


Інформаційна довідка щодо питань, пов’язаних з коронавірусом COVID-19 

станом на 7 липня 2020 року 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Гарячі телефонні лінії 

 

 

Урядова гаряча лінія: 15-45 https://www.kmu.gov.ua/  

 

Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України https://covid19.gov.ua/ 
 

Канали комунікації МОЗ 

https://www.kmu.gov.ua/
https://covid19.gov.ua/


Сторінки у Facebook www.fb.com/moz.ukr  
Twitter  - https://twitter.com/MoH_Ukraine  

Youtube-канал – https://goo.gl/bJszMq  
Сайт – http://moz.gov.ua/  
Відповіді на основні запитання про COVID-19 https://covid19.gov.ua/ 
Telegram-канали: 

«Коронавірус_інфо» https://t.me/COVID19_Ukraine  
«МОЗ» https://t.me/mozofficial  
Онлайн-платформ з інформацією про лікування COVID-19 http://covid19.dec.gov.ua/  
Чат-боти: https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot та https://t.me/ivanmaskbot  

 

Національна служба здоров’я України Facebook - https://www.facebook.com/nszu.care   
 

Центр громадського здоров’я України 0 800 505 804 

Facebook - https://www.facebook.com/phc.org.ua  

 

Міністерство закордонних справ: (044) 238-16-57 https://mfa.gov.ua/ 
- Twitter (https://twitter.com/MFA_Ukraine),  
- Facebook (https://www.facebook.com/UkraineMFA) 

- Telegram (https://t.me/s/uamfa/32) 
 

 «ДРУГ» - Добровільна реєстрація українських громадян під час подорожей за кордон: 
044-238-16-57 https://friend.mfa.gov.ua/#/ 
 

Держприкордонслужба України https://dpsu.gov.ua/  

0 800 218 808 (багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі 

фіксованого та мобільного зв’язку на території України);  

+38 (044) 527-63-63 (міський номер для дзвінків із України та із-за кордону, згідно з 

тарифами відповідного оператора зв’язку),  

15-98 – багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі фіксованого 

зв’язку та абонентів операторів мобільного зв’язку, тільки на території України. 

 

Посольства України 

 

Великобританія: (+44) 7-553-483-628 https://uk.mfa.gov.ua 

Іспанія: (+34) 620-641-324 https://spain.mfa.gov.ua/ 
Італія: (+39) 3-519-886-823 https://italy.mfa.gov.ua/ 
Китай: (+86) 13-701-230-647 https://china.mfa.gov.ua/ 
Німеччина: (+49) 3-028-887-116 https://germany.mfa.gov.ua/ 
Польща: (+48) 698-608-837, 503-521-732, 883-176-485, 537-516-463, 510-567-000, 791-013-

543, 797-314-411https://poland.mfa.gov.ua/ 
Франція: (+33) 143-060-737 https://france.mfa.gov.ua/ 
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Офіс Президента відкрив сервіс, що оперативно показує, як поширюється 

коронавірус в Україні. На спеціальній мапі позначені місця, де є підозри і вже підтверджені 

випадки зараження COVID-19, а також де розташовані лікарні, що готові приймати хворих. 

https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0 
 

Міністерство юстиції України створило Telegram-канал, де надаються актуальні 

юридичні консультації, роз'яснення законодавства України https://t.me/ualegalaid 
 

Щоб привернути увагу молоді до запобіжних заходів і боротьби з COVID-19, у 

соціальних мережах TikTok та Instagram з’явилися акаунти “Коронавірус інфо” 

(@coronainfoua). Там уже запустили челендж #мийруки. 
 

 

********************** 

Ситуація в Україні 

 

В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією 

поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. 

Від 25 березня 2020 року на всій території України діє режим надзвичайної 

ситуації.  

Рішенням Кабінету Міністрів від 20 травня в Україні запроваджено адаптивний 

карантин до 22 червня, 17 червня Уряд подовжив дію адаптивного карантину до 31 

липня. 

 

Адаптивний карантин в Україні передбачає, що пом’якшення обмежувальних 

заходів через коронавірус можливе лише в регіоні, який відповідає критеріям МОЗ. Ці 

критерії розроблені провідними фахівцями і не будуть переглядатися. 

Запроваджено три види критеріїв, за якими можна визначити готовність кожного 

регіону до скасування обмежувальних заходів: 

1) Інцидентність - Кількість нових випадків за останні 7 днів/100 тис. населення; 

2) Завантаженість ліжок у лікарнях, визначених для боротьби з КОВІД-19; 

3) Охоплення тестуванням, включаючи ПЛР та ІФА тести, за останні 7 днів/100 тис. 

населення. 

У червні замість інцидентності був введений коефіцієнт виявлення випадків 

інфікування коронавірусом, він складає більше 11%, а також введено показник динаміки 

зростання випадків інфікування — більше 10%. 

З 22 червня змінені індикатори можливого посилення карантинних заходів на 

місцях. Зокрема, встановлені такі критерії: середня кількість тестувань методами ПЛР та 

ІФА-аналізу (не менше ніж 24 на 100 тисяч населення). 

Областям, у яких кількість тестувань на коронавірус становить менше 12 на 100 

тисяч населення, треба наростити тестування. 

Всі етапи буде рекомендовано на центральному рівні, але запроваджуватимуться 

вони на обласному рівні. Рішення про посилення карантину в тому чи іншому регіоні 

приймається місцевими комісіями ТЕБ та НС, якщо протягом трьох днів епідеміологічна 

ситуація в області не відповідає визначеним урядом критеріям. 

9 червня проведено засідання робочої групи щодо комплексного аналізу можливості 

ефективного реагування системи охорони здоров’я задля протидії спалаху COVID-19. 

