
 

 

 

 

 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за травень 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 
 

Якщо є базовий імунітет, є й вірогідність, що наступні 
штами вірусу сприйматимуться організмом легше — 
вірусологиня. 31.05.2021 https://tinyurl.com/264xufej 

З дітьми на море: які країни та з якими вимогами 
відкриті для туристів у 2021 році. 28.05.2021 
https://tinyurl.com/sxm5sd64 

Щодо захисту трудових та соціальних прав мігрантів 
та використання міграції в інтересах розвитку. 
25.05.2021 https://tinyurl.com/vutya6ps 

ЄСПЛ: Локдаун у зв'язку із пандемією COVID-19 не є 
позбавленням волі. 25.05.2021 
https://tinyurl.com/ydpy5wcy 

Нова пошесть і штучна смерть. Маніпуляції і фейки 
про коронавірус в українських медіа 3–9 травня 2021 
року. 23.05.2021 https://tinyurl.com/xy4at7ke 

За час пандемії COVID-19 у світі з’явилися принаймні 
дев’ять доларових мільярдерів. Усі вони пов’язані з 
фармкомпаніями. 22.05.2021 
https://tinyurl.com/evxep3ab 

Недопуск на рейс и "квест" в аэропорту: что нужно 
знать при возвращении из отпуска. 18.05.2021 
https://tinyurl.com/2ub5zak5 

Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який мав 
відбутися 17-20 серпня у Сінгапурі, скасували через 
пандемію коронавіурсу. 17.05.2021 
https://tinyurl.com/5a7dv4bx 

Випускний-2021 у пандемію: які альтернативи 
традиційному вечору обирають школярі та їхні батьки. 
14.05.2021 
https://life.pravda.com.ua/society/2021/05/14/244889/ 

Кіберзлочинність під час пандемії. 13.05.2021 
https://tinyurl.com/vnj6s6bm 

Наслідки COVID-19: коли весна вже не пахне. 
11.05.2021 https://tinyurl.com/3psvwsap 

Чи покладе призупинення дії патентів край 
"вакцинному націоналізму"? 11.05.2021 
https://tinyurl.com/9ays8c 

Подорожі під час пандемії: як спланувати відпустку і не 
втратити гроші, якщо щось піде не так. 10.05.2021 
https://tinyurl.com/umxwnx68 

Нацплан вакцинації від COVID-19 за квітень 
недовиконаний у чотири рази - KSE. 06.05.2021 
https://ua.interfax.com.ua/news/general/742252.html 

Як перевести компанію на дистанційку: виклики HR-
менеджера на карантині. 05.05.2021 
https://tinyurl.com/445ta4pd 

Міжнародні фінансові організації в боротьбі з 
пандемією коронавірусу. 05.05.2021 
https://tinyurl.com/2pjv78ea 

Заробіток у локдаун: як змінити білу офісну сорочку на 
робочий одяг. Особистий досвід. 04.05.2021 
https://tinyurl.com/ecamkj2k 

В Україні вдвічі більше хворих на Covid-19, ніж за 
офіційними даними, – КМІС. 03.05.2021 
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1032&page=1 

Коронавірус і соціальний захист: між реформою і 
кризою. https://tinyurl.com/4r4534a5 
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Кращі світові практики «зеленого» відновлення в часи 
пандемії COVID-19: можливості для України. 
https://tinyurl.com/3kf5bpkt 

Консенсус-прогноз: «Вплив COVID-19 на економіку і 
суспільство» Підсумки 2020 року та виклики і загрози 
постпандемічного розвитку. https://tinyurl.com/vez3744s 

 

 

Громада та влада 
 

Розслідування злочинів проти журналістів – Офіс 
Генпрокурора представив дорожню карту співпраці з 
медіаспільнотою. 27.05.2021 https://tinyurl.com/5sxjxs74 

Громади України у 2031 році – песимістичні сценарії 
розвитку. 25.05.2021 https://tinyurl.com/4xa68kdw 

Громади України у 2031 році – оптимістичні сценарії 
розвитку. 21.05.2021 https://tinyurl.com/447mah2b 

Рекомендації місцевій владі: як посилити рівень 
інтеграції молоді серед переселенців. 21.05.2021 
https://tinyurl.com/5mawms8w 

На Житомирщині жителі громади перекрили трасу 
Київ-Чоп на знак протесту проти передачі землі. 
21.05.2021 https://tinyurl.com/4a67cnn3 

