
 
 

 

 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за лютий 2021 р. за 

такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика, статті 

02: громада та влада 

03: реагування громадянського суспільства 

04: реагування органів влади 

05: реагування бізнесу 

 

 

Дослідження, аналітика, статті 
 

Клиническое течение COVID-19 в очередной раз 
претерпело существенные изменения, - Ольга 
Голубовская. 28.02.2021 https://tinyurl.com/35u5jkb3 

В Україні викидають "надлишки" вакцини від 
коронавірусу: пояснення медика. 27.02.2021 
https://tinyurl.com/wf7bv68c 

Аналітичний огляд “Здоров'я та освіта: Як пандемія 
COVID-19 вплинула на доступ до публічних послуг в 
Україні”. 25.02.2021 https://tinyurl.com/4ats6m8f 

Економічне зростання: чи спрацює в Україні ефект 
стисненої пружини? 24.02.2021 
https://tinyurl.com/k862c8vx 

Від чого помирали українці у 2020 році та який вплив 
COVID-19? 22.02.2021 https://tinyurl.com/4btwkcsu 

Ситуація погіршиться: науковці дали прогноз розвитку 
COVID-19 в Україні на початок березня. 22.02.2021 
https://tinyurl.com/rkhpjya2 

Перезавантажені пандемією: які нові ринки відкрили 
українці 2020 року. 22.02.2021 https://tinyurl.com/ytjj6br3 

Вінничани розповіли, чи готові вони до адаптивного 
карантину. Опитування. 21.02.2021 
https://tinyurl.com/25cs3r28 

Чому коронавірусна пандемія змінила наш звичний 
ритм життя і як із цим впоратися. 19.02.2021 
https://tinyurl.com/hrzy822b 

На Сумщині 9,7% працездатних не мають роботи. Чи 
вплинула на це пандемія. 18.02.2021 
https://tinyurl.com/d9vm8wnn 

Держстат Украины опубликовал данные о смертности 
за декабрь и весь 2020 год. 18.02.2021 
https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/21231916
64478809 

Рівень стресу школярів підвищився на 
дистанційному навчанні: дослідження. Одною з 
найгостріших і болючих проблем пандемії залишається 
навчання школярів і студентів. 17.02.2021 
https://tinyurl.com/5uauerru 

Як пандемія підкосила демократію у світі і чому це 
важливо. 17.02.2021 
https://www.bbc.com/ukrainian/features-56086885 

Половина опитаних українців вважає загрозу від 
COVID-19 перебільшеною. Міжнародна асоціація 
Геллап (Gallup International) наприкінці 2020 року 
провела масштабне опитування, охопивши майже 45 
тисяч осіб із 47 країн світу. 13.02.2021 
https://tinyurl.com/yrrc5dtp 

Завдяки карантину ми… Жартівлива підбірка 
відкриттів. 13.02.2021 https://tinyurl.com/me2h59a2 

В Україні через COVID-19 вдесятеро зросла кількість 
пацієнтів з депресією. 12.02.2021 
https://tinyurl.com/2eww3xn6 

Світ майже рік з пандемією: як думка українців 
відрізняється від жителів інших країн щодо 
вакцинування, оцінки дій урядів, обмежень і загроз, - 
опитування. 12.02.2021 https://tinyurl.com/ckmup7mu 

Як регіони долають соціально-економічні наслідки 
пандемії? ПРООН і Херсонська область впровадили 
пілот. 11.02.2021 https://tinyurl.com/8zxar3wf 
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Громадянське суспільство України — у цифрах і 
фактах. Огляд досліджень. 11.02.2021 
https://tinyurl.com/8nbdhnlv 

На що були витрачені кошти Фонду боротьби з COVID-
19: аналіз StateWatch. 5.02.2021 
https://tinyurl.com/386p9tjy 

Статистика України щодо Covid-19 викликає сумніви. 
Що з нею не так. 5.02.2021 
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-55951545 

Чи змінилися зарплати українських лікарів під час 
пандемії (інфографіка). 3.02.2021 
https://tinyurl.com/4b5ytfx5 

Найважливіше про COVID-19: медійники зібрали 
головні питання й відповіді про пандемію. 3.02.2021 
https://uacrisis.org/uk/najvazhlyvishe-pro-covid-19 

