
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за червень 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 
 

Життя в умовах пандемії, зі слів людей, які 
проживають у зоні конфлікту. 25.06.2021 
https://tinyurl.com/h2dz5365 

Вперше в Україні: у Черкасах виплатили компенсацію 
родині померлого від коронавірусу лікаря. 
25.06.2021 https://tinyurl.com/yvzhytt2 

 

 

Працевлаштування по-новому: 8 HR-трендів, які 
залишаться надовго. 25.06.2021 
https://tinyurl.com/bdewzbnt 

Credit Suisse: За рік пандемії у світі стало більше на 5 
мільйонів мільйонерів. 23.06.2021 
https://www.epravda.com.ua/news/2021/06/23/675252/ 

Діти крізь призму державних реформ та пандемії. 
17.06.2021 https://tinyurl.com/2pz75rn6 

З початку року на боротьбу з COVID-19 пішло понад 
19 мільярдів гривень. На що їх витратили. 16.06.2021 
https://tinyurl.com/3svrysy8 

Торгові бар'єри заважають боротьбі з пандемією, - 
голова СОТ. 14.06.2021 https://tinyurl.com/2w6dxnr6 

Supporting Health, Safety, and Well-Being During the 
COVID-19 Outbreak. 14.06.2021 
https://www.grammarly.com/blog/covid-19-safety/ 

Зловити онлайн: навіщо потрібно цифрове робоче 
місце І чим воно корисне компаніям і командам. 
10.06.2021 https://tinyurl.com/2bxf63kz 

Вентиляція проти ковіду. Що (не) робиться в Україні, 
щоб запобігти поширенню вірусів у приміщеннях. 
8.06.2021 https://tinyurl.com/y82zxcyd 

Українці причиною економічної кризи переважно 
називають корупцію – КМІС. 7.06.2021 
https://tinyurl.com/2edaunjn 

Під час пандемії збільшилась кількість та частота 
дзвінків до сімейних лікарів. 3.06.2021 
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/18659677835663
18 

Як карантин змінив наші споживацькі звички? 
3.06.2021 
https://www.facebook.com/olx.ua/posts/468117473856375
0 

5 уроків пандемії для дистанційної освіти. 
https://ua24.ukraynahaber.com/?p=7655 
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Громада та влада 
 

Члени УНП ФГС СхП закликали Уряд прийняти 
Національно визначений внесок зі скорочення викидів 
парникових газів. 30.06.2021 https://tinyurl.com/myswy62k 

Міндовкілля відкрите до діалогу з громадськістю у 
сфері захисту довкілля. 29.06.2021 
https://mepr.gov.ua/news/37661.html 

100 та 1 школа України безкоштовно отримає 
комплекти світловідбиваючих жилетів. А ваш 
навчальний заклад? 26.06.2021 
https://tinyurl.com/4awp6kf9 

Як волинські посадовці та освітяни вчилися 
мистецтву діалогу. 24.06.2021 
https://tinyurl.com/ccf5c25f 

Інформаційна відкритість Статутів та Положень про 
громадську участь у селищних громадах Харківського 
регіону. 22.06.2021 https://tinyurl.com/yx5a6cd9 

Уряд схвалив проєкт Нацстратегії сприяння розвитку 
громадянського суспільства. 16.06.2021 
https://tinyurl.com/6v5n2b3j 

Вже шість років поспіль кияни мають можливість 
слідкувати за фінансуванням столичних закладів 
освіти, директорка Департаменту освіти і науки КМДА 
Олена Фіданян. 16.06.2021 https://tinyurl.com/x6bzrh8s 

Наказ МОЗ України за підсумками громадської 
експертизи. 15.06.2021 https://tinyurl.com/4z6rszve 

У Києві удосконалять процедуру розгляду і реалізації 
електронних петицій та інтеграцію з порталом «Дія». 
8.06.2021 https://tinyurl.com/4a3974a8 

Партнерство територіальних громад та громадського 
сектору: чому це важливо? 8.06.2021 
https://tinyurl.com/3uzmppnt 

Діалог міської влади з громадою – запорука сталого 
розвитку Києва, - секретар Київської міської ради 
Володимир Бондаренко. 7.06.2021 
https://tinyurl.com/rkwfsf6w 

Місто завжди готове до співпраці з соціально 
відповідальним бізнесом та громадськими 
організаціями – заступниця голови КМДА Марина 
Хонда. 4.06.2021 https://tinyurl.com/jnbyt4cn 

Діалог влади та громадськості: що очікує об’єднання 
осіб з інвалідністю? 1.06.2021 
https://tinyurl.com/4za6wudr 

 

 

 

Реагування громадянського 
суспільства 
 

Запроваджено дистанційну та виїзну правову 
допомогу для мешканців 3-х ОТГ Луганської області. 
28.06.2021 https://tinyurl.com/bpxv6csy 

Безкоштовні консультації для громадського 
сектору: комунікації, командотворення, проєктний 
менеджмент. 25.06.2021 https://tinyurl.com/xhbkh529 

У Києві відкрили меморіал медикам, які померли від 
COVID-19. Меморіал був створений за рахунок 
благодійної допомоги. 19.06.2021 
https://tinyurl.com/44pe8dfy 

