
 

 

 

 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за квітень 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 
 

Foreign Policy: Вакцини від COVID-19 змінюють 
світовий порядок. 30.04.2021 
https://tinyurl.com/my2yd2aw 

У бідних країнах майже не проводиться вакцинація, 
все забрали багаті, – ВООЗ. 30.04.2021 
https://tinyurl.com/yxvekfcm 

По той бік екрану: як рік у локдауні «перевиховав» 
освітян. 30.04.2021 https://tinyurl.com/xxnempez 

Адаптивний карантин: скільки днів обласні центри 
перебували у «червоній» зоні. 29.04.2021 
https://tinyurl.com/pskcrv4y 

Що таке «токсична продуктивність» та як з нею 
боротися? Подумайте про свій робочий режим під час 
пандемії. 28.04.2021 https://tinyurl.com/hy7y32wk 

Наукою по ковіду. Чи варто вакцинувати від 
коронавірусу дітей – огляд досліджень по COVID-19. 
27.04.2021 https://tinyurl.com/ma5c5u4m 

Усі відмовляються від офісів. А коворкінги – це 
майбутнє? 27.04.2021 https://tinyurl.com/kf652v6e 

Смертність від грипу і пневмонії в Україні за осінь та 
зиму зросла втричі - Опендатабот. 27.04.2021 
https://opendatabot.ua/analytics/death-in-autumn-winter 

Планове щеплення під час пандемії COVID-19 Чи 
можна вакцинувати дитину під час пандемії COVID-19? 
27.04.2021 https://tinyurl.com/5d74vtew 

Безпечне грудне вигодовування під час пандемії 
COVID-19. 27.04.2021 https://tinyurl.com/4ndcbnbw 

Більшість українців готові вакцинуватися проти 
COVID-19 — дослідження ЮНІСЕФ. 22.04.2021 
https://tinyurl.com/f6yznhb 

Плюс на мінус: що змінилося у фінансовому секторі 
України 2021 року. 20.04.2021 
https://tinyurl.com/mtxuxvhv 

Набір рекомендацій Уряду та експертів щодо виходу з 
карантину для сервісних установ. 20.04.2021 
https://tsnap.ulead.org.ua/exit/ 

"Усугубляет неравенство". ВОЗ против требования 
доказательств вакцинации для поездок. 19.04.2021 
https://tinyurl.com/9heka6jp 

Олігархи та коронавірус – соціологічний підкаст. 
18.04.2021 
https://www.youtube.com/watch?v=nRaHuOWOgzo 

На дистанційному навчанні діти не вивчили майже 
нічого – дослідження. 12.04.2021 
https://tinyurl.com/3try7z97 

COVID-19 може допомогти вирішити проблему зміни 
клімату. 09.04.2021 https://tinyurl.com/v2fj8jz3 

Вплив ізоляції на ситуацію з домашнім насильством 
під час карантину. 09.04.2021 
https://tinyurl.com/ys45xdb5 

Багато країн «безжально експлуатували кризу і 
використовували COVID-19 як зброю» для порушень 
прав людини, - щорічний звіт Amnesty International. 
07.04.2021 https://tinyurl.com/4kyrkjnm 

США не планують вводити паспорта вакцинації. 
Паспорти можуть відкрити вікно для дискримінації 
та порушення прав. 06.04.2021 
https://tinyurl.com/dusd5ws 
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Ділові комунікації – 2021: як розмовляти в епоху 
метамодерну. 06.04.2021 https://tinyurl.com/37ddxh3f 

Рік в онлайні: як змінилася шкільна освіта в Україні. 
05.04.2021 https://tinyurl.com/23yj8cy6 

Майже добре: як у рік пандемії Україна діяла в сфері 
зовнішньої політики. 05.04.2021  
https://tinyurl.com/49xjjmmu 

Не «Зумом» єдиним: які технологічні продукти 
актуальні у сфері освіти. 02.04.2021 
https://tinyurl.com/yafm4fhf 

Вплив COVID-19 на країни-сусіди ЄС: Україна. 
01.04.2021 https://tinyurl.com/fmtyfpeb 

Дослідження «Україна на карантині: порядок та 
безпека», проведеного Соціологічною групою 
«Рейтинг» 26-28 березня 2021 р. 01.04.2021 
https://tinyurl.com/4ysftsd2 

Клік до знань. Як пандемія змінює шкільний процес в 
Україні та Естонії. https://uacrisis.org/uk/klik-do-znan 

Жінки в умовах пандемії та їхні потреби. 
https://tinyurl.com/32j9bbxm 

"The Sociology of COVID-19" webinar. 
https://tinyurl.com/4ukb4hus 

 

