. 

«Боротьба Ольстера сепаратисті  «Ірландсь ої респ блі ансь ої армією» 

(ІРА) за  ід'єднання  ід Спол ченого Королі ст а і  ходження до с лад  Ірландії 

три ала понад  ісім десятиліть. І  елася  она терористичними методами 

ата ами на  і сь о і і ци ільні об'є ти, підри ами бомб   п блічних місцях. В 

рез льтаті жерт ами стали понад три тисячі чоло і , більшість з я их б ли 

ци ільні особи» [17]. «У  ідпо ідь  ряд Вели обританії застосо   ала сило и  

метод  ирішення  онфлі т . Одна    почат   90-х ро ах   Лондоні зроз міли, 

що  і сь о им чином за ершіть протистояння неможли о. У підс м     1998 

році б ло підписано та  з ане «Белфастсь і  год » («Угода страсної п'ятниці»)» 

[12]. Осно ними п н тами домо леності стало те, що: - Пі нічна Ірландія 

залишалася частиною Вели обританії, а Ірландсь а Респ блі а  ідмо лялася  ід 

територіальних претензі ; - б ло  ирішено  т орити Пі нічноірландсь   

асамблею (парламент, що обирається) і Ви она чи   омітет ( ряд з 



предста ни і   атоли і  і протестанті ); - ст орення спеціального орган  

межірландс ого спі праці (між Ірландією і Пі нічною Ірландією); - роззброєння 

та амністія пі нічноірландсь их збро них  гр по ань (з обох сторін) протягом 

д ох ро і    обмін на з ільнення з  'язниць раніше захоплених їх члені , а 

ради али і сепаратисти б ли   лючені   офіці н  політичн  систем ; - реформа 

поліції. 

Пі нічна Ірландія яс ра и  при лад того, що  ідносно спо і ни  регіон 

може спалахн ти но ими  онфлі тами. На сьогодні Вели а Британія   процесі 

 иход  з ЄС, тобто залишає є ропе сь и  міграці ни  простір, Ірландія,   с ою 

черг , залишається. У з ’яз   з цим, між Ірландією та Пі нічною Ірландією має 

з'я итися межа  ордон  з паспортним  онтролем, що с перечить одном  з 

п н ті  «Белфастсь о   годи», я и  передбачає прозорість  ордоні . Том  

місце і політи и  же  ід рито зая ляють про поглиблення  ризи    заєминах. 

Боснія і Герцоговина 

Відцентро і процеси  олишньої Югосла ії стали на більшою 

г манітарною і  і сь о ої  атастрофою   Є ропі останнього 30-лет онца ХХ-го 

століття. Однією з на більш с ладних сторіно  підс м о ого політичного 

 рег лю ання    олишні  Югосла ії стало питання Боснії і Герцого ини. До 

 онфлі т  населення Боснії і Герцего ини стано ило понад чотирьох міль оні  

чоло і . 44% предста ляли босні ці-м с льмани (пере ажно етнічні серби), 

31% - пра осла ні серби, 17% -  атоли и хор ати, т р и, албанці,  горці, 

сло а и. Спалахн ла  і ни між трьома осно ними етнічними і релігі ними 

гр пами а ти но підтрим  алася с сідніми Серією і Хор атії. У підс м   до 

трьохсот тисяч чоло і  стали її жерт ами, пі міль она отримали поранення, 

більше поло ина населення стали біженцями. Країна розпалася на  іль а 

част о о  изнаних територі . «Понад д адцять ра нді  мирних перего орі  

б ли без спішними, а бо о і дії три али, по и 21 листопада 1995 ро   за 

на сильнішим міжнародним тис ом на  і сь о і  базі   Де тоні (США) лідери 

сербі , м с льман і хор аті  не підписали мирн   год  і  заємної реінтеграції і 

ст оренні спільної держа и - Боснії і Герцого ини. «Де тонсь их  год» 



