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Видання здійснене в рамках Проєкту USAID ПУЛЬС, який Асоціація міст України впроваджує за 
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підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку. Зміст не 
обов’язково відображає думку USAID або Уряду США. 
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РІ Асоціація міст України презентує видання: 

Видання «Місцеве самоврядування в Україні. 2019 рік» та дослідження попере-
дніх років доступні на сайті АМУ www.auc.org.ua у розділі «БІБЛІОТЕКА»

Реформа місцевого самоврядування, розпочата у 2014 році, у 2019 році мала б 
вийти на новий етап свого проходження. Однак 2019 рік не відзначився прийнят-
тям ключових законів, необхідних для завершення реформи, хоча керівництво 
держави, визнаючи цю реформу як найуспішнішу, підтвердило курс на доведення 
реформи до логічного завершення не пізніше осені 2020 року. В той же час, у 2019  
році посилилася тенденція залежності бюджетів місцевого самоврядування від рі-
шень органів влади обласного рівня. Про це та інші події  в різних галузях діяльнос-
ті місцевого самоврядування можна дізнатися з щорічного дослідження «Місцеве 
самоврядування в Україні. 2019 рік». 

Починаючи з 2010 року, Асоціація міст України за підтримки USAID, спочатку 
в рамках Проекту ДІАЛОГ, а потім – Проекту ПУЛЬС, здійснює моніторинг стану 
місцевого самоврядування, результати якого публікуються у щорічних звітах.

Звіт «Місцеве самоврядування в Україні. 2019 рік» традиційно адресується ор-
ганам місцевого самоврядування, органам державної влади, науковцям, журна-
лістам, громадськості.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. 2019 РІК
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АМУ: У СКЛАДНИЙ ПЕРІОД МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
ТА ДЕРЖАВА МАЮТЬ НЕСТИ СОЛІДАРНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

17 березня Верховна Рада схвалила за основу та в цілому Закон України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо під-
тримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобіган-
ня виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)».  

Того ж дня Голова АМУ Віталій Кличко звернувся до Президента України Воло-
димира Зеленського з проханням не підписувати Закон України 533-IX як такий, що 
призведе до значних втрат місцевих бюджетів та їх розбалансування. 

Закон передбачав, зокрема, скасування на два місяці плати за землю та податку 
на нерухоме майно. Це - місцеві податки, які є власними ресурсами місцевого само-
врядування. Їх вилучення позбавить місцеві бюджети 13% загальних доходів.

Місцеве самоврядування солідарне з державою і активно долучилося до протидії  
поширенню коронавірусу. Міста, селища, села, ОТГ фінансують медицину та ще й ви-
діляють сотні мільйонів гривень на підвищення зарплати медикам, закупівлю ліків, 
масок, тестів, обладнання. Але реалізація Закону призведе до того, що громади не 
тільки не матимуть ресурсів для цього, а й не зможуть виплачувати навіть мінімальні 
зарплати медикам, вчителям, вихователям, працівникам соцзахисту, транспорту та 
ЖКГ.

Асоціація міст України наголосила, що у відповідності до ст. 142 Конституції  Укра-
їни, ст.27 Бюджетного кодексу, положенням Європейської хартії  місцевого само-
врядування, Держава має передбачити компенсацію у разі покладання на місцеві 
бюджети додаткових витрат. Також доцільно дозволити органам місцевого самовря-
дування встановлювати пільги зі сплати місцевих податків та зборів посеред бюджет-
ного року без застосування регуляторних процедур і передбачити розстрочку по 
сплаті за землю, податку на нерухоме майно. А часткове покриття можливих втрат 
бізнесу має також відбуватися і за рахунок джерел доходів державного бюджету - 
ПДВ, податку на прибуток, акцизів.

Відповідні пропозиції  АМУ спряму-
вала Уряду, Президенту, Верховній Раді 
України.

25 березня на онлайн прес-конференції  
Голова АМУ мер Києва Віталій Кличко по-
відомив, що на базі Асоціації  міст України 
створюється платформа для оперативної 
співпраці громад у боротьбі з коронавіру-
сом.