Громада та влада 
 

Батьки мають законне право відвідувати заклади 
освіти під час пандемії. Головний санітарний лікар 
дослухався до батьків та врахував пропозиції 
освітнього омбудсмена. 30.04.2021 
https://tinyurl.com/mx82f84b 

Зустріч міністра охорони здоров'я України Максима 
Степанова з представниками Асоціація об'єднаних 
територіальних громад. 29.04.2021 
https://tinyurl.com/nr68ffwj 

Перетворити прихильників/ць на “адвокатів/ок” 
організації: три прості поради. 27.04.2021 
https://tinyurl.com/h25v3tdh 

25 квітня 2021 року завершилася реєстрація проектів 
до Громадського бюджету-2022 (ГБ-6). Загалом 813 
команд подали 1429 проектів на суму 891 143 107 грн. 
Про це повідомив перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник. 26.04.2021 
https://tinyurl.com/7bmec4fc 

Кожна громада України повинна мати шанс брати 
участь та впливати на масштабні реформи. 
26.04.2021 https://tinyurl.com/vhh954rk 

15 показників ефективності – відбулася презентація 
Порталу спроможності громад. 26.04.2021 
https://tinyurl.com/p2zudhfw 

Фінансування програм сільських громад Харківської 
області-2021. 25.04.2021 https://tinyurl.com/5hdv4fs 

Комунікації, онлайн-послуги та підтримка місцевого 
виробника — рекомендації ІЕД до місцевої влади в 
умовах пандемії COVID-19. 23.04.2021 
https://tinyurl.com/v8azzxfz 

Співпраця держави, бізнесу та громадського 
сектору. Як в Україні вирішують проблеми 
автомобільних вантажоперевезень. 23.04.2021 
https://tinyurl.com/ye22msk4 

Представник ІМІ в Закарпатській області Ярослав 
Гулан наголосив на потенційних перешкодах 
журналістській діяльності, пов’язаних з 
карантинними обмеженнями. 22.04.2021 
https://tinyurl.com/xezxxsv3 

Щоб мати змогу оцінити ситуацію у кожній громаді, 
орієнтуючись на конкретні дані був створений портал 
спроможності громад. 21.04.2021 
https://tinyurl.com/4xxap564 

У Тернополі навчалися впливати на владу та 
залучати громадськість до прийняття рішень. 
20.04.2021 https://tinyurl.com/zyyjafu8 

Команда ЧЕСНО провела онлайн презентацію першого 
Музею політичної агітації та виборчого трешу в 
Україна. Музей працює онлайн та вже нараховує 
близько 3000 експонатів. 20.04.2021 
https://tinyurl.com/yfwsvknh 

З 17 по 21 травня 2021 року в Україні, як і в інших країнах 
– учасницях міжнародного Партнерства «Відкритий 
Уряд», відбудеться Тиждень Відкритого Уряду. 
16.04.2021 https://tinyurl.com/e9f6kua2 

Обговорення на тему «Як якісно залучати 
регіональних стейкхолдерів до законотворчого 
процесу». 15.04.2021 https://tinyurl.com/cuz76729 

Влада відреагувала на 4 з 11 публічних звернень 
медіаспільноти з початку року – ІМІ. 14.04.2021 
https://tinyurl.com/yeafc568 

В Тальному на Черкащині журналістів видання “Новий 
Дзвін” не допустили на зустріч представників громади 
з міським головою. 13.04.2021 https://tinyurl.com/jtxmf2jy 

Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала, чи 
виконали депутати Львівської міської ради VIII 
скликання обов’язок щодо інформування виборців про 
свій прийом. 13.04.2021 https://tinyurl.com/t7evwcj5 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що 
відкривати кулуари другого поверху для 
журналістів у парламенті поки зарано, зважаючи на 
епідемічну ситуацію. 12.04.2021 
https://tinyurl.com/yy3pjr7e 

У 26 громад з’явиться бюджетний симулятор. 
05.04.2021 https://uacrisis.org/uk/byudzhetnyj-symulyator 
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Громадські організації ініціювали публічні 
обговорення законопроєкту про місцеві референдуми. 
05.04.2021 https://tinyurl.com/9z6fvpj7 

Як ОТГ можуть використовувати е-рішення для 
управління та контролю за земельними ресурсами. 
05.04.2021 https://gurt.org.ua/interviews/67947/bull/ 

Інформаційна відкритість місцевих програм громад 
Харківського регіону (інфографіка). 05.04.2021 
https://tinyurl.com/tpz2dsv 

Громади мають навчитися взаємодіяти з 
антимонопольними органами для досягнення цілей 
децентралізації – експерти. https://tinyurl.com/yk7azstr 

ГО Трансперенсі Інтернешнл Україна презентувала 
результати двох рейтингів – Рейтингу прозорості 100 
найбільших міст України та Рейтингу підзвітності 50 
міст України. https://tinyurl.com/d4rzpt6e 