Статистика невтішна: дефіцит лікарів-епідеміологів в обласних лабораторних 

центрах 

України на сьогодні – 48%, лікарів лаборантів-гігієністів – 51%, лікарів-вірусологів – 41%. 

https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0
https://t.me/ualegalaid
https://web.telegram.org/#/im?p=@coronainfoua
tg://search_hashtag/?hashtag=мийруки


МОЗ розробило кілька механізмів, в який саме спосіб буде здійснюватись 

перенавчання лікарів, аби забезпечити мінімальний рівень лікарів-вірусологів та інших 

спеціалістів. 

Всесвітня організація охорони здоров’я радить носити маски з тканини в 

громадських місцях, де є ризик передачі COVID-19. 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», роботодавець повинен 

забезпечити працівників засобами індивідуального захисту. У разі неможливості 

забезпечення працівників ЗІЗ заклад може бути закритий до зняття протиепідемічних 

обмежень. 

 

«Надзвичайна ситуація» - це обстановка, на даному етапі спричинена епідемією, 

що призвела до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, загибелі людей, а також 

до завдання значних матеріальних збитків, до неможливості проживання населення на такій 

території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності. 

 

Основними завданнями у режимі надзвичайної ситуації є: 

• здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також 

населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах 

такої ситуації;  

• призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та 

утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

• визначення зони надзвичайної ситуації;  

• здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної 

ситуації та масштабів можливих наслідків;  

• організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

залучення для цього необхідних сил і засобів; 

• організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого 

населення;  

• організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;  

• організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та 

медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;  

• здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та 

обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;  

• інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток 

надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.  

 

Здійснення заходів медичного захисту населення покладається на суб’єктів 

забезпечення цивільного захисту.  

При цьому центральні органи виконавчої влади у відповідній сфері суспільного 

життя створюють функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту.  

Перелік центральних органів виконавчої влади, що створюють функціональні 

підсистеми, визначаються Положенням про єдину державну систему цивільного захисту 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11). 

Відповідно до додатку 1 до зазначеного положення, зокрема:  

• Мінекономіки - створюється підсистема забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення (через Держпродспоживслужбу); 

• МОЗ - підсистема медичного захисту населення. 

• Водночас відповідно до додатку 2 до цього положення визначено перелік ЦОВ 

якими утворюються спеціальні служби цивільного захисту, зокрема МОЗ – медична 

спеціалізована служба. 



При цьому звертаємо увагу, що відповідно до статті 18 Кодексу цивільного захисту 

України «Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного 

захисту» належить, зокрема:  

• забезпечення виконання завдань цивільного захисту створеними ними 

функціональними підсистемами; 

• створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

 

• Статтею 98 Кодексу цивільного захисту України передбачене створення та 

використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій.  

• Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 

775 затверджено Порядок створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

• Пунктом 3 зазначеного Положення визначено, зокрема, що ДСНС, Мінекономіки, 

МОЗ створюються відомчі матеріальні резерви у відповідних галузях економіки. 

 

• Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування в умовах карантину визначаються статтею 30 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб».  

• Так, на територіях, де встановлено карантин, місцевим органам виконавчої 

влади та органам місцевого самоврядування надається право: 

• залучати підприємства, установи, організації незалежно від форм власності до 

виконання заходів з локалізації та ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби; 

• установлювати особливий режим в'їзду на територію карантину та виїзду з неї 

громадян і транспортних засобів, а у разі необхідності - проводити санітарний огляд речей, 

багажу, транспортних засобів та вантажів;  

• запроваджувати більш жорсткі, ніж встановлені нормативно-правовими актами, 

вимоги щодо якості, умов виробництва, виготовлення та реалізації продуктів харчування, 

режиму обробки та якості питної води; 

• установлювати особливий порядок проведення профілактичних і 

протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних, та інших заходів; 

• створювати на в'їздах і виїздах із території карантину контрольно-пропускні 

пункти, залучати в установленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, 

працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, частин та підрозділів центральних органів виконавчої влади, 

що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони 

громадського порядку. 

 



 



 
 

 

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 липня в Україні 49 607 

лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти 

одужало. За добу зафіксовано 564 нові випадки. Загалом проведено 731 858 тестувань 

методом ПЛР.                                                                                                  

 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: 

 

− Вінницька область — 1979 випадків; 

− Волинська область — 2788 випадків; 

− Дніпропетровська область — 1116 випадків;  

− Донецька область — 686 випадків; 

− Житомирська область — 1469 випадків; 

− Закарпатська область — 3458 випадків; 

− Запорізька область — 598 випадків; 

− Івано-Франківська область — 2744 випадки; 

− Кіровоградська область — 663 випадки; 

− м. Київ — 5665 випадків; 

− Київська область — 2809 випадків; 

− Львівська область — 6445 випадків;  

− Луганська область — 85 випадків; 

− Миколаївська область — 461 випадок; 

− Одеська область — 1919 випадків; 



− Полтавська область — 325 випадків; 

− Рівненська область — 4228 випадків; 

− Сумська область — 321 випадок; 

− Тернопільська область — 2108 випадків; 

− Харківська область — 2416 випадків; 

− Херсонська область — 196 випадків; 

− Хмельницька область — 842 випадки; 

− Чернівецька область — 5032 випадки; 

− Черкаська область — 678 випадків; 

− Чернігівська область — 576 випадків. 

 

 
 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та 

міста Севастополя відсутні. 

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру 

громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 07 

липня 2020 року до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього 

з початку 2020 року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на COVID-19. 

 

Ситуація в світі 

 

- 213 країн та територій світу зіштовхнулись з хворобою викликаною вірусом 

COVID-19, яку ВООЗ оголосила, як «пандемія». 



- Наразі у світі зареєстровано 11 748 985 випадків зараження новим коронавірусом. 

З них одужало: 6 742 608, активні захворювання: 4 465 517, летальні випадки: 540 860. 