«Хочу зазначити, що на базі Асоціації  
міст України ми створюємо платформу для оперативного обміну досвідом і кращи-
ми практиками, що відпрацьовують сьогодні міста в ситуації  пандемії . Бо сьогодні 
основне навантаження в боротьбі з розповсюдженням вірусу - саме на лідерах гро-
мад - на мерах українських міст і містечок. Ми всі спілкуємося, допомагаємо один 
одному. Асоціація міст готує рекомендаційні матеріали і оперативно надасть їх усім 
мерам. - Як діяти в окремих ситуаціях, які обмежувальні заходи ефективно запро-
ваджувати, як комунікувати з громадою для подолання пандемії », - сказав Віталій 
Кличко.  
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АМУ підкреслює: місцеві бюджети матимуть некомпенсовані втрати через 
рішення, прийняті державою, і це є прямим порушенням прав місцевого са-
моврядування.
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ференція “Громади в умовах карантину: 
український та закордонний досвід” Виконав-
чий директор Олександр Слобожан повідо-
мив, що АМУ створила штаб з розробки 
законодавчих ініціатив щодо зменшення 
впливу негативних наслідків пандемії  на 
місцеві бюджети. Також у цей непростий 
період Асоціація надає громадам консуль-
тативну та методичну підтримку, прово-

дить навчальні онлайн заходи (вебінари), на сайті АМУ регулярно публікуються  до-
бірки практик громад  щодо протидії  пандемії  COVID-19. Окрім того, АМУ допомагає 
органам місцевого самоврядування у пошуку постачальників необхідного медично-
го обладнання та засобів захисту.  

30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні прийняла Закон 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення до-
даткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-2019)» (законопроєкт №3275). 

Цей Закон, зокрема, передбачає внесення змін до Податкового кодексу України. 
Так, уточнюються положення норм, якими органи місцевого самоврядування були 
позбавлені надходжень  до своїх бюджетів плати за землю та податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, за березень та квітень 2020 року.

Прийнятим Законом передбачено:
– платники не сплачують ці податки лише за один місяць – березень
– платежі за квітень мають бути сплачені до 30 червня.
Завдяки цьому будуть наполовину зменшені очікувані втрати місцевих бю-

джетів. 
Також у цьому Законі схвалено норму, якою органам місцевого самоврядування у 

2020 році надано право внесення змін до прийнятих рішень про встановлення міс-
цевих податків та зборів в частині зменшення ставок лише єдиного податку без 
застосування певних норм Податкового кодексу України, Закону України «Про заса-
ди державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону Укра-
їни «Про доступ до публічної інформації », Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання».

Отже, Верховна Рада України певною мірою врахувала пропозиції  Асоціації  міст 
України до законопроєкту 3275, однак, на жаль, більша частина пропозицій не була 
взята до уваги.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРЕС-КЛУБ РЕФОРМ 
«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ЩО ДАЛІ?» 

5-6 березня у Києві Асоціація міст України провела шостий традиційний Національний 
прес-клуб реформ за участі більше  100 представників регіональних медіа з усієї України 
– телебачення, радіо, друкованих та інтернет ЗМІ. АМУ щороку проводить такий захід для 
журналістів з метою підбиття підсумків децентралізаційної реформи за рік та формулю-
вання подальших завдань. Прес-клуб організовано в рамках проєкту «Розробка курсу на 
зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує АМУ за підтримки 
USAID.

Виконавчий директор Асоціації  міст України Олександр Слобожан відкрив  захід, приві-
тав журналістів та надав слово заступнику Міністра розвитку громад та територій України 
В’ячеславу Негоді. 

В’ячеслав Негода подякував АМУ за прове-
дення такого заходу для журналістів, і наголо-
сив, що питання реформи – це не тільки техніч-
ні рішення, це передусім розуміння процесів її  
впровадження, а також суспільне сприйняття. 
Тому без належної інформаційної підтримки 
проведення реформи неможливе. Він також за-
значив, що реформа місцевого самоврядуван-
ня безпосередньо пов’язана з історією Асоціації  
міст України, яка стояла у витоків його розбу-
дови в Україні.