Круглий стіл “Влада – громада. Дієві інструменти та 
механізми взаємодії”. 20.05.2021 
https://tinyurl.com/663xku7k 

Які громади отримали 5 мільйонів гривень на соціальні 
проєкти в рамках конкурсу грантів Енергія Розвитку? 
19.05.2021 https://tinyurl.com/z5f2xtj5 

Як будувати стосунки з громадами через діалог. 
19.05.2021 https://tinyurl.com/2h89hu68 

В Миколаєві запропонували дієві механізми та 
інструменти взаємодії в форматі “влада-громада”. 
19.05.2021 https://tinyurl.com/2955yu36 

Розробники представили законопроєкт про місцеві 
референдуми. 19.05.2021 https://tinyurl.com/2m4y7wxd 

В Україні запрацювала перша онлайн-платформа для 
місцевого самоврядування «Територія громади: чесно 
та експертно». 18.05.2021 https://tinyurl.com/3fbwwf4b 

Всеукраїнська Асоціація ОТГ, Закарпатська ОДА та 
Закарпатська обларада спільно працюватимуть задля 
розвитку громад і регіону. 18.05.2021 
https://tinyurl.com/pyk4wn7y 

Які інструменти можуть використовувати громадяни 
аби впливати на місцеву владу? 17.05.2021 
https://tinyurl.com/kpyxuapj 

ГО “ЛІіС” виграла суд у лісгоспу за не надання 
доступу на публічну інформацію. 17.05.2021 
https://tinyurl.com/4p2b8utz 

У Києві на всіх 52 станціях метро розмістили 
автоматичні дефібрилятори у пасажирських зонах, 
повідомляє пресслужба комунального підприємства 
"Київський метрополітен". 12.05.2021 
https://tinyurl.com/v99jmmy2 

Новий склад наглядової ради Ukrainian Institute - 
Український інститут МЗС. 12.05.2021 
https://tinyurl.com/27w8sm5p 

Гімназія №107 “Введенська” отримала в кабінети 
інформатики 34 новеньких ноутбуки Lenovo завдяки 
участі в Громадському бюджеті, - Департамент освіти 
і науки Києва. 11.05.2021 https://tinyurl.com/6bb5a4bz 

Профспілка та МОН проти зменшення надбавки 
педагогам – звернення до голів рад територіальних 
громад. 06.05.2021 https://tinyurl.com/95d638tm 

NGO.Studio місце - де об’єднується влада, 
громадськість та донори задля розвитку 
громадянського суспільства в Україні. 04.05.2021 
https://www.facebook.com/isar.ednannia/posts/294473915
5796823 

МЦПД випустив оцінку місцевих/регіональних 
заходів за лютий - квітень 2021 року. 01.05.2021 
https://tinyurl.com/kcyxw62d 

Можливості громадянської участі в інвентаризації 
зелених насаджень у Києві. https://tinyurl.com/bz573sb2 

Взаємодія громадського кліматичного руху та 
органів влади у 2020 році (дослідження Cedos). 
https://tinyurl.com/hjprec6j 

Дослідження взаємодії організацій громадянського 
суспільства та органів влади у Вінниці. 
https://tinyurl.com/56unaxtd 

Посібник «Місцевий економічний розвиток у 
територіальних громадах: корисні поради та кращі 
практики». https://tinyurl.com/3m5z34wv 

 

 

Реагування громадянського 
суспільства 
 

В Україні створили інтерактивну карту вакцинації 
проти коронавірусної хвороби, - такий інструмент 
запустила ГО "Антикорупційний штаб". 27.05.2021 
https://tinyurl.com/t6fbym44 

Як Донецький молодіжний дебатний центр під час 
карантину посприяв запуску навчання он-лайн на 
Сході України? 27.05.2021 https://tinyurl.com/369r6buu 

Онлайн івенти, що не відпускають. Як уникнути 
помилок в організації віртуальної події. 26.05.2021 
https://tinyurl.com/bt2ymjfj 
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Як трансформувалися підходи в адвокаціях у період 
пандемії? - Віталій Шабунін, голова правління 
громадської організації «Центр протидії корупції». 
23.05.2021 https://tinyurl.com/42u24p82 

Моніторингові візити до регіонів України для оцінки 
проведення щеплення проти COVID-19 в Україні. 
21.05.2021 https://tinyurl.com/sexr5fff 

Цифрові навички для медиків - онлайн курс 
(Створено Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у 
партнерстві з Міністерством охорони здоров’я, 
Мінцифри та Українським католицьким університетом, 
НСЗ). 20.05.2021 https://tinyurl.com/hrud5jvm 