Передбачалося, що держа а Боснія і Герцего ина має с ладатися з д ох частин - 

Федерації Боснії і Герцего ини і Респ блі и Сербсь ої. Серби отримали 49% 

території, босні ці   хор ати - 51%» [5]. Фа тично сторони погодилися на 

зо нішнє  пра ління. «Ві сь о а безпе а б ла забезпечена  ели им 

 онтингентом НАТО   с ладі понад 60 тисяч  і сь о осл жбо ці , а  сі 

поліце сь і сили Боснії і Герцего ини під орилися Комісар  Міжнародних сил 

спеціального реаг  ання ООН,  ибори про одяться під  онтролем ОБСЄ, 

бан і сь а система  ідт орю алася МВФ, питання пра  людини і арбітраж  

 онтролюються органами з домін  анням або зал ченням іноземних фахі ці . 

Одна  на дани  момент держа а пра тично по ністю самості но  еде с ою 

 н трішню і зо нішню політи  . У підс м     2016 році  раїна подала зая    на 

 ст п до Є ропе сь ого союз . А   2010 році Боснія і Герцего ина отримала 

план ді  щодо  ст п    НАТО» [27]. Одна  є одна особли ість - О р г Брч о. 

«Площа о р г  стано ить 493   адратних  ілометрі  Чисельність населення за 

переписом 2013 ро   с лала ма же 100 тисяч осіб. З них близь о 40% - серби, 

39% - босні ці і 20% - хор ати. Де-фа то область донині переб  ає під 

міжнародним  пра лінням на  оло міста Брч о на пі нічном  сході Боснії і 

Герцего ини. Де-юре о р г є частиною я  Респ блі и Сербсь ої, та  і Федерації 

Боснії і Герцего ини, проте останніми не  онтролюється. Само ряд  ання я  

та е  ідс тнє, хоча формально існ ють мер і о р жна асамблея. Спра жня ж 

 лада зосереджена   р  ах  ері ни а о р г , я и  призначається Верхо ним 

предста ни ом - посада, ст орена для  и онання Де тонсь ої мирної  годи   

1995 році. Та  з  ересня 2015 ро   ним є амери ансь и  дипломат Брюс 

Бертон» [7]. 

Ді сно, на цих територіях  далося досягти  ідносного за ершення 

протистояння, одна  треба  рах  ати, що  они не мають ідеальної форм ли 

 ирішення  онфлі т . У  ожном   он ретном   ипад   прис тні багато 

особли осте . Необхідно  ідзначити, що   с іті не існ є ідеальної форм ли або 

рецепта, я и  можна б ло б  и ористо   ати і   на  оротші терміни за ершити 

протистояння. Тим не менш, еталонною форм лою мирної реінтеграції 



при нято   ажати Хор атсь и  сценарі  реінтеграції прид на сь ого регіон  

1995- 1998 ро ах.  