Чи роблять тестування на COVID-19 на КПВВ з 
Кримом – результати перевірки КримSOS 
(інфографіка). 2.02.2021 https://tinyurl.com/4ucvtkfs 

Исследование EUvsDisinfo: вакцина как 
идеологическое оружие. 2.02.2021 
https://tinyurl.com/1v385flg 

Вакцина проти євроінтеграції: як коронавірус став 
частиною інформаційної війни. 1.02.2021 
https://tinyurl.com/44tgxvxf 

Вплив пандемії на оцінку очікуваного кредитного 
збитку від торгової дебіторської заборгованості. 
https://tinyurl.com/xw6dded2 

Для мене вже зрозуміло, що невдовзі авіа, "живі" лікарі 
та вчителі будуть доступні тільки для заможних, - 
Яків Байтельман, експерт з інновацій. 
https://tinyurl.com/2fm9hva2 

 

 

Громада та влада 
 

Молодь Нижньодуванської ОТГ Луганської області 
отримала можливість долучитись до місцевих справ. 
26.02.2021 https://tinyurl.com/4wzef2yz 

Фінансування програм міських громад Харківщини з 
місцевих бюджетів на 2021 рік. 25.02.2021 
https://tinyurl.com/nu3w25hj 

19 організацій громадянського суспільства (ОГС) 
України об’єдналися навколо спільної мети – 
адвокатувати та підтримувати впровадження 
позитивних правових змін для громадянського 
суспільства. 24.02.2021 https://tinyurl.com/3treuhn4 

Активісти та представники влади обговорили тему 
«Безпека в громаді» в Донецькій та Луганській 
областях. 23.02.2021 https://tinyurl.com/3avdm8av 

Національна поліція і місцеві громади: чи існує 
належна співпраця? 22.02.2021 
https://tinyurl.com/4xrv46nu 

Як впливати на вирішення проблем громади без 
депутатського значка. 22.02.2021 
https://tinyurl.com/28jsktc5 

Інформаційна відкритість програм міських громад 
Харківського регіону. 22.02.2021 
https://tinyurl.com/b5nxj75p 

Комітет з питань цифрової трансформації провів 
слухання щодо е-демократії в Україні. 20.02.2021 
https://tinyurl.com/58xh25c 

Бюджет громадської участі: в Маріуполі відкрилася 
сенсорна кімната для дітей. 19.02.2021 
https://tinyurl.com/5bvb489r 

Які важливі питання будуть обговорені у 2021 році - 
oрієнтовні плани консультацій з громадськістю 
центральних і місцевих органів виконавчої влади. 
19.02.2021 https://tinyurl.com/1n1kioph 

Онлайн скарги на екологічні порушення: SaveEcoBot 
запустив нову функцію разом з Міндовкілля та 
контролюючими органами. 17.02.2021 
https://tinyurl.com/r3mwvjsw 

Верховна Рада підняла штрафи за ігнорування 
ременів безпеки з 51 до 510 гривень: громадські 
організації боролися за це з 2018 року. 16.02.2021 
https://tinyurl.com/3puzcfcb 

У Рогатинській громаді ухвалили перший на 
Прикарпатті Дитячий громадський бюджет. 
16.02.2021 https://tinyurl.com/55nymhsj 

Якою буде безбар’єрна Україна: експерти почали 
розробку профільної Нацстратегії. 16.02.2021 
https://tinyurl.com/2yws2seh 

У бюджеті розвитку Львова передбачили майже 90 
мільйонів на Громадський бюджет. 16.02.2021 
https://tinyurl.com/wv4pxsw6 

ОПОРА провела обговорення перспектив розбудови 
діалогу між новими громадами та народними 
депутатами. 15.02.2021 https://tinyurl.com/dsjapst4 

Громадськість позитивно оцінила роботу ДМС 
України у 2020 році. 15.02.2021 
https://dmsu.gov.ua/news/dms/8982.html 

На Донеччині громадськість ініціює експертизу 
розподілу коштів чиновниками Донецької ОДА. 
15.02.2021 https://tinyurl.com/k6jctj9j 

Відкрита влада: у Дніпрі проєкт змін до положення 
«Бюджету участі» обговорюють з громадськістю. 
13.02.2021 https://tinyurl.com/56nra8t7 