Люди, які прийшли на вакцинацію від COVID-19 до 
Міжнародного виставкового центру без підписаної 
декларації з лікарем, затримують чергу на кілька 
годин – Валентина Гінзбург (+фото). 5.06.2021 
https://tinyurl.com/2jvudr4b 

CORONA WARS: Прихована загроза емоційному 
здоров’ю (Чернігівський обласний молодіжний центр 
розробив серію тематичних відеороликів). 2.06.2021 
https://tinyurl.com/uut55348 

Як під час пандемії жінки допомагають одна одній 
вижити. 2.06.2021 https://tinyurl.com/u888vj4 

“Шануймося”. Як громадські організації та ліцей 
допомагають в підготовці до ЗНО з Історії України. 
1.06.2021 https://tinyurl.com/4crtnxpa 

 

 

Реагування органів влади 
 

Для дотримання громадського порядку в Центрі 
вакцинації проти COVID-19 у МВЦ залучені 
працівники КП «Муніципальна охорона». 30.06.2021 
https://tinyurl.com/5bs89hje 

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про 
початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у 
додатку "Дія". 29.06.2021 https://tinyurl.com/57a73pnt 

Кількість зареєстрованих безробітних досягла 
допандемічного рівня – Мінекономіки. 24.06.2021 
https://tinyurl.com/2ktfcxhc 

Уряд скасував вимогу тесту для українців, що 
повертаються з-за кордону. 16.06.2021 
https://www.epravda.com.ua/news/2021/06/16/675079/ 

За 5 місяців 2021 року видатки на боротьбу з COVID-
19 становили 19,5 млрд грн, найбільше спрямовано на 
програму медичних гарантій, - пресслужба Міністерства 
фінансів. 16.06.2021 https://tinyurl.com/3zaujpw 

https://tinyurl.com/myswy62k
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На Київщині нелегально збували вакцину від COVID-
19 — поліція. 15.06.2021 https://tinyurl.com/n9tp4ty6 

Управління туризму КМДА відновлює безкоштовні 
пішохідні екскурсії Києвом у вихідні. 14.06.2021 
https://tinyurl.com/2b5bfk3c 

Україна увійшла в «зелену» зону навіть за критеріями 
ЄС, показники захворюваності найнижчі за останній рік – 
нарада у Президента. 14.06.2021 
https://tinyurl.com/d855a9su 

Національна експертна група з питань 
імунопрофілактики рекомендує щеплювати вагітних 
жінок вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Про 
це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. 
14.06.2021 https://tinyurl.com/rkw862ry 

Родині померлої від COVID-19 лікарки виплатять 
майже 2 мільйони гривень, - повідомляє пресслужба 
Львівської ОДА. 14.06.2021 
https://loda.gov.ua/news?id=59841 

7-11 червня повністю завершено виплати 
"карантинних" 8 тисяч гривень, - повідомив Прем'єр 
міністр Денис Шмигаль. 12.06.2021 
https://www.epravda.com.ua/news/2021/06/12/674955/ 

Міністерство охорони здоров'я оновило вимоги до 
закладів, де будуть проводити оздоровлення дітей в 
період карантину. Відповідну постанову затвердили 8 
червня, - повідомили у прес-службі МОЗ. 11.06.2021 
https://tinyurl.com/5v5xztsv 

НАБУ та САП проводять обшуки у п'яти лікарнях 
«Укрзалізниці» Правоохоронці розслідують 
заволодіння 60 млн грн, які передбачалися для 
лікування COVID-19. 10.06.2021 
https://tinyurl.com/3yuaeccr 

Як в Києві працюватимуть пришкільні табори, 
позашкільні заклади та дитсадки. 4.06.2021 
https://tinyurl.com/48b8t3pr 

До початку навчального року всі охочі освітяни 
матимуть змогу вакцинуватися проти COVID-19 – 
заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. 3.06.2021 
https://tinyurl.com/v3f254em 

На виплати карантинних 8000 гривень з держбюджету 
виділили ще 1,4 млрд гривень. 1.06.2021 
https://tinyurl.com/2jw6y53z 

 

Реагування бізнесу  
 

Ведення бізнесу в умовах COVID-19 – конференція в 
Одесі. 27.06.2021 https://tinyurl.com/2py73w4n 

Аеропорт "Бориспіль" знову вийшов у прибуток, - 
пресслужба аеропорту. 24.06.2021 
https://tinyurl.com/wt8aku4u 

Житло після «корони»: як пандемія змінила підхід до 
забудови. 24.06.2021 https://tinyurl.com/3d4jk45y 

"Укрзалізниця" починає щеплення залізничників від 
COVID-19. 16.06.2021 https://tinyurl.com/y4dmuk7c 

Grammarly переходить до віддаленої роботи у 
гібридному форматі! 14.06.2021 
https://tinyurl.com/3dhhfvpv 

Кіно під час змін: чи виживе «великий екран» після 
пандемії. 11.06.2021 https://tinyurl.com/3t9muhhs 

Сервіси кур’єрської доставки створять спільну 
платформу задля врегулювання роботи компаній. 
10.06.2021 https://tinyurl.com/3zjd3nhk 

Гойдалки пандемії: які тенденції намітилися на ринку 
нерухомості Як змінилися ринки комерційної, житлової 
нерухомості. 7.06.2021 https://tinyurl.com/b4bhhn6p 

З видом на пандемію: як змінився готельний сервіс 
через коронавірус. https://tinyurl.com/5c7hw7m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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