2.2 Хорватс кий сценарій реінтеграці  придунайс кого регіону та 

досвід надання е-послуг 

Заходи з реінтеграції даного регіон  при нято   ажати еталонними   

с іто і  пра тиці. Том  зал чення даного дос ід  стосо но цього дослідження 

здається оче идним. Мирна реінтеграція «за Хор атсь им сценарієм» почалася 

15 січня 1996 р.,  оли Рада Безпе и ООН ст орила орган-посередни  UNTAES 

після підписання  годи   м. Едм рт. Це  до  мент передбачає  стано лення 

тимчасо ої перехідної адміністрації ООН, демілітаризацію, по ернення 

переміщених осіб,  ідно лення ма на, пра о  сіх громадян Хор атії 

по ертатися до с оїх попередніх місць прожи ання та по аги до «На  ищи  

рі ень міжнародно  изнаних пра  людини та осно них с обод» [4]. Осно ними 

перед мо ами  спішного  про адження процес  мирної реінтеграції б ли, 

серед іншого, та і напрям и діяльності: демілітаризація ра он  (обеззброєння 

раніше достатньо  ели ого та добре обладнаного сербсь ого  орп с ), 

ст орення перехідних сил захист  пра опоряд  , почато  розмін  ання, 

пост по е ст орення атмосфери немин чості та не ід оротності мирної 

реінтеграції серед місце их сербі , реінтеграція соціальних та е ономічних 

стр  т р, особли о ос іти, охорони здоро 'я, транспорт , з 'яз   та  ом нальної 

інфрастр  т ри, пілотни  прое т по ернення до населених п н ті  [1]. Одним 

зі ріш чих  ро і  реінтеграції непід онтрольних територі  ста  «за он про 

 он алідацію». Усі події щоденного життя б ли  изнані. Народження діте , 

смерть, шлюб, розл чення,   пі ля б дь-чого, за інчення ш оли. Тобто,  сі 

до  менти, я і  ида ались о  паці ними адміністраціями,  изна ались. Я що 

зосередити   аг  на наданні держа них посл г, 8 серпня 1996 ро   б ла 

підписана Угода про тимчасо е спі фінанс  ання держа них посл г на 

території, що знаходиться під  пра лінням UNTAES. Ці держа ні посл ги 

  лючали на більш  ажли і аспе ти життя громадянина, а саме: охорон  



здоро 'я та соціальн  допомог , ос іт , політи  , адміністрацію, е спл атаці ні 

 итрати та по 'язані з цим адміністрати ні  итрати [14]. 

Бер чи за  зірець процес реінтеграції   Хор атії, доцільно з пинитися на 

розгляді ф н ціон  ання системи еле тронного  ряд  ання. Система «e-

Citizen» б ла розроблена  рядом Хор атії з метою модернізації, спрощення та 

приш идшення спіл   ання між громадянами та держа ною адміністрацією та 

під ищення прозорості держа ного се тор    наданні держа них 

посл г.(Додато  3) З Хор атсь ого дос ід  реінтеграції доцільно  ио ремити 

для подальшого опрацю ання наст пні посл ги: 1)  он алідація до  менті : 

 изнання до ідо  та до  менті   иданих на непід онтрольні  території; 2) 

сер іси з реєстрації та по ернення переселенці  назад; 3) цифро ізація 

до  менті  переселенці  та меш анці  непід онтрольної території ; 4) п блічна 

інформація з при од   сіх існ ючих сер ісі , FAQ, інстр  ції. На сьогодні «e-

Citizen» с ладається з: центрального  рядо ого портал , я и  є п блічною 

частиною системи; особистої пошто ої с ринь и  орист  ача; національної 

системи ідентифі ації та а тентифі ації. Ці  омпоненти забезпеч ють безпечн  

та розширен  еле тронн   ом ні ацію з держа ним се тором, а пошто а 

с ринь а особистого  орист  ача забезпеч є прями  дост п до посл г 

держа ного  пра ління та отримання персональних еле тронних по ідомлень 

 ід держа ного  пра ління [13]. Наразі дост пними є наст пні посл ги: 

отримання еле тронних  иписо  з реєстр  народжень та шлюбі ; 

підт ердження с ою реєстрацію для голос  ання    иборчом  спис  ; дізнатися 

про оцін и дитини   ш олі; замо ити є ропе сь    арт  медичного страх  ання; 

подати запит на еле тронни  б  лет праце лашт  ання; дізнатися про пенсі не 

забезпечення; зареєстр  атися я  потенці ни  праці ни ; пере ірити  арт  

подат о ого рах н  ;  ер  ання засобами е-ідентифі ації. Дани  спе тр 

еле тронних посл г націлени  на  сі  ерст и населення та охоплює на більш 

затреб  ані адміністрати ні сер іси. 

2.3 Міжнародний досвід в сфері надання електронних послуг в Фінлянді  



З 1987 ро  , фінсь и   ряд зосереди ся на модернізації держа ного 

 пра ління та до гостро о их реформах із зал чення ІКТ до надання 

держа них посл г. Частина фінсь ої історії  спіх  по 'язана з гото ністю 

запро адж  ати інно ації та ш  ати поза межами при ладі  на  ращих 

міжнародних пра ти . Для оптимізації надання цифро их посл г   п блічном  

 пра лінні фінсь и   ряд при ня  програм  реформ з роз ит   еле тронного 

 ряд  ання. Програма почалася   2014 році та за інчилася   2017, а  итрати на 

розроб   та  про адження стано или близь о 100 млн. є ро.[10] Рез льтатом 

ста   рядо и  портал Suomi.fi – об’єднана точ а дост п  до держа них посл г, 

системи обмін  даних, еле тронних платежі  та по ідомлень.(Додато  4) 