Із офлайну в онлайн: кейс “Фестивалю ідей” від 
КримSOS. 11.05.2021 https://tinyurl.com/42rzv9wv 

Україна в чотири рази недовиконала план вакцинації від 
коронавірусу на квітень — KSE. 06.05.2021 
https://tinyurl.com/4wj45zv2 

 

Реагування органів влади 
 

У МВЦ в Києві почали вакцинувати записаних через 
"Дію". 29.05.2021 https://tinyurl.com/47j9pff8 

Кличко розповів, коли в Києві відкриють Центр 
вакцинації від COVID-19. 28.05.2021 
https://tinyurl.com/jk2t89un 

Як цьогоріч працюватимуть дитячі табори. 24.05.2021 
https://tinyurl.com/3bpbm6we 

Мінцифри планує запустити в Україні «паспорти 
вакцинації» з 1 липня. 24.05.2021 
https://tinyurl.com/8jcdsk8k 

Для платформи "Всеукраїнська школа онлайн" 
створили додаток для школярів 5-11 класів, - 
Міністерство освіти і науки. 20.05.2021 
https://tinyurl.com/ytjn7789 

На проведення ЗНО в безпечних умовах з бюджету 
виділять понад 460 мільйонів. 19.05.2021 
https://tinyurl.com/axstrdvk 

Нацбанк подовжив антикризові заходи до кінця року. 
19.05.2021 https://tinyurl.com/3e3uv8m2 

Вчителів, які залучені до проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання у 2021 році, вже почали 
щеплювати проти COVID-19 другою дозою вакцини 
CoronaVac від Sinovac Biotech. 18.05.2021 
https://tinyurl.com/a6ba7f7x 

Вже 1 млрд грн було направлено на виплату 8-ми 
тис. гри державної допомоги фізичним особам – 
підприємцям (ФОП) та найманим працівникам, 
діяльність яких була призупинена через посилення 
карантинних обмежень у “червоних зонах”, - пресслужба 
Мінекономіки. 17.05.2021 https://tinyurl.com/yd3ry94s 

Банківські рахунки «Укрзалізниці» арештовано 
виконавчою службою за борги. 14.05.2021 
https://tinyurl.com/e2mb5ruh 

Пенсійний фонд України продовжує фінансування 
допомоги застрахованим особам в розмірі 8 000 
гривень. 14.05.2021 https://tinyurl.com/38ek6f2k 

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою 
запровадив граничні торговельні надбавки (націнки) на 
паливо на період дії карантину, - повідомили у 
Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України. 14.05.2021 
https://tinyurl.com/yv5ayhrp 

Українців не зобов’язуватимуть оформлювати 
сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, - 
заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер. 
12.05.2021 https://tinyurl.com/c72vmemm 

Поліція щодня складає до 2 тисяч протоколів за 
порушення маскового режиму, - радник міністра 
внутрішніх справ Іван Варченко. 10.05.2021 
https://tinyurl.com/4ba7pn2x 

Валентина Гінзбург, директорка Департаменту охорони 
здоров’я, підписала лист із закликом до голів РДА щодо 
посилення контролю за використанням вакцини від 
COVID-19 виключно для цільових груп, визначених 
дорожньою картою МОЗ України. 07.05.2021 
https://tinyurl.com/9b8acvuk 

МОЗ дозволило вакцинуватись проти Covid-19 без 
угоди із сімейним лікарем. 07.05.2021 
https://tinyurl.com/3ubvk8ej 

Для зручності киян в столиці створено електронну 
мапу пунктів вакцинації від COVID-19 – Валентина 
Гінзбург. 07.05.2021 https://tinyurl.com/4pnhs537 

Персональні дані осіб, які заповнювали анкету на сайті 
ДОЗ КМДА для вакцинації залишковими дозами проти 
COVID-19, знищено згідно з чинним законодавством 
– Департамент охорони здоров’я. 05.05.2021 
https://tinyurl.com/fh456v5w 

Львівський провокатор Остап Стахів уникнув 
покарання за відмову носити маску у публічних 
місцях – суд просто відмовився його штрафувати. 
03.05.2021 https://tinyurl.com/53sfb5nv 

 

 

Реагування бізнесу  
 

Урядам час ослабити обмеження на в'їзд – 
Міжнародна асоціація авіатранспорту. 28.05.2021 
https://tinyurl.com/23szdtku 