- Станом на 7 липня 2020 США займає перше місце серед зареєстрованих випадків 

зараження COVID19. Наразі кількість сягає 3 041 035 випадків зараження COVID-19, що 

робить США центром пандемії у світі. Летальних випадків – 132 981. США займає перше 

місце, серед летальних випадків, викликаних COVID-19. 

- Станом на 7 липня 2020 в Бразилії загалом зареєстровано 1 626 071 випадків 

зараження COVID-19, з них 65 556 летальних. 

- Станом на 7 липня в Індії загалом зареєстровано 721 310 випадків зараження 

COVID-19, з них 20 184 летальних. 

- ВООЗ заявила про розробку в світі 141 вакцини від COVID-19, а також зупинила 

випробування препаратів від COVID-19 – гідроксихлорохіну та комбінацію препаратів 

лопінавір і ритонавір. 

- Єврокомісія дозволила продаж першого препарату проти COVID-19. 

 

********************* 

 

Українці за кордоном 

 

За даними МЗС, до посольств та консульств звернулися за допомогою в тій чи іншій 

формі – 19995 громадян України. З усіма встановлено зв’язок та надається необхідне 

сприяння. З них наполягають на поверненні в Україну – 4610 осіб; 

- В країнах перебування готові тимчасово залишитися – 4839 осіб;  

- За допомогою МЗС та ЗДУ всім забезпечено можливість залишатися в країнах 

перебування до завершення дії обмежувальних заходів, зокрема, вирішені питання 

незастосування санкцій у разі порушення з об’єктивних причин міграційно-візового 

режиму; 

- Майже всі співвітчизники забезпечені житлом та засобами для існування. Не 

вирішеними поки залишаються побутові проблеми у 277 громадян. Консули працюють над 

їх розв’язанням; 

- Дозволи на проживання в країнах перебування мають 6133 громадянина; 

- Усім нашим громадянам забезпечено доступ до медичних закладів; 

- Відсутній/закінчився поліс медичного страхування у 1489 громадян. Консулами 

надається практична допомога; 

- На сьогодні мають місце 170 ситуацій, які вимагають від ЗДУ оперативного 

реагування (потреба у ліках за рецептом, возз’єднання сімей, забезпечення умов 

перебування для осіб з особливими потребами). Ведеться робота над їх вирішенням. 

 

 

******************** 

 

Новини Уряду 

 

 Україна отримала від Європейської Комісії четвертий транш у сумі 11,5 млн 

євро в рамках Угоди між Урядом України та Європейським Союзом про фінансування 

програми «Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні» 

(укладеної 19 грудня 2016 року). 

Зазначені кошти виділені Україні на безоплатній та безповоротній основі. Вони 

будуть спрямовані на фінансування видатків загального фонду державного бюджету. 

Отримання вказаного фінансового ресурсу стало можливим у зв’язку з виконанням 

Урядом України загальних умов отримання коштів, серед яких: 



1) забезпечення достатнього прогресу у реалізації Стратегії реформування 

державного управління; 

2) реалізація обґрунтованої макроекономічної політики, орієнтованої на стабільність; 

3) прогрес у реалізації переглянутої Стратегії розвитку системи управління 

державними фінансами; 

4) прогрес у доступі громадськості до своєчасної, повної та якісної бюджетної 

інформації. 

Загальна сума наданої фінансової підтримки ЄС за згаданою угодою про 

фінансування (з урахуванням отриманих протягом 2017 – 2019 трьох попередніх траншів) 

складає 47,1 млн євро. 

 

 Україна знаходиться на рівні держав Східної Європи за кількістю тестувань на 

COVID-19. Про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді сказав Прем'єр-міністр 

Денис Шмигаль. 

«На сьогодні за кількістю тестувань Україна вийшла на рівень Польщі і Чехії. Ми 

знаходимося на 35 місці у світі за кількістю захворілих осіб, і за кількістю тестувань 

знаходимося на рівні з державами Східної Європи. Всі люди, яким необхідно пройти 

тестування, всі отримують цю послугу, всі його проходять. Ми маємо сьогодні об'єктивні 

дані по захворюваності», - сказав Денис Шмигаль. 

Він зазначив що зараз в Україні на добу роблять понад 20 тисяч тестів на виявлення 

COVID-19 методом ПЛР та методом ІФА, які є найнадійнішими способами виявити 

захворювання. 

Також регулярно проходять тестування на коронавірус медичні працівники, 

працівники поліції. 

Стосовно ситуації з високим рівнем захворюваності на COVID-19 на Львівщині та у 

Львові, де останнім часом фіксується зростання кількості хворих на коронавірус, Денис 

Шмигаль зазначив, що поширення вірусу відбулося в тому числі і через послаблення 

карантинних заходів. Прем'єр-міністр висловив сподівання, що завдяки вжитим заходам 

найближчим часом ситуація з захворюваністю в цьому регіоні покращиться. 

 

 Кабінет міністрів станом на 1 липня вже розподілив 19 млрд грн із Фонду 

боротьби з COVID-19. 

Про це написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook. 

«На засіданні уряду заслухали звіт міністра фінансів про використання коштів 

Фонду боротьби з COVID-19, який становить 64,7 млрд грн. Станом на 1 липня, відповідно 

до прийнятих постанов уряду, вже розподілено 19 млрд грн.», - написав Денис Шмигаль. 

Він додав, що, зокрема, 9 млрд грн — спрямовані до Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття, з яких 4,7 млрд грн — для 

виплати допомоги із часткового безробіття, 4,3 млрд грн — на допомогу з безробіття; 

3 млрд грн — передбачено на заходи із запобігання поширенню коронавірусу, з яких 

650 млн грн — лабораторним підрозділам МОЗ, 2,3 млрд грн — на закупівлю засобів 

індивідуального захисту закладам охорони здоров’я, що надають стаціонарну та екстрену 

медичну допомогу; 

2,5 млрд грн — передбачено на допомогу Фонду соціального страхування; 

1,7 млрд грн — на надання грошової допомоги громадянам, зокрема пенсіонерам; 

2,7 млрд грн — на додаткові виплати військовослужбовцям, поліцейським та 

відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення; 

100 млн грн — передбачено для закупівлі апаратів ШВЛ закладам охорони здоров’я, 

які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19; 

23,7 млн грн — фінансування заходів подолання поширення COVID-19 в установах 

виконання покарання; 

52,5 млн грн — для повернення коштів учасникам пробного ЗНО. 