Фінсь и   ряд предста и  но   систем  я  но ітню реформо ан   еб-сл жб  

Suomi.fi. Крім  сього іншого, громадяни мож ть  и ористо   ати портал для 

пере ір и  ласних даних   реєстрах різних органі   лади та для  пра ління 

спра ами   різних держа них сл жбах. Сер іс налагоди  прямі  анали 

спіл   ання між держа ою та громадянами чи організаціями. Напри лад, надає 

інформацію   сит аціях,  оли їм до одиться  орист  атися посл гами різних 

органі   лади. Та і сит ації   лючають: народження дитини, розл чення, 

безробіття або смерть родича та ін., а та ож інформацію та ре омендації щодо 

підприємницт а. 

Suomi.fi - це об'єднання інформаці  та посл г, що стос ються держа них 

посл г для громадян та підприємст . Портал надає, зо рема, офіці ні 

еле тронні посл ги, форми та інформацію про  ом нальні посл ги. Дани  

рес рс має наст пні можли ості: національни  централізо ани  рес рс даних, 

де громадяни та  омпанії мож ть зна ти інформацію про держа ні посл ги, 

громадсь і організації обо 'яз о о оно люють інформацію про їхні посл ги   

 аталозі посл г, а при атні організації та організації третього се тор  мають на 

це пра о.; еле тронна а торизація.(Додато  5) Suomi.fi - це централізо ани  

реєстр а торизації. Цифро а а торизація потрібна при  и ористанні  еб-сл жб.; 

по ідомлення Suomi.fi - це безпечни   анал для еле тронних  ом ні аці , 

рішень та по ідомлень між  ладою та громадянами або  ладою та  омпаніями 



чи підприємст ами; реєстри Suomi.fi містять інформацію   регістрах різних 

органі , після ідентифі ації громадяни та  омпанії мож ть переглядати та 

пере іряти  ласні дані   п блічном  реєстрі;  арти Suomi.fi надають  онта тн  

інформацію та інформацію щодо місцезнаходження сл жб держа ного се тор , 

я а лег о інтегр ється   різні  еб-сер іси; платежі Suomi.fi доз оляють лег о та 

безпечно зді сню ати оплат  за держа ні посл ги. Саме дост пність  сіх 

можли их посл г «з одного  і на» робить дан  систем  настіль и  спішною, а 

дос ід  про адження а т альним для розб до и системи   У раїні, зо рема для 

 и ористання еле тронних посл г я  ефе ти ного інстр мента для реінтеграції 

тимчасо о непід онтрольних територі . 

Висновки до розділу 2 

Отже, при  про адженні еле тронних посл г на тимчасо о о  по ані  

території У раїни, а саме на сході, нам необхідно  рахо   ати дос ід 

зар біжних  раїн для  ни нення типо их помило  та здоб ття для себе 

на більш  спішних пра ти   раїн Є ропе с ого Союз , де еле троні посл ги є 

д же  ажли им фа тором  омфорт  громадян. Пріоритетом для  раїн, я і нами 

б ли дослідженні є проблема реінтеграції на при ладі Хор атії та лідери   сфері 

надання і я ості еле троних посл г Фінляндія та Естонія.. 



РОЗДІЛ 3. ЄДИНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ДОНБАСУ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО 

НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ 

3.1 Особливості функціонування електронних послуг в Укра ні 

Аналіз ючи можли ості імплементації зар біжного дос ід  щодо 

ефе ти ного надання еле тронних посл г    онте сті реінтеграції тимчасо о 

непід онтрольних територі , слід  ідзначити, що У раїна за дя и естонсь им 

 олегам змогла розробити сер іс під наз ою «Трембіта», я а засно ана на X-

Road, я и  допомагає  заємодіяти органам держа ної  лади і громадянам між 

собою. У 2019 році б   зап щени  пілотни  прое т сер іс  «Трембіта», я и , 

призначени  для обмін  даними між держа ними органами або  ідомст ами без 

 часті людини, що робить неможли им доп с  механічних помило  і 

 ор пці них ризи і . Та а система  иходячи з дос ід  Естонії по инна 

 и онати  іль а осно них ф н ці , я і дад ть пошто х   роз ит     раїнсь ої 

держа и я   спішної е ономічної. Першим п н том є -  заємодія, прозорість і 

ш ид ість роботи малого   середнього бізнес  з держа ою, що дасть стим л 

ст орення но их підприємст . Др ги  п н т -  ели а е ономія гроше , я а 

доз олить більш раціонально перерозподілити бюджет. У раїна  и ористала 

дос ід Естонії при розробці системи «В ли », я а  же стала а ти но 

 и ористо   атися за призначенням   ЦНАП. Голо на  ідмінність системи 

«В ли »  ід інших прое ті  це те, що  она має дост п до  сіх за ритих 

держа них реєстрі  та можли ість обміню атися до  ментами через 

«Трембіт », тим самим ма симально оптиміз є процес надання допомоги 

громадянам, напри лад, при реєстрації підприємст а.  

Осно ними ф н ціями «В ли » є при ом і  ідпра  а до  менті ,  идача 

до  менті , с ан  ання, підписання, статисти а терміні , інформ  ання 

громадян. Вище згадані системи ст орюють баз  для еле тронного  ряд  ання 

Для ефе ти ного надання еле тронних посл г необхідно ст орити п`ять 

осно них е-реєстрі : 1. Реєстр фізичних осіб платни і  подат і ; 2. Єдини  



держа ни  демографічни  реєстр; 3. Реєстр  трачених паспорті ; 4. Єдини  

реєстр до іреносте ; 5. Реєстр юридичних осіб. 

У раїна має д же пот жни  потенціал   роз ит   еле тронних технологі  

і застос  ання їх   сфері надання посл г держа ою громадянам. Перехід на ID-

 арт и і отримання  сіма громадянами У раїни еле тронних підписі , 

смартфоні  прис орить процес  заємодії. Дос ід Естонії по аз є безліч пере аг 

еле тронної демо ратії   держа і. «Децентралізація адміністрати них посл г, 

під ищення їх я ості, наближення адміністрати них посл г до громадян та 

бізнес , а та ож подальша розб до а мережі центрі  надання адміністрати них 

посл г  изначені пріоритетними напрямами реформ  ання системи надання 

адміністрати них посл г   У раїні» [33]. Для забезпечення потреб населення за 

останні ро и держа а значно по ращила процед р  надання адміністрати них 

посл г офла н за рах но  гр п  ання різних  иді  посл г   ЦНАПах. Нажаль, 

єдина спроба розб до и по ноцінної архіте т ри еле тронних адміністрати них 

посл г, «держа а   смартфоні», знаходиться на стадії ранньої розро и. 

«Еле тронне  ряд  ання, зо рема,  про адження еле тронних посл г – 

одна з  агомих с ладо их реформи держа ного  пра ління. Голо на мета 

пере едення адміністрати них посл г   еле тронни  формат – зробити 

держа не  пра ління ефе ти нішим. Адже пере едення б дь я ої адмінпосл ги 

  онла н-формат  имагає її оптимізації, перегляд  процесі   заємодії між 

органами  лади, налагодження  еле тронної  заємодії держа них реєстрі  тощо. 

Це с ороч є паперо и  до  ментообіг,  и ільняє час чино ни і  на  и онання 

інших робочих за дань, зменш є фінансо і  итрати та сприяє 

дебюро ратизації» [31]. Та ож  орист  ання еле тронними посл гами значно 

спрощ є життя я  пересічним громадянам, та  і бізнес . Еле тронни   абінет – 

дост пни  інстр мент, я и  е ономить час та гроші.  

