
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 12 жовтня 2021 року  
 

 

Протягом 12 жовтня 2021 року зареєстровано 572 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 у жовтні: 

 
Працівники Центру у 427 випадках надали заявникам консультаційну 

інформацію. Більшість із них стосувалася протиепідемічних заходів (169), 

проведення вакцинації від COVID-19 (112), оформлення документів про 

вакцинацію від COVID-19 (93). Заявники також цікавилися: заходами у 

комунальній сфері під час карантину, порядком перетину державного кордону, 

розміром штрафів за порушення правил карантину, контактною інформацією.  

На розгляд органів влади надіслано 145 звернень, які зареєстровані 

переважно із м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Запорізької 

областей. 
 

Скарги на проблеми із наданням медичної допомоги, матеріально-

технічне забезпечення медичних закладів (101) 

Заявники продовжували звертатися стосовно проблем із наданням 

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

Харківської областей). Зокрема, зареєстровані сім скарг стосовно: неналежного 

забезпечення медичним киснем Балаклійської клінічної багатопрофільної 

лікарні інтенсивного лікування Харківської області; відсутності вільних ліжко-
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місць для госпіталізації хворих на COVID-19 у деяких медзакладах міста 

Новомосковська Дніпропетровської, Пологівського району Запорізької 

областей; відсутності тест-систем для виявлення коронавірусу у 

Криворізькій міській лікарні № 7 Дніпропетровської області, Консультативно-

діагностичному центрі дитячому Дніпровського району міста Києва, окремих 

медзакладах Кам’янського району Дніпропетровської області; відмови у 

забезпеченні ліками за бюджетні кошти хворих на COVID-19 у Куп’янському 

територіальному медичному об'єднанні Харківської області. 

Питання вакцинації від COVID-19 (32) 

Зареєстровано двадцять одну скаргу стосовно: відсутності вакцин у 

окремих медзакладах Куп’янського району Харківської області; проблем з 

отриманням сертифікатів про вакцинацію заявниками передусім із міст 

Києва (5), Харкова (3), Черкас (2) та Кривого Рогу Дніпропетровської області 

(3). 

Сім скарг стосувалися примусу працівників до вакцинації з боку 

керівництва насамперед у Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві. 

Із вказаними скаргами зверталися працівники: закладів освіти (Київський 

військовий ліцей імені Івана Богуна, Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 91 «Лісова казка» Краматорської міської ради Донецької області); 

державних та приватних підприємств і установ (ПАТ «Хімфармзавод 

«Червона зірка» міста Харкова, Запорізька дирекція АТ «Укрпошта»).  

Крім того, отримані прохання сприяти вакцинації чотирьох заявників  із 

міст Києва, Кропивницького Кіровоградської, Мелітопольського району 

Запорізької, Калуського району Івано-Франківської областей. 

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

Отримано шість скарг щодо оплати праці у медичних закладах: невиплати 

заробітної плати за вересень у Криворізькій міській лікарні № 16 

Дніпропетровської області, Онкологічному диспансері міста Маріуполя 

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

Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни; невиплати матеріальної 

допомоги на оздоровлення у Центрі первинної медико – санітарної допомоги 

Тернівської сільської ради Черкаської області; невиплати надбавки за роботу із 

хворими на COVID-19 у Білгород-Дністровській міській багатопрофільній 

лікарні Одеської області, Херсонській міській клінічній лікарні імені Афанасія і 

Ольги Тропіних міста Херсона. 

Робота закладів освіти під час карантину (2) 

Отримано дві скарги щодо недотримання протиепідемічних заходів у 

закладах освіти – Гімназії № 17 Кам'янської міської ради Дніпропетровської 
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області, Нестоїтському опорному закладі освіти Куяльницької сільської ради 

Подільського району Одеської області. 

Допомога підприємцям та застрахованим особам під час                

карантину (1) 

Виплати одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання 

та застрахованим особам стосувалося одне звернення із Харківської області. 

Заявник із м. Харкова (ФОП) звертався за сприянням у виплаті допомоги за 

рахунок коштів місцевого бюджету (2 тис. грн).  

Скарги щодо роботи транспорту під час карантину (1) 

Зареєстровано одну скаргу щодо недотримання карантинних обмежень 

(стосовно кількості пасажирів та наявності у них засобів індивідуального 

захисту) на автобусному маршруті «Миколаївка-Слов'янськ» Донецької області. 

Звернення з інших актуальних питань (2) 

Двоє заявників із Дніпропетровської та Харківської областей зверталися 

стосовно самоізоляції громадян.  

Тенденції щодо зростання/зменшення звернень за певною категорією 

Протягом 12 жовтня 2021 року дещо зменшилася кількість звернень з 

питань  надання медичної допомоги. 

Найбільше звернень з пов’язаних із коронавірусом та карантином питань  

надійшло із м. Києва (14) та Дніпропетровської області (26). Заявники із обох 

регіонів переважно зверталися щодо 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. 