В’ячеслав Негода презентував план заходів Уряду щодо децентралізації  та реформи місце-
вого самоврядування і поспілкувався з журналістами. Насамкінець, відповідаючи на запитан-
ня ЗМІ щодо підготовки конституційних змін, заступник Міністра наголосив на ролі АМУ у від-
стоюванні інтересів місцевого самоврядування. 

Під час першої панелі прес-клубу: «Змі-
ни до Конституції  щодо децентралізації  та 
реформа місцевого самоврядування» Вико-
навчий директор АМУ Олександр Слобожан 
роз’яснив, що пропонує Асоціація у власній 
Концепції  змін до Конституції  в частині місце-
вого самоврядування та територіальної органі-
зації  державної влади, схваленій Правлінням 
18 лютого, та наголосив: «У пропозиціях АМУ 
щодо конституційних змін відображені голо-
вні принципи Європейської хартії  - справедли-
вість розподілу фінансів і однакова якість публічних послуг». Зараз ми маємо об’єктивно до-
носити точку зору громад, інформувати про хід реформи місцевого самоврядування. Саме 
для цього АМУ проводить Національний прес-клуб реформ, - підкреслив О.Слобожан.

Також, у дискусії  взяли участь експерти Асоціації  міст України. Зокрема, аналітик АМУ з 
питань охорони здоров`я Світлана Осташко  презентувала тему «Медична реформа: пози-
ція АМУ щодо механізмів її  реалізації » та роз’яснила журналістам проблеми у впровадженні 
реформи охорони здоров’я  та шляхи  їх вирішення 

Директор Аналітичного центру АМУ Ярослав Рабошук розповів про ринок землі і про те, 
що зміниться для муніципалітетів, зокрема їх бюджетів. 

Аналітик АМУ Олександр Логінов  пояснив, якою буде виборча система на місцевих ви-
борах і чого слід очікувати мерам та муніципальним радам.
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темі: «Підтримка децентралізації  та реформи 
місцевого самоврядування – позиція парла-
ментських фракцій та груп». 

У дискусії , яку модерував Олександр Сло-
божан, взяли участь народні депутати України: 
Зіновій Андрійович (Фракція Політичної пар-
тії  «СЛУГА НАРОДУ»), Віталій Безгін (Фракція 
Політичної партії  «СЛУГА НАРОДУ»), Руслан 
Трєбушкін (позафракційний), Альона Шкрум 
(Фракція політичної партії  Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»), Олексій Гончаренко (Фракція Політичної партії  «ЄВРОПЕЙ-
СЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»), Лариса Білозір (Депутатська група «За майбутнє»).

Віталій Безгін сказав, що 2020 рік є ключовим для проведення реформи та наголосив, що 
зміни до Конституції  необхідні і максимально інклюзивний формат обго-
ворення має забезпечити результат. Наразі робочі групи з представників 
асоціацій ще не дійшли згоди щодо формату функціонування префектів, 
але формулювання щодо забезпечення територіальної цілісності має бути 
більш однозначним, без слів про державну безпеку, що можна тлумачити 
по-різному та зловживати. 

Лариса Білозір висловила переконання, що депутати мають забезпечити якісну ре-
форму децентралізації , щоб вона стала успішною, і обговорення з усіма 
стейкхолдерами може допомогти у цьому. Щодо головних завдань, кри-
тично потрібно завершити формування адмінтерустрою та визначити 
три рівні управління, однак лише з двома виборними рівнями, а саме 
- громада та область. На рівні району рада непотрібна, можливо потріб-
но розглянути не районну раду, а раду округу, куди за посадою будуть 

входити голови ОТГ.
Зіновій Андрійович наголосив, що для впровадження децентралізаційної реформи необ-

хідне розуміння архітектури місцевого самоврядування. Адже саме міс-
цеве самоврядування формує місцеву політику та місцеву демократію.  
Від того, наскільки якісно будуть розроблені зміни до Конституції , буде 
залежати життя громадян на десятиліття, тому поспішно вирішувати таке 
питання не можна. Головна мета - якісна фінансова децентралізація, фі-
нансова автономія, має стати базою для муніципалітетів у питанні впро-

вадження реформи децентралізації .
Руслан Трєбушкін зазначив, що завдяки активній позиції  АМУ, міських голів, стали мож-

ливими обговорення проблемних та нагальних питань громад. Головне 
завдання, щоб утворені в ході реформи громади були  реально спромож-
ними.