Перш за  се   еле тронни  формат держа а пере одить посл ги, 

на більш затреб  ані   с спільст а та бізнес  та я і мають  агоми  

анти ор пці ни  ефе т. , я -от оформлення допомоги при народжені дитини, 

отримання житло ої с бсидії, реєстрація бізнес , почато  та при няття   



е спл атацію б ді ницт а тощо. Наразі на більшою поп лярністю  орист ється 

еле тронна посл га з  ід риття ФОП [31]. Тим не менш, за останніми даними, 

органи держа ної  лади та органи місце ого само ряд  ання надають понад 2 

тисяч посл г, але 91.5% населення У раїни не  орист ються п блічними 

посл гами онла н [30]. Надання п блічних посл г с про одж ється значними 

незр чностями, часо ими та фінансо ими затратами. Згідно з програмою 

роз ит   еле тронного  ряд  ання   У раїні отрим  ачі п блічних посл г 

зазначають наст пні тр днощі під час отримання посл г онла н та офла н. 

Серед причин описаних проблем, можна  ио ремити наст пне:  Відс тність 

єдиної стр  т ри еле тронних реєстрі ; не  сі п блічні посл ги дост пні 

онла н; незр чність  орист  ання еле тронним інтерфе сом; низь и  рі ень 

до іри громадян до засобі  еле тронної ідентифі ації та захист  персональних 

даних;  ідс тність єдиного портал  надання еле тронних посл г   зр чном  та 

зроз мілом  форматі; низь и  рі ень обізнаності щодо онла н формат  

отримання п блічних посл г;  ідс тність зр чних  аналі   ом ні ації нада ач-

спожи ач [30]. 

3.2 Проект Єдиного Електронного кабінету Донбасу 

Корисність єдиного еле тронного  абінет  для переселенці  та жителі  

непід онтрольних територі  має забезпеч  атися я  широ им ф н ціоналом зі 

зр чним інтерфе сом, та  і простотою   під люченні. Ная ни  спе тр е-посл г 

містить широ и  набір інстр менті , але, я   же зазначалося, с ладність 

реєстрації ні елює позити ні сторони. Ос іль и жителям непід онтрольних 

територі  до одиться де іль а дні  переб  ати на під онтрольні  територі  для 

зді снення елементарних бюро ратичних операці , доцільним стане   едення 

системи, за я ої реєстрація    абінеті зді снюється «за один приїзд»   один день 

та   б дь я ом  ЦНАПі з  идачою id  арт и та наданням ЕЦП, а подальші 

посл ги  же б д ть дост пні   цьом   абінеті.  

Впро адж ючи подібн  систем  для  орист  ачі , я і знаходяться   зоні 

під ищеного ризи  ,  лючо им фа тором є збереження цілісності, дост пності 



та  онфіденці ності. Ви онання цього за дання потреб є роз ит   та  и онання 

національної стратегії з  ібербезпе и наряд  із зал ченням технічних засобі . 

Інтерфе с запропоно аного  абінет  – інт їти но зроз міли , посл ги 

згр по ані за темати ою, обо ’яз о а ная ність на чальних матеріалі , FAQ, 

можли а система ігро их заохочень за рег лярне  орист  ання  ожним 

розділом чи сер ісом. Важли им аспе том є можли ість  ибор  зр чної мо и 

інтерфе с :   раїнсь а, росі сь а, англі сь а. 

Перелі  посл г, я і мають б ти   еле тронном   і ні Донбас  (ЕВД): 

• Дані з реєстрі  для пере ір и інформації, можли ості її зміни. 

Передбачається обмін даними між реєстрами різних  ідомст  задля отримання 

по ної  артини. Місце реєстрації, подат о а адреса, особисті дані, дані члені  

сім’ї, реєстри ма на та ін. 

• Система еле тронних запиті  для  заємодії з держа ою та 

отримання адміністрати них посл г. Ная ни  стан рече ,  оли громадянин , 

я и  прожи ає на тимчасо о непід онтрольні  території, до одиться протягом 

де іль ох дні , без можли ості прожи ання, знаходитися   стані очі   ання 

через до г  бюро ратичн  паперо   процед р  – неприп стими . Дані реєстрі  

та  ерифі ація з допомогою ЕЦП  можли лять отримання необхідних до ідо , а 

система еле тронних запиті  допоможе отримати необхідн  посл г  онла н. 