Очільник Уряду, що уже попередньо схвалено розподіл 45,7 млрд грн: 35 млрд грн 

— на ремонт і реконструкцію доріг; 

7,8 млрд грн — на доплати медикам та окремим категоріям працівників, які 

забезпечують життєдіяльність населення; 2,9 млрд грн — закупівля обладнання для 

приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах. 

 

 Кабінет Міністрів України на засіданні 1 липня схвалив проекти трьох угод, які 

дозволять залучити фінансову допомогу Європейського Союзу, в тому числі на 

підтримку українських підприємців. 

Як зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, схвалені проекти угод дадуть 

можливість Україні отримати допомогу на загальну суму 105 млн євро, тобто фактично 3 

млрд грн. 

«Це додатковий ресурс, що у комплексі з антикризовими заходами дозволить 

швидше пройти наслідки коронакризи та дати малому та середньому бізнесу розвиватися 

швидше», - зазначив очільник Уряду. 

Він також повідомив, що мова йде про наступні угоди: «Перше, це EU4BUSINESS. 

Реалізація програми дозволить надавати гранти на регіональні проекти з розвитку малого 

та середнього підприємництва на місцях». За цією угодою Україна має отримати 20 млн 

євро. 

Друга угода, за словами Дениса Шмигаля, це програма технічного співробітництва-

2020, за якою Україна може спрямувати 60 млн євро на посилення інституційної 

спроможності для здійснення необхідних реформ у напрямку євроінтеграції (в тому числі, 

це стосується імплементації положень Угоди про асоціацію та про зону вільної торгівлі між 

Україною та ЄС). 

«І третє – це програма Підтримки ЄС для розвитку сільського господарства та малих 

фермерських господарств в Україні. Тут важливо, що допомога буде спрямована саме 

малим фермерським господарствам, щоб вони змогли краще конкурувати та створювати 

додану вартість», - підсумував Денис Шмигаль. Сума допомоги Україні за цією угодою 

становить 25 млн євро. 

 

 Урядом прийнято рішення додати до дохідної та видаткової частини бюджету 

Фонду соціального страхування України на 2020 рік 233 322 тис. гривень, виділених 

як фінансова допомога із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-

19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. 

Кошти від цієї допомоги будуть спрямовані на страхові виплати медичним 

працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі встановлення їм 

групи інвалідності внаслідок захворювання на коронавірус (це не менше 300-кратного 

розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб). 

Також Фонд зможе виплачувати одноразову допомогу членам сімей, батькам та 

утриманцям медичних працівників, смерть яких настала внаслідок інфікування 

коронавірусною хворобою COVID-19, у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, 

встановленого законом для працездатних осіб. 

 

 Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я і 

прийняв постанову, якою передбачено 4,5 млрд грн на дофінансування медичної 

галузі. 

Частина коштів піде на забезпечення фінансування медичних закладів на рівні не 

менше 2019 року, частина — на екстрену медицину, а частина — на нові тарифи. 

Медичним працівникам другої та третьої ланки з 1 вересня поточного року буде 

підвищено заробітну плату. Це стосується лікарів, медичних сестер, молодшого та 

середнього персоналу, тих, хто працює у спеціалізованих лікарнях. Тобто всім тим, хто мав 



отримувати підвищену заробітну плату, починаючи з 1 квітня. Але, на жаль, при плануванні 

так званої реформи про них просто забули. 

Зарплати лікарів спеціалізованих та високоспеціалізованих медзакладів будуть 

збільшені на 70 відсотків до їхньої тарифної ставки (в середньому на 3,5 тисячі грн), 

середнього медичного персоналу — на 50 відсотків від мінімальної зарплати, молодшого 

медперсоналу — на 25 відсотків від мінімальної зарплати. 

Уряд також прийняв рішення про виділення з липня поточного року антикризового 

пакету фінансування медичної галузі. Кошти будуть надаватися тим медичним закладам, 

які на другому етапі медичної реформи залишилися недофінансованими. Ще 1,26 млрд грн 

буде виділено на екстрену медичну допомогу, в тому числі на підвищення зарплат 

працівникам екстреної служби і забезпечення станцій екстреної допомоги лікарськими 

засобами та іншим.  

Кабінет Міністрів також розглянув та затвердив Порядок використання бюджетних 

коштів для організації стажування лікарів-інтернів у 2020 році. Документ передбачає, що 

розпорядниками цих коштів будуть структурні підрозділи з питань охорони здоров’я 

обласних держадміністрацій. На оплату стажування лікарів-інтернів цього року з 

державного бюджету виділено 99 млн грн. Цього року діятиме такий же порядок 

проходження інтернатури, як і минулого. Водночас МОЗ розробляє новий прозорий та 

зрозумілий порядок проходження інтернатури.  

Уряд виділив 2,278 мрд грн Фонду соціального страхування України, в тому числі 

для здійснення виплат медичним працівникам у разі втрати працездатності через СOVID-

19. 

Коронавірусну хворобу внесено до переліку професійних хвороб. Залежно від 

встановленої медпрацівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної 

працездатності виплати становитимуть до 630 тисяч грн. Виплати сім’ям медиків, які 

померли через коронавірусну хворобу, встановлені в розмірі до 1,576 млн грн. МОЗ готує 

впровадження щодо мотивації для лікарів первинної ланки медицини за критеріями якості. 