Щодо запровадження інституту префектів він сказав, що префекти на-
гадали «смотрящих», як раніше казали в народі. Прописування такого 
пункту Конституції  більше нагадує політичні мотиви. У країнах Європи іс-

нують два окремих інститути: місцевого самоврядування і центральної влади. Місцева вла-
да краще розуміє і вирішує питання громад, а центральна влада виконує свої повноваження.

Альона Шкрум наголосила, що реформа децентралізації  – дійсно успішна, і дала лю-
дям відчути справжні результати. Тому важливо, щоб вона завершилась 
не менш успішно, з врахуванням думки громад та профільних асоціацій. 
Люди мають відчувати, що можуть вирішувати питання своєї громади та 
вливати на її  благоустрій.

Щодо підготовки тексту конституційних змін народний депутат зазна-
чила, що цей процес має бути відкритим і АМУ має бути до нього долу-
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чена. Адже, зміни до Конституції  мають залишалися на довгий час для громад, для країни 
загалом, а не змінюватися кожні п’ять років.

Олексій Гончаренко спілкувався з учасниками прес-клубу через он-лайн відеозв’язок. Щодо 
децентралізаційної реформи він зазначив, що це одна з декількох най-
успішніших реформ за останні роки. Продовження процесу - це закрі-
плення цих здобутків у Конституції , але будь-які суперечливі положення 
мають бути виключені. Зараз тривають публічні обговорення,  але, влас-
не, з цього слід було починати. Громади мають об’єднуватися добровіль-
но, підкреслив народний депутат. 

Також народні депутати відповідали на питання представників регіональних ЗМІ щодо реформи 
місцевого самоврядування, питання пайової участі, акцизного податку, фінансової підтримки громад. 

Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан на завершення дискусії  підсумував: «Ідея 
таких пресклубів полягає в тому, що завдяки реформі з децентралізації  можна об’єднати пред-
ставників різних політичних сил, що займаються питанням децентралізації , які дійсно працю-
вали для жителів громад,  для поліпшення їх благополуччя та отримання якісних послуг».

У другий день роботи, 6 березня, учасники Національного прес-клубу відвідали іннова-
ційні об’єкти міста Києва. 

Перша група журналістів відвідала Єдиний ситуаційний центр моніторингу роботи 
транспорту, який розташований у приміщенні ко-
мунальної корпорації  «Київавтодор».

Центр, що працює з грудня 2018 року, був розро-
блений фахівцями Департаменту інформаційно-ко-
мунікаційних технологій за участі комунальної кор-
порації  «Київавтодор».

Ситуаційний центр дає можливість системно 
контролювати підприємства дорожньо-транспорт-
ного комплексу міста і підвищувати ефективність 
їх роботи.

Представники регіональних ЗМІ поставили запитання першому заступнику генерального 
директора комунальної корпорації  «Київавтодор» Володимиру Гуземі, записали коментарі 
та зробили фото.

Друга група представників медіа ознайомилась з діяльністю Центру обробки даних, що 
відкритий в рамках проєкту «Безпечне місто» і знаходиться на базі комунального підприєм-
ства «Інформатика». Ознайомчу екскурсію Центром провів Микола Пихтін, в.о. генерального 
директора КП «Інформатика». Він пояснив структуру функціонування такої системи на при-
кладах, демонструючи її  оперативну роботу.

Окремо про етапи впровадження цієї системи та ідею відкритого міського бюджету розпо-
вів депутат Київської міської ради, голова Постійної 
комісії  з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку Андрій Странніков. «Кошти бюджету міста 
Києва витрачені недарма, вони працюють на киян. 
Ми бачимо велику, чітко відлагоджену систему, яка 
дійсно працює», - зазначив він, підсумовуючи екскур-
сію Центром обробки даних. 