Сервіс електронних петицій у Запоріжжі. Що 
реалізували за 4 роки? 13.02.2021 
https://tinyurl.com/4s7k6qq4 
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Що таке електронні консультації з громадськістю? З 
яких питань вони проводяться? Де саме? Як взяти 
участь? 12.02.2021 https://tinyurl.com/19ysyz48 

У Кам’янці-Подільському надали пільгову орендну 
плату для 17-ти організацій. 11.02.2021 https://ngp-
ua.info/2021/02/49336 

Співпраця ЦНАПу «Віза» в Кривому Розі з 
громадськими організаціями. 11.02.2021 
https://tinyurl.com/2r4xut3z 

Київрада прийняла параметри Громадського бюджету 
на 2022 рік: проєкти киян чекають до 25 квітня. 
11.02.2021 https://vechirniy.kyiv.ua/news/49508/ 

Кияни можуть самі підготувати проєкт рішення і 
подати його депутатам. 10.02.2021 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/49439/ 

У Соледарській ОТГ в Донецькій області 
презентували громадське формування, яке 
забезпечуватиме безпеку та спокій містян. 10.02.2021 
http://bahmut-police.dn.ua/news/view/7444 

У листопаді – грудні 2020 р. Секретаріат Кабінету 
Міністрів підтримав інформаційну кампанію 
“Громадянське суспільство та влада — кращі 
практики співпраці”. 9.02.2021 
https://tinyurl.com/yb6wwzvx 

Збірник історій «Громадянське суспільство та влада – 
кращі практики співпраці». 9.02.2021 
https://tinyurl.com/9rhchdd4 

Депутат – не банкомат, не будівельник, не Робін Гуд: 
ОПОРА закликає громадян до правильної взаємодії 
із народними обранцями. 8.02.2021 
https://tinyurl.com/awas2yft 

У Кременчуці затвердили перелік проєктів-переможців 
“Громадського бюджету Кременчука-2020”. 6.02.2021 
https://tinyurl.com/wz388hh3 

Стало відомо, як реалізовують бюджет участі у 
прикарпатських громадах. 6.02.2021 
https://tinyurl.com/4dph7jk3 

«Київський метрополітен» у 2020 році не реалізувало 
проєкт ініціативи «РеаніМетро», переможця 
Громадського бюджету-2019. 3.02.2021 
https://tinyurl.com/y5ga4rxn 

Звіт щодо реалізації Програми бюджетування за участі 
громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького 
на 2020-2022 роки у 2020 році. 1.02.2021 
https://tinyurl.com/5hx2zccp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реагування громадянського 
суспільства 
 

Відкрите звернення щодо відсутності в Україні вакцини 
БЦЖ. 23.01.2021 https://tinyurl.com/37x8549f 

Експерт Громадського партнерства «За прозорі 
місцеві бюджети!» (координатором якого є Одеська 
обласна організація ВГО «Комітет виборців України) 
Вячеслав Голинський підготував докладний огляд 
основних положень головного фінансового 
документу країни, соціальних показників, витрат і 
доходів. 23.02.2021 https://tinyurl.com/73b5apby 

Під час пандемії коронавірусу у 2020 році в Україні на 
43% зросла кількість усиновлень, у порівнянні з 
попередніми роками, – про це повідомляє Мін’юст. 
17.02.2021 https://tinyurl.com/5bs7cr2w 

Голова EBA: «Тіньова економіка частково допомагає 
Україні вистояти в коронакризі». 17.02.2021 
https://tinyurl.com/xrstf47f 

Каталог кращих практик молодіжної роботи. 
12.02.2021 https://tinyurl.com/58ddd3fv 

Аналіз комунікаційних викликів для громадянського 
суспільства на форумі #SHKALA2021. 12.02.2021 
https://tinyurl.com/43vjcks3 

Як організації Хмельницької області зустріли кризу 
та що активного, цікавого, корисного відбувається в 
регіоні — про це Громадський Простір поспілкувався з 
місцевими активіст(к)ами. 9.02.2021 
https://tinyurl.com/4xar96dr 

У центрі Вінниці влаштували мітинг проти примусової 
вакцинації від COVID-19. 4.02.2021 
https://tinyurl.com/txpbp7kk 