Аналогічно також планується підвищення фінансування за критеріями якості та доїзду для 

екстреної медицини. МОЗ змінив наказ щодо класифікації викликів, і тепер вони 

поділяються на два типи: критичні та некритичні виклики. 

Зарплата медичним працівникам за березень виплачена в повному обсязі, в тому 

числі й 300% доплати. Зарплата за квітень і травень перерахована на рахунки лікарень і 

виплачується НСЗУ, згідно з Постановою Уряду про виплату заробітної плати.  

З 1 червня за Державною програмою медичних гарантій додатково фінансуються 

такі пакети: 

- первинна медична допомога; 

- 4 пакети для лікування COVID-19 (для стаціонарів, для екстреної медичної 

допомоги, для мобільних бригад, для лікарень, які не входили до переліку лікарень першої 

хвилі, але мали пацієнтів з COVID-19); 

- екстрена медична допомога; 

- гострий інфаркт міокарда; 

- гострий мозковий інсульт в стаціонарних умовах. 

Запроваджено новий принцип формування тарифу для екстреної медичної допомоги, 

зі збільшеним фінансуванням. Саме на прикладі екстреної допомоги ми розробляємо нову 

практичну модель спроможної української медицини. 

З 2021 року будуть функціонувати нові медичні тарифи, які будуть ґрунтуватись на 

ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних 

послуг.  

На засіданні Уряду також прийнято рішення щодо забезпечення виплат студентам, 

які перший рік проходять інтернатуру. Студенти-інтерни другого та третього року 

отримуватимуть кошти, суми яких визначені в колективному договорі. Для забезпечення 

готовності та реагування лабораторних підрозділів МОЗ також додатково виділено 650 млн 



грн, з них 280 млн грн – для доплат працівникам лабораторних центрів. Найближчим часом 

буде затверджено паспорт бюджетної програми, і лабораторні працівники також отримають 

надбавки до своєї заробітної плати. 

 

 Кабінет Міністрів України подовжив дію карантинних обмежень до 31 липня 

2020 року. 

Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 17 червня шляхом внесення змін в 

низку актів Кабінету Міністрів, якими встановлені карантинні обмеження.  

«Ослаблення карантинних заходів багато хто сприйняв як скасування карантину і 

маємо такий результат. Коронавірус нікуди не зник і загрози від нього і для нашої медичної 

системи, і для української економіки, на жаль, не стали меншими. Я розумію, що люди 

втомилися від карантину в будь-якій формі, проте наразі немає більш ефективного засобу 

протистояти поширенню вірусу. Закликаю українців не розслаблятись і не відриватись від 

реальності!» - зазначив очільник Уряду, закликавши українців дотримуватися маскового 

режиму, соціальної дистанції та вдаватися до заходів дезінфекції, оскільки лише ці засоби, 

«які допоможуть кожному з нас вберегтися від цієї хвороби, хоча б до того часу, поки не 

будуть винайдені ліки та дієві протоколи лікування», - підкреслив Денис Шмигаль. 

Також очільник Уряду повідомив, що «через зростання кількості хворих на 

коронавірусну хворобу, ми продовжуємо дію адаптивного карантину до 31 липня цього 

року». «Також на сьогоднішньому засіданні ми розглянемо запропонований МОЗ 

оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення 

карантину в певних окремих регіонах. Наголошу, якщо цього вимагатиме ситуація, тоді 

будуть посилюватися карантинні заходи», - заявив Прем’єр-міністр. 

Крім того він повідомив, що сьогодні Уряд також приймає зміну графіків початку 

роботи в окремих сферах і галузях. «Це робиться, щоб розтягнути в часі години пік, коли 

маси людей в один час рухаються на роботу і завантажують громадський транспорт. Таким 

шляхом рухалися деякі країни Європи, в Україні також години початку роботи тепер будуть 

розтягнуті від 8 до 10 ранку і пізніших годин», - пояснив Денис Шмигаль. 

Також, за його словами, Уряд на засіданні чітко фіксує ті заборони, які діють 

впродовж карантину. Наприклад, вимога ходити у масці у приміщеннях, або обмеження 

щодо кількості пасажирів у транспорті. «Уряд розуміє – аби такого вимагати, людям 

потрібно створити умови за яких вони зможуть дотримуватись карантинних обмежень. 

Тому, звертаюсь до міських голів – випустіть максимальну кількість громадського 

транспорту на маршрути. За необхідності – розробіть нові. Але люди не повинні стояти в 

чергах та їхати у переповнених задушливих маршрутках. Це ваша відповідальність, як 

керівників міст, і перевізників, які таке допускають»,- наголосив Прем’єр-міністр.  

При цьому він окремо звернувся до Міністра інфраструктури з вимогою звернути 

увагу на те, що робиться у приміських потягах, «щоб не довелося дивитися на це всім 

Кабміном». Денис Шмигаль попросив навести в приміських потягах порядок із здійсненням 

контролю, і з дотриманням вимоги щодо кількості людей у вагонах, дотриманням 

масочного режиму та інших заходів визначених Урядом. Крім того очільник Уряду 

звернувся до керівництва Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ 

з вимогою посилити контроль за дотриманням карантинних правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



***************** 

 

Новини органів державної влади 

 

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 7 липня: 

- В Україні за минулу добу зафіксовано 564 нові випадки захворювання на 

коронавірусну інфекцію, з них 19 у дітей та 16 у медичних працівників. Госпіталізовано у 

заклади охорони здоров’я 197 осіб. За добу одужали 490 осіб, померла 21 особа.  

- За останню добу проведено 21 374 тестувань, з яких 9343 методом ПЛР, 12031 

методом ІФА.  

- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській 

(144) та  Закарпатській (83) областях та в місті Києві (63). 