• Можли ість  он алідації до  менті :  изнання та трансформація на 

  раїнсь и  зразо  до  менті  про реєстрацію, народження та ін. Згідно з 

дос ідом реінтеграції   Хор атії – це  аж и , проте необхідни   ро  для 

  лючення громадянина назад     раїнсь и  простір. Передбачається  изнання 

до  менті  та до ідо , я і б ли  идані бюро ратичними стр  т рами 

самопроголошених форм  ань за  мо и їх реєстрації та пере едення   

  раїнсь и  формат. Передбачається оброб а паперо их до ідо    

еле тронном   абінеті з  несенням необхідних даних  та генер  ання 

до  мент   же   раїнсь ого зраз а з  ідпо ідними записами   реєстри. Дани  

захід допоможе отримані досто ірні демографічні дані та стане до азом 

не ід оротності по ернення о  по аних територі      раїнсь и  простір. 



• Сер іси з реєстрації переселенці ,  несення  сієї необхідної 

інформації, ст орення еле тронної бази даних для по ернення переселенці  

додом . 

• Цифро ізація до  менті  переселенці  та жителі  непід онтрольної 

території, що стане осно ою для форм  ання бази  иборці  для  иборі  на 

непід онтрольні  території. 

• Еле тронні  ибори. Реалізація на едених  ище п н ті   можли ить 

про едення  оле ия лення онла н за допомогою Кабінет . 

• Дост п до системи eHealth. Зал чення жителі  непід онтрольних 

територі  до  орист  ання посл гами eHeath допоможе част о о роз ’язати 

 риз  медичного обсл го   ання. Можли ість дистанці ного   ладення 

дого ор  з лі арем, та про едення  онс льтаці    телефонном  та онла н 

режимі дасть змог   разли им  ерст ам населення  часно з ерн тися за 

 онс льтати ною допомогою, отримати альтернати н  д м  , заплан  ати очн  

з стріч з лі арем на під онтрольні  території. Крім того, з’я иться можли ість 

 ести облі  х орих та поширення інфе ці них зах орю ань. 

• Сер іс пош    на ближчих центрі  надання адміністрати них 

посл г, їх мобільних  ерсі , пенсі них  ідділень,  ідділень громадсь и  

при мальнь та ін. Вичерпна інформація щодо місцезнаходження, графі   

роботи, при ом , а та ож можли ість записатися на при ом онла н, за 

необхідності з існо. 

• Сер іс надання еле тронних переп сто  на непід онтрольн  

територію, де реаліз  атиметься можли ість отримання переп ст и за  же 

ная них даних,  ерифі ацією з допомогою ЕЦП. На сьогодні отримання 

еле тронної переп ст и с про одж ється с ладним, ба більше, абс рдним 

сер ісом, я и  не задо ольняє жодним чином існ юч  с спільн   имог . 

3.3 Необхідніст  інфор аційно  ка пані  з впровадження 

інноваційно  послуги 

Жодна з інно аці , я а по ли ана запро адити зміни до з ичних для 

громадянина процед р, не можли а без цілеспрямо аної інформаці ної  ампанії. 



Передбачається заохочення переход  на  орист  ання описаними посл гами 

шляхом ре лами з  ис ітлення  сіх можли их позити них сторін. Ре ламні 

заходи мож ть зді сню атися я  місцях прямого  онта т  зі спожи ачами 

посл г (ЦНАПи,  ідділення ПФУ, медичні  стано и), та  і на без ошто них 

др  о аних носіях. А та ож рег лярні оголошення по телебаченню та   

соціальних мережах. Дані заходи мають б ти зосередженні на поняттях - 

безпе а, наді ність, простота, по нота,  ичерпність,  седост пність - або ж їх 

інтерпретаціях. Роз міючи с ладність спри няття та ос оєння но им 

інстр ментом, необхідно розглян ти можли ість очного на чання. З ажаючи на 

те, я  багато час  марн ється   чергах,  ожен бажаючи  міг би добро ільно 

дол читися до тренінг , після проходження я ого, зможе на пра тиці  

 ипроб  ати отримані на ич и шляхом  ирішення с ого питання онла н. З існо, 

що дани  захід передбачає ная ність  абінет  з  омп’ютерами та  олонтері  для 

на чання. Варто зазначити, що на почат о их етапах зал чення до  орист  ання 

сер іс  має б ти  и лючно на добро ільні  осно і. Можли і до   лючення та і 

заходи: ст орення о ремих  абінеті    ЦНАПах для жи ої та еле тронної черги, 

з існо, що  абінеті  з еле тронною чергою має б ти більше, а праці ни и 

дос ідченіші. 