Бізнес на карантині. Вплив карантину на економіку 
України. 24.05.2021 https://opendatabot.ua/business-
quarantine https://tinyurl.com/23p5uc5y 

https://tinyurl.com/42u24p82
https://tinyurl.com/sexr5fff
https://tinyurl.com/hrud5jvm
https://tinyurl.com/42rzv9wv
https://tinyurl.com/4wj45zv2
https://tinyurl.com/47j9pff8
https://tinyurl.com/jk2t89un
https://tinyurl.com/3bpbm6we
https://tinyurl.com/8jcdsk8k
https://tinyurl.com/ytjn7789
https://tinyurl.com/axstrdvk
https://tinyurl.com/3e3uv8m2
https://tinyurl.com/a6ba7f7x
https://tinyurl.com/yd3ry94s
https://tinyurl.com/e2mb5ruh
https://tinyurl.com/38ek6f2k
https://tinyurl.com/yv5ayhrp
https://tinyurl.com/c72vmemm
https://tinyurl.com/4ba7pn2x
https://tinyurl.com/9b8acvuk
https://tinyurl.com/3ubvk8ej
https://tinyurl.com/4pnhs537
https://tinyurl.com/fh456v5w
https://tinyurl.com/53sfb5nv
https://tinyurl.com/23szdtku
https://opendatabot.ua/business-quarantine
https://opendatabot.ua/business-quarantine
https://tinyurl.com/23p5uc5y


 

 

4
 

Туристична галузь: важкий шлях до відновлення. 
21.05.2021 https://tinyurl.com/r8d82a7y 

Пандемія змушує забудовників змінювати формати 
своїх об'єктів - Urban Experts. 21.05.2021  

За даними Держстату, фізичний обсяг обороту 
роздрібної торгівлі в квітні порівняно з березнем-2021 
знизився на 6,5%, а порівняно з квітнем-2020 збільшився 
на 34,3%. 21.05.2021 https://tinyurl.com/ud8fv9f9 

За даними Міністерства інфраструктури, збиток 
аеропорту "Бориспіль" у 2020 році склали 1,48 млрд 
грн, а збиток "Украероруху" - 1,49 млрд грн. 21.05.2021 
https://tinyurl.com/btvru3f9 

Через весняний локдаун в Україні закрився кожен 
шостий ресторан, а їхній обіг скоротився на 12% — 
Opendatabot. 18.05.2021 https://tinyurl.com/248zrrku 

Як COVID-19 став підґрунтям розвитку заміської 
нерухомості. 14.05.2021 https://tinyurl.com/35p3jwxa 

Переддефолтний стан Укрзалізниці. 14.05.2021 
https://tinyurl.com/j3mfdbaw 

Персонал столичного метро переведуть на 
скорочений робочий тиждень. 13.05.2021 
https://tinyurl.com/tybxvcah 

Біля Київради відбувається масова акція профспілок 
транспортників, демонстранти вимагають підвищення 
тарифів на проїзд до 25 грн. 13.05.2021 
https://tinyurl.com/yfsw29cb 

У Львові розпочинають масштабну вакцинацію 
працівників ІТ-індустрії. 12.05.2021 
https://tinyurl.com/kn3pp49 

Кожна одинадцята компанія порушує карантинні 
вимоги – Держспоживслужба. 11.05.2021 
https://tinyurl.com/29xr56st 

Безпечно та зручно: українці все частіше роблять 
покупки онлайн. 11.05.2021 https://tinyurl.com/k82ma4ez 

Кава з лаймом. Концептуаліст Худо про нові 
ресторани, карантинну доставку та інстаграмну 
люстру. 10.05.2021 https://tinyurl.com/kd96a4wm 

Як реалізовувати соціальні проєкти у партнерстві з 
громадами. Приклад МХП. 06.05.2021 
https://tinyurl.com/42ubxar8 

Бізнес не готовий до переходу на віддалену роботу 
— що відбувається з офісною нерухомістю після року 
пандемії COVID 19. 05.05.2021 
https://tinyurl.com/468bnwf8 

Заробіток у локдаун: як змінити білу офісну сорочку на 
робочий одяг. Особистий досвід. 04.05.2021 
https://tinyurl.com/53ydykku 

Київський "фрукт" на 150 тисяч доларів: історія сервісу 
доставки овочів OVO. 04.05.2021 
https://tinyurl.com/9f6sbrb8 

 

 

 

 

  

Над випуском працювала: 

Марина Гутгарц 

 

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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