- Другий день в Україні спостерігається стабілізація ситуації щодо захворюваності 

на COVID-19. МОЗ дякує тим, хто дотримується правил і в такий спосіб піклується про себе 

та близьких. МОЗ наголошує, що рекомендації мають на меті зберегти здоров’я та життя 

українців, і закликає дотримуватися епідеміологічних правил. 

- Протягом трьох місяців МОЗ відновлює систему медичних лабораторій по Україні. 

Міністерство оновило обладнання й кадровий склад лабораторій та працює над постійним 

оснащенням лабораторних центрів. Все, що стосується розширення можливості 

лабораторних центрів, є нині пріоритетом МОЗ. 

- Загалом за весь час епідемії в лабораторному центрі Львівської області зроблено 

близько 37 тисяч досліджень ПЛР. Потреба в перенаправленні тестувань в інші обласні 

лабораторні центри виникла через черги, які утворилися в лабораторному центрі. 

Аналогічна практика запроваджується і в інших областях країни.  

- Всі лабораторні центри України забезпечені  місячним запасом систем для 

діагностики COVID-19, причому цей запас сформовано, виходячи з розрахунків 

максимального завантаження лабораторій.  

- Епідеміологічна ситуація нині не дозволяє повернути вболівальників на стадіони. 

- Відкриття другої черги Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", а 

саме відділень хіміотерапії та онкології, відбудеться в кінці липня 2020 року. Зараз 

тривають поставки специфічного обладнання, які затягнулися через коронакризу. 

 

В МОЗ оприлюднили показники готовності регіонів до чергового етапу 

послаблення карантинних обмежень (станом на 7 липня) 

 

Регіон 
Завантаженість 

ліжок 

Охоплення 

тестуванням 

% 

виявлення 
Динаміка 

Відповідність 

цільовим 

показникам 

Цільовий 

показник 
< 50% 

> 24 на 100 

000 
< 11% < 10% ✔ або ✘ 

м. Київ 39,16% 94,87 5,01% 0,07% ✔ 

Вінницька 30,05% 76,02 2,92% < 8/100 ✔ 

Волинська 41,69% 88,34 25,52% 19,61% ✘ 

Дніпропетровська 1,39% 63,99 2,11% < 8/100 ✔ 

Донецька 2,72% 20,76 10,49% 122,71% ✘ 

Житомирська 3,08% 46,43 4,57% < 8/100 ✔ 

Закарпатська 62,05% 48,49 17,24% 5,01% ✘ 

Запорізька 2,68% 34,65 1,62% < 8/100 ✔ 

Івано_Франківська 21,34% 27,82 13,11% 14,11% ✘ 



Київська 14,67% 37,83 5,77% –13,87% ✔ 

Кіровоградська 17,76% 41,64 0,82% < 8/100 ✔ 

Луганська 4,85% 35,01 0,78% < 8/100 ✔ 

Львівська 44,09% 127,30 10,16% –30,69% ✔ 

Миколаївська 7,08% 36,43 2,38% < 8/100 ✔ 

Одеська 12,74% 23,44 6,55% –23,18% ✘ 

Полтавська 1,20% 32,17 1,10% < 8/100 ✔ 

Рівненська 38,50% 89,47 15,19% –25,07% ✘ 

Сумська 4,53% 86,90 2,71% < 8/100 ✔ 

Тернопільська 16,23% 36,16 7,30% 47,31% ✘ 

Харківська 16,96% 35,88 11,47% –0,86% ✘ 

Херсонська 1,40% 61,62 0,33% < 8/100 ✔ 

Хмельницька 8,60% 40,56 3,20% < 8/100 ✔ 

Черкаська 3,77% 42,53 1,16% < 8/100 ✔ 

Чернівецька 41,08% 48,01 9,17% –20,56% ✔ 

Чернігівська 14,16% 14,70 3,93% < 8/100 ✘ 

АР Крим Дані відсутні ✘ 

м. Севастополь Дані відсутні ✘ 

 

Міністерство охорони здоров’я нагадує: при масковому режимі необхідно не лише 

правильно носити маски, але й знати, що робити з використаними ЗІЗ.    

Використані маски та рукавички необхідно покласти у пакет, зав’язати його і по 

можливості дати «відлежатися» 72 години, щоб вірус утратив силу. Далі — викинути у 

контейнер муніципальних відходів.   

Якщо маска й рукавички від інфікованої людини, яка перебуває на самоізоляції, то 

треба додати ще 2 пакети, щільно їх  зав’язати і теж відкласти на 72 години. Після цього їх 

теж можна викинути у загальний контейнер муніципальних відходів. 

 

 



МОЗ повідомляє: Рада ЄС опублікувала список критеріїв, за якими починається 

відкриття кордонів. До списку ввійшли 14 країн, які відповідають всім епідеміологічним 

критеріям Євросоюзу. Детальна інформація в інфографіці. 

Україна не ввійшла до списку, і кордони ЄС залишаються для нас закритими, адже 

весь минулий тиждень в Україні, на жаль, фіксувалися нові антирекорди з кількості хворих 

на коронавірусну інфекцію, і динаміка залишається невтішною. 

 

 
 

 

Для допомоги громадянам України, які планують подорож за кордон, створено 

інтерактивний ресурс, на якому можна побачити інформацію про особливості в’їзду в 

інші країни світу https://tripadvisor.mfa.gov.ua/  

У самому розпалі літо та сезон відпусток. Однак навіть на відпочинку не треба 

забувати про карантин і відповідальне виконання головних правил під час епідемії. Це 

стосується і відпочивальників, і закладів, що приймають гостей, і працівників цих закладів.   

Докладніше про них можна дізнатися в нашій інфографіці. 

 

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Із загальними правилами подорожей цього літа ви можете ознайомитися в наших 

інфографіках 

 

 

 



 

МОЗ повідомляє: почали працювати  контрольні пункти в’їзду на тимчасово 

окуповані території. Тому нагадуємо, які правила будуть діяти для іноземців та громадян 

України при перетині державного кордону та лінії розмежування. 