 

 

Реагування громадянського 
суспільства 
 

Правові проблеми, породжені під час пандемії 
неформальною зайнятістю, очима працівників та 
експертів. 30.04.2021 
https://gurt.org.ua/news/informator/68659/ 

ГО “Антикорупційний штаб” створює коаліцію ГО та 
БФ задля спільної боротьби зі зловживаннями на 
вакцинації. 21.04.2021 https://tinyurl.com/d2s3pt5y 

Турбота для Ба і Ді. В Україні розпочався проєкт 
допомоги старшим людям по всій країні. 20.04.2021 
https://tinyurl.com/yv24drdp 

Кожному підлітку. Безкоштовно та конфіденціально. За 
підтримки ЮНІСЕФ, підлітки отримують 
безкоштовні психологічні консультації онлайн від 
однолітків. 20.04.2021 https://tinyurl.com/nj84xfpf 

Ціна пандемії для ВПО. 19.04.2021 
https://tinyurl.com/825cx4f6 

Ініціатори проєкту "Сильні духом" під час карантину 
допомагають херсонським родинам. 16.04.2021 
https://tinyurl.com/tu9su824 

Коронакриза знизила представленість жінок-
експерток у медіа – директорка ІМІ. 13.04.2021 
https://tinyurl.com/2suf63yb 

Як вилікувати економіку регіонів від наслідків COVID-19. 
Досвід Херсонщини. 13.04.2021 
https://tinyurl.com/5a26erfw 

Як фестиваль Docudays UA відбувся онлайн. 
Спойлер: чудово. 10.04.2021 https://tinyurl.com/2v399zhs 

 «Мій Телефонний Друг»: як волонтери зі всієї України 
допомагають стареньким пережити самотність. 
07.04.2021 https://tinyurl.com/ezk3y9cb 

Фонд Східна Європа запустив безкоштовну Освітню 
онлайн-платформу Zrozumilo! 07.04.2021 
https://gurt.org.ua/news/informator/67995/ 

Благодійний фонд САЛЮС надає доступ до 
англомовних вебінарів з проблем COVID-19. 
02.04.2021 https://gurt.org.ua/news/informator/67889/ 

Цикл відеоматеріалів для розвитку громадянського 
суспільства від експертів "Демініціатив". 01.04.2021 
https://tinyurl.com/brdbxns5 

 

Реагування органів влади 
 

Вакцинуватися від коронавірусу можна без декларації, 
- Ляшко. 30.04.2021 https://tinyurl.com/2z634vh6 

Понад 2 тисячі українців пройшли реабілітацію за 
кошти ФСС, зокрема й після COVID-19. 30.04.2021 
https://tinyurl.com/4rkwhra4 

Служба безпеки спільно з Дніпровською прокуратурою 
Києва викрила нову схему підробки результатів ПЛР-
тестів на COVID-19 із внесенням фальсифікованих 
даних у додаток "Дій вдома", - повідомляє Офіс 
генпрокурора. 30.04.2021 https://tinyurl.com/w89jhehc 

Умови виписки COVID-пацієнтів: у МОЗ оновили 
стандарти лікування коронавірусу. 29.04.2021 
https://tinyurl.com/76fux97u 

Без лінійок та випускних: як на Одещині 
святкуватимуть останній дзвоник. 28.06.2021 
https://tinyurl.com/y97jsuwh 

Львівську перукарку оштрафували на 17 тис. грн за 
клієнтку без запису. 27.04.2021 
https://tinyurl.com/4w7k77y5 

Оцінювання учнів зможе відбутись дистанційно 
(лист-роз'яснення Міністерства освіти і науки про 
організоване завершення 2020/21 навчального року). 
27.04.2021 http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/82339/ 

500 гривень за дозу: Київ оголосив тендер на 
закупівлю вакцин від COVID-19. 27.04.2021 
https://tinyurl.com/yt632zyj 

Жодні додаткові протиепідемічні обмеження під час 
святкування Великодня та Дня Перемоги в Харкові не 
вводитимуться, - пресслужба Харківської міської 
ради. 27.04.2021 https://www.city.kharkov.ua/uk/news/-
47264.html 

«Кисневі концентратори можна буде брати у сімейних 
лікарів», - Максим Степанов. 27.04.2021  
https://tinyurl.com/djwsryf5 
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Вчителі не отримають надбавки за роботу в умовах 
пандемії COVID-19, – МОН. 27.04.2021 
https://tinyurl.com/tw9babu6 

Розробка вакцин: Шмигаль доручив визначитися з 
фінансуванням для створення сучасної лабораторії. 
25.04.2021 https://tinyurl.com/s9yzapeb 

Від початку року через карантинні обмеження Київ 
недоотримав у бюджет понад 2,5 млрд грн, - Віталій 
Кличко. 25.04.2021 https://tinyurl.com/2sdubay6 