Висновки до розділу 3 

Отже У раїна за останні ро и змогла  дос оналити надання посл г 

офла н за дя и гр п  анню різноманітних посл г   ЦНАПах, але цього мало 

особли о для меш анці   о  по аних територі . В наші   раїні наразі є 

достатньо еле тронних порталі  та рес рсі , але  они потреб ють ма симальної 

адаптації та гр п  ання їх   один портал за при ладом ст орення ЦНАПі  

офла н. Єдине  і но може стати точ ою  ідлі     почат   реінтеграції за дя и 

ш ид ості, зр чності та я ості. Має б ти розроблена на держа ном  рі ні 

політи а поп ляризації еле тронних посл г. 



ВИСНОВКИ 

У раїна шости  рі  знаходиться   стані гібридної  і ни, за я ої сотні 

тисяч громадян, я і переб  ають на непід онтрольні  території донець ої та 

л гансь ої областе  м сять долати  еличезні  ідстані задля оформлення 

до ідо , соціальної допомоги, пенсії. З ажаючи, що соціальні  иплати є 

осно ним джерелом доход  для цих громадян – систематични  ризи о ани  

похід на під онтрольн  частин  областе  ста  засобом  ижи ання. Жодна з 

існ ючих адміністрати них посл г не може б ти оформленою за одне 

 ід ід  ання,   рез льтаті чого громадянам до одиться очі   ати протягом 

де іль ох дні  не маючи можли ості по ерн тися додом  чи переноч  ати. 

Ная ні еле тронні посл ги,   с ою черг , не  ідпо ідають запитам та 

необхідності час . С ладність реєстрації,  ідс тність міжреєстро ої 

 рос ідомчої інтеграції, набор  на простіших інстр менті ;  ритично с ладни  

для елементарного спри няття інтерфе с –  се це пояснює непоп лярність 

набор  цих посл г. 

Мирна реінтеграція о  по аної території Донець ої та Л гансь ої 

областе  передбачає пост по е  ходження територі  та осіб, що їх населяють 

до   раїнсь ого простор . Відпо ідно, даючи можли ість цим громадянам 

напрям   заємодіяти з держа ною за допомогою еле тронних посл г, держа а 

отрим є засіб  онтролю та моніторинг , а громадяни  пе неність   держа і.  

Запропоно ани   абінет та  ого ф н ції прое т  алися з огляд  на 

міжнародни  дос ід реінтеграції та ф н ціон  ання о ремих еле тронних 

адміністрати них посл г   держа ах лідерах. З поміж широ ого набор  

дост пних інстр менті ,  ажли им залишається зр чність    орист  анні, 

безпе а та захист інформації.  

Щодо ре омендаці ,  арто зазначити наст пні п н ти: 

з метою заці а лення та заохочення громадян щодо  и ористання 

еле тронного  абінет , необхідним є про едення масшабної ре ламної та 

прос ітниць ої  ампанії; 



 нести зміни до нормати но-пра о их а ті , я і рег люють надання 

еле тронних посл г   У раїні, зміни до поряд   перетин   ордон  з 

непід онтрольними територіями; 

розробити но   стратегію реінтеграції о  по аних регіоні  донець ої 

та л гансь ої областе ,   лючи ши до неї надання еле тронних 

адміністрати них посл г 

імплемент  ати дос ід Фінляндії та Естонії щодо розб до и єдиної 

системи еле тронних адміністрати них посл г, а та ож стратегії зазначених 

 раїн з посилення  ібербезпе и. 
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