 

 
 

 

Україна поетапно послаблює карантин. Однак це не означає, що його взагалі 

скасовано. Правила безпеки залишаються такими ж, як і раніше. Маска, миття та 

дезінфекція рук, а також соціальна дистанція — основні умови безпеки. 

Нижче ми наводимо правила, які допоможуть насолодитися новими 

можливостями і залишатися в безпеці. 

 



 
 

 

Нагадаємо, до 22 червня в Україні запроваджений адаптивний карантин, який 

передбачає різний рівень обмежувальних заходів у регіонах, у залежності від ситуації 

всередині області. 

Так з 1 червня в Україні дозволена робота басейнів і спортзалів; відвідування 

освітніх занять у групах не більше 10 людей (наприклад, розпочнуть роботу автошколи); а 



також буде відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних перевезень 

автотранспортом. Скасування обмежень можливе лише у тих регіонах, де це дозволятиме 

епідемічна ситуація.  

Переглянути повний список рекомендацій МОЗ щодо роботи спортивних залів та 

басейнів можна ТУТ https://bit.ly/3gGjlTq  
Правила пасажирських перевезень під час карантину дивіться в нашій 

інфографіці. 

 

 
 

https://bit.ly/3gGjlTq


У регіонах, які відповідають критеріям послаблення карантину, 5 червня 

відкрилися кафе та ресторани. Плануючи наступну вечерю з родиною, будьте обачливі. 

Передусім ознайомтеся з обмеженнями, які зберігаються на період карантину.   

Також з 1 червня в Україні розпочали роботу спортзали, фітнес-центри, басейни. 

З основних рекомендацій МОЗ щодо роботи таких закладів та користування ними: 

термоскринінг при вході, обмежене відвідування, використання засобів індивідуального 

захисту. 
 

 
 

Крім того МОЗ нагадує: у Києві, Харкові та Дніпрі відновлено роботу 

метрополітену. Проте в країні продовжують діяти карантинні заходи, які стосуються також 

і пасажирів метро. Обов'язковими залишаються використання захисних масок та 

дотримання соціальної дистанції.  

Водночас, 25 травня поновили свою роботу дитячі садки. Однак, щоб перебування 

у дитячих закладах було безпечним, передусім для дітей, МОЗ затвердило певні правила. 

 



 
 

 

 В Україні запрацювали літні майданчики кафе і ресторанів. МОЗ показує яких 

саме вимог повинні дотримуватися як заклади громадського харчування, так і 

відвідувачі.  
Працівники офісів знову можуть повернутися на свої робочі місця. Проте, щоб 

робота в приміщенні була безпечною для здоров'я, потрібно дотримуватися певних  

протиепідемічних правил. 

            Вже дозволено працювати як продовольчим, так і непродовольчим магазинам 

за умови  дотримання ними певних правил. 

Також вже є можливість потрапити в улюблену перукарню чи в салон краси. Як 

це зробити безпечно, що треба знати і на що звернути увагу, читайте у правилах. 

            У звичному режимі почали працювати стоматологічні клініки. Але щоб лікування 

було безпечним як для стоматологів, так і для їхніх пацієнтів, необхідно дотримуватися 

певних правил.  

Крім того, Міністерство охорони здоров’я повідомляє: в Україні відкрито пляжний 

сезон. 

 



 
 

  

 
 

  



 
 

 Мінекономіки разом із Державною службою зайнятості продовжує інформування 

щодо ключових питань, які стосуються втрати роботи, отримання фінансової допомоги 

або допомоги у пошуку нової роботи. 

 Чи відновили особистий прийом клієнтів центри зайнятості? 

 Переважна більшість центрів зайнятості продовжують працювати дистанційно, окрім 

центрів у Херсонській та Сумській областях, частково – у Луганській та Полтавській. 

Відкритий для клієнтів також Одеський міський ЦЗ. 

 Можливість ведення особистого прийому громадян у центрах зайнятості залежить, 

насамперед, від епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні. 

 Нагадуємо, що так, як і раніше, ви можете зареєструватися в службі зайнятості як 

безробітний онлайн або залишити заяви безпосередньо в центрі зайнятості у скриньці для 

кореспонденції. Більш детально тут: https://is.gd/2efViC  

 Власники електронного цифрового ключа можуть подати заяви через додаток «Дія». 

Покрокова інструкція тут: https://is.gd/yC5dmK  

 Усі актуальні вакансії є на офіційному сайті державної служби зайнятості 

https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy база пропозицій роботи оновлюється щодня. 

 Чим загрожує зловживання статусом безробітного? 

 Державна служба зайнятості звертає увагу громадян України на необхідність 

добросовісного використання прав і обов’язків, пов’язаних з набуттям статусу 

безробітного. Непоодинокими є випадки, коли особи реєструються в службі зайнятості як 

безробітні, проте паралельно отримують дохід. Такі дії обертаються негативними 

наслідками, передусім, для самих безробітних. 

 Зареєстрований безробітний повинен повідомляти про: 

працевлаштування; 

укладання цивільної угоди про виконання роботи/надання послуг; 

започаткування власної справи. 

 Можливі наслідки зловживання статусом безробітного: 

Скорочення тривалості виплат; 

https://is.gd/2efViC
https://is.gd/yC5dmK
https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy


Стягнення неправомірно виплачених коштів; 

Кримінальна відповідальність. 

Більш детально за посиланням  https://is.gd/msGHmf  

 На який розмір допомоги по безробіттю люди можуть розраховувати?  

 Розмір допомоги по безробіттю розраховується для кожної особи індивідуально. 

 Він визначається залежно від страхового стажу людини та її заробітної плати. 

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до 

визначеного розміру. 

 Максимальний розмір допомоги по безробіттю наразі становить 8 408 грн. (4 

прожиткових мінімуми для працездатних осіб). 

