
УРЯДОВИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
 

Інформаційно-аналітична довідка 
щодо актуальних питань, які порушуються громадянами у зверненнях на 

урядову «гарячу лінію» у зв’язку з поширенням на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, що надійшли 2 липня 2020 року  
 
 

Протягом 2 липня зареєстровано 691 звернення 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 383 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. 

 
На розгляд органів влади надіслано 308 звернень, які зареєстровані 

переважно із м. Києва, а також Дніпропетровської, Донецької та Харківської 
областей передусім з питань: 

 
Скарги щодо проблем у функціонуванні об’єктів критичної 

інфраструктури (ЖКГ, транспорт, зв’язок) (159) 

Заявники зверталися стосовно роботи транспорту під час карантину. Так, 
отримано шість скарг щодо недотримання карантинних обмежень (стосовно 
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кількості пасажирів та наявності у них засобів індивідуального захисту) у 
міському громадському транспорті міст Києва та Запоріжжя, а також на 
залізничному маршруті «Харків – Бердянськ». Крім того, отримано чотири 
звернення стосовно необхідності відновлення роботи залізничних маршрутів: 
«Козятин – Київ», «Сербинівці – Жмеринка», «Запоріжжя – Одеса», «Маріуполь – 
Одеса», «Жмеринка – Гречани». 

Скарги на невиплату пенсії, інших соціальних виплат (106) 

Заявники (переважно із м. Києва, Дніпропетровської, Донецької та 
Херсонської областей) нарікали на затримку із виплатою пенсії, інших 
соціальних виплат та невиплату допомоги по безробіттю. 

Зокрема, у 62 зверненнях заявники нарікали на проблеми з призначенням та 
затримку з виплатою соціальних допомог (допомога при народженні дитини, 
державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога на дітей 
одиноким матерям). Зокрема, допомоги на дітей одиноким матерям 
стосувалося 28 звернень переважно із Дніпропетровської, Донецької, Одеської, 
Луганської та Херсонської областей. 

Крім того, у 31 зверненні громадяни скаржилися на затримку із виплатою 
пенсії та доплат до неї. Скарги надійшли переважно із м. Києва, Донецької, 
Вінницької, Харківської та Дніпропетровської областей. Зокрема, на затримку 
із виплатою пенсії нарікали сім пенсіонерів переважно із Дніпропетровської, 
Рівненської, Одеської та Донецької областей. 

Також у 13 зверненнях заявники переважно із Дніпропетровської, 
Вінницької та Тернопільської областей скаржилися стосовно невиплати 
допомоги по безробіттю. 

Скарги на роботу медичного персоналу (22) 

Заявники продовжували звертатися стосовно проблем із наданням 
медичної допомоги (переважно із м. Києва, Дніпропетровської, Одеської та 
Львівської областей). Зокрема, жителька с. Вовче Турківського району Львівської 
області звернулася за сприянням у проведенні масового тестування жителів 
с. Вовче на наявність коронавірусу з огляду на те, що за інформацією заявниці, 
багато селян наразі має симптоми COVID-19. Жителька м. Одеси скаржилася 
на відсутність реактивів у відділенні трансплантації і діалізу Одеської обласної 
клінічної лікарні м. Одеси, у зв’язку з чим дочці заявниці (перенесла 
трансплантацію серця в 2018 р.) та понад 100 іншим пацієнтам не проводяться 
необхідні медичні аналізи (за словами заявниці, завідувач відділення не вживає 
заходів для вирішення вказаної проблеми).  
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Скарги на невиплату заробітної плати, звільнення з роботи (21) 

Заявники звертаються з приводу порушення трудових прав в період 
карантину. Зокрема, зареєстровано десять скарг стосовно: невиплати 
заробітної плати у ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»                                    
м. Запоріжжя (3 скарги, зарплата за травень – червень), філії «Південна» 
концерну «Військторгсервіс» м. Одеси (2 скарги, зарплата за травень – червень), 
Управлінні соціального захисту населення Бобровицької райдержадміністрації 
Чернігівської області (зарплата за червень), Кропивницькій гімназії імені 
М. Тимочка Долинського району Івано-Франківської області (зарплата за 
червень); звільнення з роботи у медичних закладах – Хмільницькій 
центральній районній лікарні Вінницької області, а також двох медзакладах 
м. Харкова (Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні та Харківському 
обласному клінічному центрі урології і нефрології ім. В.І. Шаповала). 

Тенденції щодо зростання/зменшення звернень за певною категорією 

Загальна кількість звернень у четвер майже не змінилася. В той же час, 
зменшилося число скарг стосовно відсутності електропостачання, проблем із 
наданням медичної допомоги та збільшилося – щодо невиплати заробітної 
плати, звільнення з роботи. 

Найбільше звернень з пов’язаних із коронавірусом та карантином питань  
надійшло із м. Києва (42), Донецької (43) та Дніпропетровської (47) областей. 
Заявники із м. Києва переважно скаржилися на відсутність водопостачання, 
електропостачання, неналежну роботу громадського транспорту, а також 
нарікали на проблеми з наданням медичної допомоги, отриманням пенсії та 
інших соціальних виплат. Заявники із Донецької області переважно скаржилися 
на відсутність електропостачання (м. Маріуполь), водопостачання (міста 
Дружківка, Мирноград та Краматорськ), а також нарікали на проблеми з 
отриманням пенсії та інших соціальних виплат. Заявники із Дніпропетровської 
області здебільшого нарікали на відсутність водопостачання (міста Дніпро та 
Кривий Ріг), а також нарікали на проблеми із надаванням медичної допомоги, 
отриманням пенсії та інших соціальних виплат.  

Центром здійснюється постійний моніторинг інформації від Уряду, 
Міністерства охорони здоров’я та інших органів державної влади, повідомлень у 
ЗМІ, яка використовується  для надання громадянам вичерпної інформації 
стосовно карантинних заходів, що здійснюються в державі з метою недопущення 
розповсюдження вірусу SARS-CoV-2, та попередження негативних проявів в 
суспільстві. 

    _______*_______*_______ 
 
 
 
 
 

Виконавець:  
Денисевич О.А. 