Кабінет Міністрів опублікував постанову щодо деяких 
питань державної компенсації шкоди, пов’язаної з 
ускладненнями, що можуть виникнути після 
вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
23.04.2021 https://tinyurl.com/x7km9cv5 

Хмельниччина: обласна влада проситиме в уряду 
дозволу корегувати карантинні обмеження, - перший 
заступник голови Хмельницької ОДА, керівник робіт з 
ліквідації надзвичайної ситуації в області Сергій Тюрін. 
21.04.2021 https://tinyurl.com/yzpsd6nv 

Кабінет Міністрів затвердив Порядок та умови 
фінансування субвенції на боротьбу з COVID-19 та 
його наслідками під час освітнього процесу в закладах 
загальної середньої освіти та їх розподіл між місцевими 
бюджетами, - Міністерство освіти та науки. 21.04.2021 
https://tinyurl.com/6yt9esfe 

Понад 200 тисяч людей подали заявки на отримання 
"карантинних 8 тисяч", - на засіданні уряду повідомив 
прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 21.04.2021 
https://tinyurl.com/4bmbxf8k 

Кабмін спрямував ще 6,5 мільярдів гривень на 
вакцинацію українців від COVID-19, - прес-служба 
Міністерства фінансів. 15.04.2021 
https://tinyurl.com/yftpms9f 

Кабінет Міністрів оприлюднив Національний план 
вакцинації проти коронавірусної інфекції. 12.04.2021 
https://tinyurl.com/2e6xet7n 

У великих містах з'являться центри вакцинації, - 
заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. 
10.04.2021 https://tinyurl.com/ms2a3rds 

Кабмін визначив перелік тих, хто зможе отримати 
«карантинні» 8 тисяч: документ. 07.04.2021 
https://tinyurl.com/6d3p9bss 

Президент підписав закон про підтримку малого 
бізнесу і людей у «червоних» зонах. 06.04.2021 
https://tinyurl.com/4hy6yh25 

1 млрд грн спрямують на закупівлю ноутбуків у 
школи, - начальник головного управління загальної 
середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та 
науки України Юрій Кононенко. 06.04.2021 
https://tinyurl.com/kdttbdaf 

Як змінилося навчання за час пандемії? - заступниця 
міністра освіти та науки Любомира Мандзій. 01.04.2021 
https://tinyurl.com/2wkze6pt 

Реагування бізнесу  
 

Слідкуватимуть за наявністю масок. УЗ та поліція 
проведуть рейди у поїздах. 30.04.2021 
https://tinyurl.com/59ffkta5 

Укрзалізниця відновила рух поїздів майже в усіх 
областях України. 27.04.2021 https://tinyurl.com/2vrd4ss4 

Пандемия коронавируса стала катализатором 
электронной торговли. 27.04.2021 
https://tinyurl.com/26cadpsm 

У Миколаєві маршрутники взяли штурмом міськраду, 
протестуючи проти локдауну. 26.04.2021 
https://tinyurl.com/cvyhm3wy 

Пандемія – як шанс для удосконалення роботи 
дрібних фермерів заходу України. 26.04.2021 
https://tinyurl.com/56kzxvtw 

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у березні 2021 
року зріс на 11,8% проти лютого, а за три місяці року – 
на 7,5% проти аналогічного періоду минулого року, - дані 
Державної служби статистики. 20.04.2021 
https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/20/673190/ 

Проти карантинних обмежень у Хмельницькому 
протестували підприємці. 19.04.2021 
https://tinyurl.com/2bhdk39x 

Пандемія прогресу: які 5 трендів в AgroTech 
допомагатимуть сільгоспвиробникам. 16.04.2021 
https://tinyurl.com/w6tauhk 

Львівські підприємці блокували рух у центрі міста на 
знак протесту проти карантину. 16.04.2021 
https://tinyurl.com/8kek5w7x 

Розкласти по полицях: тренди ринку складської 
логістики 2021 року. 15.04.2021 
https://tinyurl.com/47u2aaxu 

3 совета для маркетинга во время пандемии. 
14.04.2021 https://tinyurl.com/pr9kvre9 

Державна авіаційна служба України повідомляє, що в 
першому кварталі 2021 року через епідемію 
коронавірусу COVID-19 пасажиропотік в українських 
аеропортах скоротився на 54,3%. 13.04.2021 
https://tinyurl.com/2fdycduu 

Життя онлайн: як спростити використання простого 
електронного підпису. 13.04.2021 
https://tinyurl.com/shezm79r 

 «Пристебніть паски»: авіаринок злітає. Великі надії 
покладаються на літню навігацію та спад пандемії у 
сезон відпусток. 06.04.2021 https://tinyurl.com/2r48w4r9 
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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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