
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 11 травня 2021 року  
 

Протягом 11 травня 2021 року зареєстровано 705 звернень 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 у травні: 

 
Працівники Центру у 456 випадках надали заявникам консультаційну 

інформацію. Більшість із них стосувалася державної підтримки під час 

карантину (344), протиепідемічних заходів (47), вакцинації від COVID-19 (12). 

Заявники також цікавилися: заходами у соціальній сфері під час карантину; 

стандартами надання медичної допомоги при COVID-19; алгоритмом 

припинення самоізоляції через додаток «Вдома». 

На розгляд органів влади надіслано 249 звернень, які зареєстровані 

переважно із м. Києва, Івано-Франківської, Полтавської, Харківської та Одеської 

областей передусім з питань: 
 

Допомога підприємцям та застрахованим особам під час                

карантину (198) 

Виплати одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання 

та застрахованим особам стосувалося сто дев’яносто вісім звернень переважно 

із м. Києва, Полтавської, Івано-Франківської, Харківської та Одеської областей. 

Заявники насамперед скаржилися щодо призначення допомоги за прийнятими 

заявами (98). Крім того, громадяни нарікали на відсутність виплат коштів (58) 

та скаржилися стосовно відмов у прийнятті заяв на отримання допомоги (32, 
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поширені підстави для відмови: основний КВЕД не належить до переліку тих, 

відносно яких застосовуються карантинні обмеження; несплата ЄСВ; заявник 

не здійснює підприємницьку діяльність в обраному населеному пункті; заявник 

працює за сумісництвом або є найманим працівником та ФОП одночасно). 

Скарги на проблеми із наданням медичної допомоги, матеріально-

технічне забезпечення медичних закладів (30) 

Заявники продовжували звертатися стосовно проблем із наданням 

медичної допомоги (здебільшого із м. Києва, Дніпропетровської, Одеської та 

Донецької областей). Зокрема, отримано одне прохання сприяти забезпеченню 

тест-системами для виявлення коронавірусу Центру первинної медико-

санітарної допомоги № 16 міста Одеси. 

Скарги на невиплату заробітної плати, звільнення з роботи (6) 

Отримано шість скарг стосовно оплати праці у медичних закладах: 

невиплати заробітної плати за квітень у Рожищенській багатопрофільній лікарні 

міста Рожище Волинської області; невиплати надбавки за роботу із хворими на 

COVID-19 у Київському міському пологовому будинку № 6; невиплати 

підвищення до заробітної плати у Іванківській центральній районній лікарні 

Київської області; невиплати лікарняних у зв’язку з вагітністю та пологами у 

Зеленодольському центрі первинної медико-санітарної допомоги міста 

Зеленодольська Дніпропетровської області, Київському міському пологовому 

будинку № 2; невиплати лікарняних у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності у Хмільницькій центральній лікарні міста Хмільника Вінницької 

області. 

Заходи в соціальній сфері під час карантину (4) 

Четверо заявників із м. Києва, Дніпропетровської, Львівської та 

Чернівецької областей зверталися за сприянням у виплаті допомоги по 

частковому безробіттю на період карантину. 

Скарги щодо роботи транспорту під час карантину (2) 

Зареєстровано дві скарги щодо недотримання карантинних обмежень 

(стосовно кількості пасажирів та наявності у них засобів індивідуального 

захисту) у громадському транспорті міста Херсона, а також на залізничному 

маршруті «Костянтинівка – Одеса». 

Звернення з інших актуальних питань (9) 

Сім звернень стосувалися вакцинації від COVID-19: прохання сприяти 

вакцинації шести заявників із міст Києва (3), Житомира, Полтавського району 

Полтавської та Черкаського району Черкаської областей; скарга стосовно 

відсутності вакцини у Консультативно-діагностичному центрі № 1 

Дарницького району міста Києва. 
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Отримано два звернення щодо недотримання протиепідемічних заходів 

на підприємствах, в установах та організаціях, зокрема у одному 

продуктовому супермаркеті мережі «Сільпо» у місті Львові. 

Тенденції щодо зростання/зменшення звернень за певною категорією 

Протягом 11 травня 2021 року зменшилася кількість звернень з питань 

надання медичної допомоги та оплати праці. 

Найбільше звернень з пов’язаних із коронавірусом та карантином питань  

надійшло із м. Києва (39), Полтавської (36) та Харківської (20) областей.  

Заявники із усіх трьох регіонів переважно зверталися з питань державної 

підтримки під час карантину. Жителі м. Києва також зверталися стосовно 

надання медичної допомоги та вакцинації від COVID-19. 

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. 