Як організувати команду, в якій люди не вповні 
розуміють, що вони роблять? Чому конфлікти повинні 
бути? Як полегшити робочі процеси? На ці питання 
відповідає фасилітаторка Олеся Архіпова – СEO 
компанії Sector F. 2.02.2021 https://tinyurl.com/58verjbz 

9 міжнародних організацій, які в кризу активно 
змінювали світ на краще. 1.02.2021 
https://tinyurl.com/42efwgo6 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/19ysyz48
https://ngp-ua.info/2021/02/49336
https://ngp-ua.info/2021/02/49336
https://tinyurl.com/2r4xut3z
https://vechirniy.kyiv.ua/news/49508/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/49439/
http://bahmut-police.dn.ua/news/view/7444
https://tinyurl.com/yb6wwzvx
https://tinyurl.com/9rhchdd4
https://tinyurl.com/awas2yft
https://tinyurl.com/wz388hh3
https://tinyurl.com/4dph7jk3
https://tinyurl.com/y5ga4rxn
https://tinyurl.com/5hx2zccp
https://tinyurl.com/37x8549f
https://tinyurl.com/73b5apby
https://tinyurl.com/5bs7cr2w
https://tinyurl.com/xrstf47f
https://tinyurl.com/58ddd3fv
https://tinyurl.com/43vjcks3
https://tinyurl.com/4xar96dr
https://tinyurl.com/txpbp7kk
https://tinyurl.com/58verjbz
https://tinyurl.com/42efwgo6


 

 

4
  

Реагування органів влади 
 

За рішенням Дніпропетровської обласної ради та 
адміністрації кожен медичний працівник, який захворів 
на коронавірус, має отримати виплату у розмірі 10 000 
грн. 23.02.2021 https://tinyurl.com/2bup6tcs 

Полтавська облрада спростила процедуру надання 
одноразової грошової допомоги медикам, які 
захворіли на COVID-19. 23.02.2021 
https://tinyurl.com/58sk7nv3 

До роботи на 16-ти карантинних пунктах Прикарпаття 
долучилися студенти-медики. 23.02.2021 
https://tinyurl.com/8usdc3vw 

Коли і де можна буде записатися в чергу на 
вакцинацію від COVID-19. Пояснює МОЗ. 23.02.2021 
https://tinyurl.com/4kk4cpzn 

Міністерство цифрової трансформації спільно з 
Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) презентували освітній 
серіал «Медіаграмотність у часи пандемії». 
23.02.2021 https://tinyurl.com/f6jaxvk 

За період з моменту введення карантину у Луцькому 
міськрайонному суді розглянули 424 справи щодо 
порушення правил карантину. 20.02.2021 
https://tinyurl.com/zzvccedc 

В Україні на лікування пацієнтів з коронавірусом у 2021 
році передбачено близько 10 мільярдів гривень. 
18.02.2021 https://tinyurl.com/2vezmduc 

При підозрі на COVID-19 ужгородські сімейні лікарі 
роблять швидкі тести. 17.02.2021 
https://tinyurl.com/srvm8x47 

Верховная Рада возобновила проведение 
конкурсов на должности государственной службы, 
приняв во втором чтении и в целом законопроект 
№4531. 16.02.2021 https://tinyurl.com/hvnhc7kz 

В центральній міській лікарні Рівного встановили 
обладнання для ПЛР-діагностики. Уряд виділив на це 
області понад 10 млн грн. 14.02.2021 
https://tinyurl.com/44893z2f 

Івано-Франківська ОДА просить уряд посилити 
карантин в області. 13.02.2021 
https://tinyurl.com/5fszeyen 

В Україні заборонили використовувати російську 
вакцину проти Covid-19. Про це йдеться у постанові 
Кабінету міністрів України №95 від 8 лютого 2021 року. 
11.02.2021 https://tinyurl.com/2mjuv797 

ЄС підтримає вакцинацію від COVID-19 в Україні 
проектом на EUR40 млн для 6 країн Східного 
партнерства. 11.02.2021 https://tinyurl.com/4p5sev9t 

Паспорти вакцинації відкинуть у минуле більше, ніж 
сама пандемія - міністр закордонних справ Дмитро 
Кулеба. 8.02.2021 https://tinyurl.com/2tkn62s5 