За підсумками Національного прес-клубу ре-
форм у регіональних медіа вийшло кількасот публі-
кацій. АМУ переконана, що такі заходи для журналістів з областей і комунікація реформ «з 
перших вуст» є важливим чинником формування громадської підтримки реформи місцево-
го самоврядування в Україні.
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РОЗ’ЯСНЮЄ: АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР 
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ

Щодо звільнення від плати за землю та нерухоме майно на період карантину
30 березня 2020 року Верховна Рада України на позачерговому засіданні прийняла 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забез-
печення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням  корона-
вірусної хвороби (COVID-2019)»

В частині земельних відносин та комунального майна Законом доповнюється підрозділ 
10 розділу ХХ Податкового кодексу України та визначається, що:

 вносяться зміни до п.524

- звільнення від плати за землю (земельний податок та орендна плата за земельні 
ділянки державної та комунальної власності) по земельним ділянкам,  що перебува-
ють у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юри-
дичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності, здійснюється на 
період з 1 березня по 31 березня 2020 року; 

- платники плати за землю (крім фізичних осіб), які відповідно до пункту 286.2 статті 
286 цього Кодексу подали податкову декларацію, мають право подати уточнюючу подат-
кову декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за 
землю за  податковий  період  березень 2020 року; 

- платники плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділян-
ки державної та комунальної власності), які визначають податкові зобов’язання із плати 
за землю на підставі податкових декларацій,  сплачують податкове зобов’язання зі сплати 
плати за землю за податковий  період – квітень 2020 року у повному обсязі за місцезна-
ходженням земельної ділянки у строк до 30 червня 2020 року без нарахування пені та 
штрафних санкцій, передбачених цим Кодексом за порушення термінів сплати податкових 
зобов’язань щодо загальних термінів сплати податкового зобов’язання за такий період;

 оновлюється п.525 щодо зменшення періоду, на який встановлено звільнення із плати за 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. При цьому платники податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (крім фізичних осіб), що відповідно до підпунк-
ту 266.7.5. пункту 266.7 статті 266 цього Кодексу подали податкову декларацію мають право 
подати уточнюючу податкову декларацію в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із 
сплати плати за землю за відповідні місяці. Фізичним особам – платникам податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної ділянки, перерахунок здійснюється контролюючим органом.

Як у Податковому кодексі, так і у Законі не передбачений механізм обчислення (перера-
хунку) податків на нерухоме майно у випадку надання податкових пільг на тимчасовій основі.

Також Законом пропонується доповнити розділ «Прикінцеві та перехідні положення» 
Цивільного кодексу України: 

 новим п.14, яким встановлюється, що з моменту установлення карантину, введеного 
постановою Кабміну від 11.03.2020р. №211 (з наступними змінами і доповненнями) та до 
його завершення в установленому законом порядку наймач звільняється від плати за ко-
ристування майном відповідно до частини 6 статті 762 Цивільного кодексу. 

Проте згідно з ч.6 ст.762 Цивільного кодексу наймач звільняється від плати за весь час, 
протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не від-
повідає. Звертаємо увагу на те, що у п.14, прописаному в Законі, пропонується звільнити 
від плати всіх наймачів, в тому числі й тих, хто використовує майно, взяте в найм, що не 
відповідає вимогам ч.6 ст.762 Цивільного кодексу та порушує права наймодавця, оскільки 
дозволяє неправомірне безоплатне користування його майном. Тобто всі категорії  орен-
дарів комунального майна, навіть ті, які не припиняли свою господарську діяльність на 
період карантину, цим Законом фактично звільняються від орендної плати. 
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ІВОкрім того, розділ V «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна» доповнюється:

 п.72, яким забороняється проводити приватизацію (продажу) об’єктів великої прива-
тизації  на період карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Прийняття змін до Податкового кодексу, які передбачають запровадження податкових 
пільг протягом дії  карантину, та пільг, встановлених Постановою №211, призведе до змен-
шення надходжень місцевих бюджетів.

Особливості закупівлі товарів та послуг за спрощеною процедурою для проти-
дії  коронавірусу COVID-19

20 березня 2020 року Уряд прийняв постанови щодо протидії  коронавірусу COVID-19: 
№224 «Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медич-

ного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виник-
ненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірус-
ної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції  з ввезення яких 
на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість»; 

№225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення за-
ходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію 
спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території  України». 