 Розмір мінімальної виплати допомоги по безробіттю, що виплачується застрахованим 

особам в залежності від страхового стажу та заробітної плати, становить 1 800 грн., а 

особам, виплати яким призначаються без урахування страхового стажу та заробітної плати 

– 1 000 грн. (на період дії карантину + 30 календарних днів після його закінчення). 

 Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 

календарних днів, а для осіб передпенсійного віку – 720 календарних днів. 

 

 Держприкордонслужба інформує: ще у дев’яти пунктах пропуску на українсько-

російській та українсько-білоруській ділянках відновлена можливість пішого перетинання 

кордону. 

 Зокрема з 00.00 годин 7 липня 2020 року на кордоні з Білоруссю відновлено роботу 

пунктів пропуску «Дольськ», що у Любешівському районі Волинської області та «Вільча», 

що у Поліському районі Київської області. 

 В обох пунктах пропуску можливе перетинання кордону пішки, пасажирським та 

вантажним транспортом. 

 Нагадуємо, що «Вільча» є міждержавним пунктом пропуску, де можуть пройти 

оформлення лише громадяни України та Білорусі. А «Дольськ» - міжнародний пункт 

пропуску, де можуть перетинати кордон між Україною та Білоруссю усі, хто має на це 

законне право. 

 Відповідні зміни введені у зв’язку з набуттям чинності розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 819-р. Після офіційного опублікування 

документа Держприкордонслужба поінформувала білоруських колег, після чого було 

відновлено роботу зазначених пунктів пропуску. 

 Також, згідно із вказаним рішенням Уряду України, з 00.00 годин 7 липня відновлено 

можливість пішого перетинання кордону з Росією в таких пунктах пропуску: «Мілове» 

(Луганська область, Міловський район), «Гоптівка» (Харківська область, Дергачівський 

район), «Бачівськ» (Сумська область, Глухівський район), «Юнаківка» (Сумська область, 

Сумський район). Також кордону з Росією та Білоруссю в пункті пропуску «Сеньківка» 

(Чернігівська область, Городнянський район), та кордону з Білоруссю у таких пунктах 

пропуску: «Нові Яриловичі» (Чернігівська область, Ріпкинський район), «Виступовичі» 

(Житомирська область, Овруцький район), «Доманове» (Волинська область, Ратнівський 

район), «Славутич» (Чернігівська область, Чернігівський район). 

 

 Міністерство оборони України повідомляє: станом на 7 липня в Збройних Силах 

хворіє 168 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом 

SARS-CoV-2. 

Всього за час пандемії одужало – 383 особи, летальних випадків – 5. 

 На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 611 осіб. Кількість 

військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 305 осіб. 

 За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19.  

  

https://is.gd/msGHmf


 Telegram-канал «Коронавірус в цифрах» повідомляє: в Україні зменшилася 

кількість безробітних. 

 Вперше з початку карантину в Україні зафіксували зменшення кількості безробітних 

людей. Про що свідчать дані дашборду «Економіка карантину» https://q.rating.zone/  

 Відповідно до цих даних, з 29 червня по 5 липня кількість безробітних скоротилася на 

1155 осіб. 

 Загалом офіційна кількість безробітних станом на 6 липня становить 517137 людей. 

 

 Telegram-канал «Коронавірус у регіонах» розповідає: на курортах Херсонщини 

почали тестувати на COVID-19 персонал баз відпочинку та пансіонатів. 

 Наразі проведено 40 ПЛР-тестувань серед працівників баз відпочинку у Залізному 

Порті. Серед них інфікованих коронавірусом немає, повідомили в Департаменті охорони 

здоров'я Херсонської ОДА. 

 Тестування будуть проводити й надалі, аби контролювати  розповсюдження вірусу 

COVID-19 в області та не допустити зараження відпочивальників на морських курортах. 

 

 

********************* 

 

Новини столиці  

 

У Києві станом на 7 липня 5665 підтверджених випадків захворювання на COVID-

19. Кількість хворих за минулу добу збільшилась на 63 особи. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://q.rating.zone/


****************** 

 

Звернення громадян до урядового контактного центру 

 

Протягом 6 липня зареєстровано 799 звернень з питань, пов’язаних з поширенням на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2. 

 

Динаміка надходження дзвінків та надсилання на розгляд ОВВ звернень із вказаної 

тематики наприкінці червня – початку липня: 

 



Працівники Центру у 414 випадках надали заявникам консультаційну інформацію. 

Заявники передусім цікавилися: протиепідемічними заходами; нововведеннями у 

соціальній сфері під час карантину; порядком в’їзду та виїзду на територію України; 

контактною інформацією регіональних «гарячих ліній» з питань коронавірусу; алгоритмом 

припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома». 

На розгляд органів влади надіслано 385 звернень, які зареєстровані переважно із м. 

Києва, Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей. 

Загальна кількість звернень у понеділок значно збільшилася. Передусім,  

збільшилося число скарг стосовно проблем із наданням медичної допомоги, отриманням 

пенсії та інших соціальних виплат. 

Найбільше звернень з пов’язаних із коронавірусом та карантином питань  

надійшло із м. Києва (41), Дніпропетровської (73) та Донецької (39) областей. Заявники із 

м. Києва переважно скаржилися на відсутність водопостачання, а також нарікали на 

проблеми із отриманням соціальних виплат, невиплату заробітної плати, звільнення з 

роботи. Заявники із Донецької області переважно нарікали на відсутність 

водопостачання (м. Костянтинівка), електропостачання (м. Маріуполь), а також 

скаржилися на проблеми із отриманням пенсії та інших соціальних виплат. Заявники із 

Дніпропетровської області здебільшого нарікали на відсутність водопостачання та 

електропостачання (м. Кривий Ріг), а також скаржилися на проблеми із наданням медичної 

допомоги отриманням пенсії та інших соціальних виплат.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