Постанова Кабінету міністрів України №95 від 8 
лютого 2021 року "Деякі питання державної реєстрації 
вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів 
для специфічної профілактики гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного 
застосування". 8.02.2021 https://tinyurl.com/3msm6zbs 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому 
закон "Про внесення змін до статті 47-1 Закону України 
"Про зайнятість населення" щодо надання допомоги 
по частковому безробіттю на період карантину та/чи 
надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом 
Міністрів України" (№3010а). 4.02.2021 
https://tinyurl.com/rrkc9rdn 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому 
Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо удосконалення правового регулювання 
дистанційної роботи". 4.02.2021 
https://tinyurl.com/549amjjb 

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 3 
лютого, підтримав постанову, якою підвищив зарплати 
медичним працівникам закладів освіти на 20% від 
посадового окладу. 3.02.2021 
https://tinyurl.com/p4kvbkmk 

Мінфін представляє детальний аналіз використання 
коштів Фонду боротьби з COVID у 2020 році 
головними розпорядниками. 2.02.2021 
https://tinyurl.com/58btfp2b 

 

 

Реагування бізнесу  
 

Хакери вдвічі частіше атакували галузі, які беруть 
участь у боротьбі з пандемією — звіт IBM. 26.02.2021 
https://tinyurl.com/mjxm6tj8 

25 лютого "Буковель" на сторінці у Фейсбуці попередив 
туристів, що з 26 лютого запроваджуються обмеження у 
роботі розміщених на його території закладів. 25.02.2021 
https://tinyurl.com/62dejxjp 

Уроки пандемії: як бізнесу реагувати на нові виклики 
в сфері безпеки. 25.02.2021 https://tinyurl.com/4bdw5x87 

Vodafone запустив вкрай потрібну під час пандемії 
послугу. 24.02.2021 https://tinyurl.com/2szusxj4 

Як пандемія прискорила розвиток логістичної галузі і 
які інноваційні рішення були представлені на ринку. 
22.02.2021 https://business.ua/uk/node/11543 

lifecell у цифрах: як пандемія звільнила оператора від 
збитків. 22.02.2021 https://tinyurl.com/kj42fd6n 

Як регіони підтримували бізнес у рік пандемії. 
22.02.2021 https://tinyurl.com/4hsfyc22 

Як змінилося бізнес-кредитування в умовах 
пандемії? Директор по роботі з бізнес-клієнтами  

https://tinyurl.com/2bup6tcs
https://tinyurl.com/58sk7nv3
https://tinyurl.com/8usdc3vw
https://tinyurl.com/4kk4cpzn
https://tinyurl.com/f6jaxvk
https://tinyurl.com/zzvccedc
https://tinyurl.com/2vezmduc
https://tinyurl.com/srvm8x47
https://tinyurl.com/hvnhc7kz
https://tinyurl.com/44893z2f
https://tinyurl.com/5fszeyen
https://tinyurl.com/2mjuv797
https://tinyurl.com/4p5sev9t
https://tinyurl.com/2tkn62s5
https://tinyurl.com/3msm6zbs
https://tinyurl.com/rrkc9rdn
https://tinyurl.com/549amjjb
https://tinyurl.com/p4kvbkmk
https://tinyurl.com/58btfp2b
https://tinyurl.com/mjxm6tj8
https://tinyurl.com/62dejxjp
https://tinyurl.com/4bdw5x87
https://tinyurl.com/2szusxj4
https://business.ua/uk/node/11543
https://tinyurl.com/kj42fd6n
https://tinyurl.com/4hsfyc22
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ПроКредит Банку Анна Савеня. 20.02.2021 
https://tinyurl.com/3hfs9p5h 

Як вплине посилення карантину на Прикарпатті на 
роботу Буковелю: коментує спеціаліст. 19.02.2021 
https://tinyurl.com/2senc8ay 

COVID-19 став каталізатором трансформації ринку 
роздрібної торгівлі – Colliers. 18.02.2021 
https://tinyurl.com/s9cnet7u 

Через пандемію туристичний потік до Одеси 
знизився майже на 40%. 18.02.2021 
https://tinyurl.com/5svbre4p 

Дякуємо, «короно»: кому з аграріїв допомогла 
пандемія. Економічний ефект локдаунів й епідемії 
SARS-CoV-2 не для всіх виявився негативним. 
18.02.2021 https://tinyurl.com/37pkvmem 

Локдаун і кінотеатри. Що далі? 18.02.2021 
https://tinyurl.com/4nr5bc8f 

Кров володимирчан, які одужали від коронавірусу, 
збиратимуть для лікування хворих. 18.02.2021 
https://tinyurl.com/5asxspzh 

Коронавірусне піке: як глибоко впала авіаційна галузь 
і що може зробити держава для її порятунку. 16.02.2021 
https://tinyurl.com/52tutk8d 

Пощастило тільки заміським комплексам. Як українські 
готелі пережили коронакризу — дослідження. 
16.02.2021 https://tinyurl.com/x7ejxj4 

У період карантину працедавцям Черкаського району 
вдалося зберегти понад 350 робочих місць. 14.02.2021 
https://tinyurl.com/yty3hnse 

Украинцы VS коронавирус: ощущение, что мы джедаи. 
Интервью с совладельцем клиники Добробут. 
14.02.2021 https://tinyurl.com/5btbp4e5 

Віддалена робота до серпня 2021 року. У Grammarly 
розповіли, як коронакриза вплинула на роботу 
компанії. 14.02.2021 https://tinyurl.com/449vtfjh 

Як пандемія вплинула на весільний ринок України: 
розказують інсайдери. 13.02.2021 
https://tinyurl.com/ypr9nmm5 

Буде трясти до 2024 року: як авіакомпанії пережили 
рік пандемії і які плани щодо України. 13.01.2021 
https://nikvesti.com/articles/211937 

Близько 40% бізнесу не повернеться в офіси після 
пандемії. 13.02.2021 https://tinyurl.com/xfk6znkm 

Мутації індустрії: як розвиватиметься туристична галузь 
у найближчому майбутньому. Про тенденції туризму, 
які не підуть разом із вірусом. 12.02.2021 
https://tinyurl.com/nbrc9tx5 

Як пандемія змінила роль ІТ-директорів. 12.02.2021 
https://tinyurl.com/b9ajs5c7 

Компанія Sinovac подала заявку про державну 
реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19 під 

зобов’язання для екстреного медичного застосування. 
Повідомляє Міністерство охорони здоров’я України. 
11.02.2021 https://tinyurl.com/j99pb2m8 

Після карантину на Прикарпатті відновили лише 
третину маршрутів приміських поїздів. 11.02.2021 
https://tinyurl.com/8u8xmbc 

Понад 10 не збиратися: вплив карантинних обмежень 
на діяльність концертних організацій. 11.02.2021 
https://tinyurl.com/88xxdzww 

Місія вижити: малі видавці під час карантину. 
11.02.2021 https://tinyurl.com/84wnmw4y 

Адаптація закладів культури під час пандемії. 
11.02.2021 https://tinyurl.com/cc6ae64d 

Як пандемія і митні бар’єри позначилися на поведінці 
продовольчих ринків. 5.02.2021 
https://tinyurl.com/yca2ztms 

BIOPHARMA розпочинає виробництво препарату для 
терапії COVID-19. 3.02.2021 https://tinyurl.com/5f8tpois 

Після Другої світової з подібними викликами авіаційна 
галузь не стикалася, - Андрій Ярмак, керівник 
Украероруху. 2.02.2021 https://tinyurl.com/whr3bt79 

Івенти під час пандемії. https://tinyurl.com/mru6dm9s 

 

 

 

 

 

 

 

Над випуском працювали: 

Марина Гутгарц 

Ірина Коссе 

 

Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій (ІЕД) - міжнародно-визнаний український 

незалежний аналітичний центр, заснований в 1999 році, який 
спеціалізується на економічному аналізі та розробці 
рекомендацій, розвитку громадянського суспільства в 
Україні. Місія ІЕД - вироблення альтернативного погляду на 
ключові проблеми суспільного та економічного розвитку 
України.  
 
http://www.ier.com.ua  
 
Ця публікація підготовлена в рамках проєкту «Вплив пандемії 

COVID-19 на ефективність співпраці ОГС з регіональною 

владою в Україні» за підтримки Міжнародного Фонду 

«Відродження».  
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