Постановами встановлено, що закупівлі, необхідні для запобігання виникненню і по-
ширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хво-
роби (COVID-19) здійснюються за спрощеною процедурою. Вона передбачає, що догово-
ри дозволяється укладати без проведення відкритих торгів, але при цьому обов`язково 
необхідно опублікувати звіт про укладений договір та прикріпити до звіту договір з усіма 
додатками, а також прикріпити звіт про виконання цього договору. Закуповувати через 
звітування можна тільки товари та послуги, які вказані у постанові Уряду №244. До перелі-
ку лікарських засобів, медичних виробів, обладнання, необхідних для здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, зокрема увійшли:

– лікарські засоби для надання медичної допомоги хворим – 77 найменувань;
– медичні вироби, лабораторне обладнання, розхідні матеріали, реагенти для лабора-

торних досліджень – 77;
– медичне обладнання для закладів охорони, що надають допомогу хворим – 27;
– засоби індивідуального захисту – 22;
– дезінфекційні засоби, антисептики  – 15.
Постанова №225 встановлює, що:
– за результатами проведених до 19.04.2020 р. закупівель товарів, робіт і послуг, необхід-

них для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалі-
зацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), згідно 
із затвердженим цією постановою переліком, замовник в електронній системі закупівель 
оприлюднює звіт про укладені договори, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт 
про виконання договору відповідно до статті 10 Закону України “Про публічні закупівлі”;

– за результатами проведених з 19.04.2020 р. закупівель товарів, робіт і послуг, необхід-
них для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, ло-
калізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), 
згідно із затвердженим цією постановою переліком, замовник в електронній системі заку-
півель оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електро-
нної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання 
договору про закупівлю відповідно до статті 10 Закону України “Про публічні закупівлі”. 

Спрощена процедура закупівель діятиме протягом 3-х місяців з дня опублікування За-
кону України №530-ІХ від 17.03.2020 р.
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ІВ Виплати молодим учителям
Постановою Кабінету Міністрів України №1028 від 15.11.2019 р. «Про виплату допомоги 

вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги 
у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого 
на 01.01.2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педаго-
гічної роботи до 10 років. 

На виконання цієї постанови Уряд постановою від 03.03.2020 року №179 «Деякі пи-
тання надання субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соці-
ального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції . Асоціація міст України надає 
відповіді на актуальні запитання щодо адресатів та умов одержання субвенції .

Щодо загального обсягу виплати
Одноразова виплата вчителю становитиме 21 020 грн, що еквівалентно десяти прожит-

ковим мінімумам для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року. Кошти виплачувати-
муться вчителям за основним місцем роботи у закладі освіти.

Щодо категорій педагогів, яким будуть здійснюватися виплати
Відповідно до абзацу третього Порядку та умов надання цієї субвенції  «на отримання 

допомоги мають учителі, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та 
мали стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне наванта-
ження у 2020 році і продовжують обіймати посаду учителя під час виплати допомоги». 
Отже, виплати передбачені виключно вчителям.

Щодо виплат допомоги вихователів груп подовженого дня, соціальним педаго-
гам, практичним психологам, заступникам керівників, керівникам та іншим, окрім 
учителів, категоріям педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчите-
лям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким 
чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогіч-
них працівників не передбачені.

Щодо права отримати одноразову виплату для молодих педагогів учителю, який 
працює на декретному місці

Якщо станом на 1 січня 2020 року особа перебуває на посаді вчителя, має педагогічне 
навантаження і продовжує обіймати посаду вчителя, відповідна виплата для неї закладена 
у Державному бюджеті України.

Щодо права отримати одноразову виплату для молодих педагогів учителю, який 
перебуває у декретній відпустці

Згідно з абзацом третім пункту 3 Порядку «на отримання допомоги мають учителі, які 
станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали стаж педагогічної ро-
боти до 10 років включно, а також мають педагогічне навантаження у 2020 році і продо-
вжують обіймати посаду учителя під час виплати допомоги».

Якщо станом на 1 січня 2020 року особа перебуває у декретній відпустці, а отже, не має 
педагогічного навантаження у 2020 році, одна з умов одержання коштів не дотримується. 
Таким чином, виплата одноразової допомоги для цієї особи не передбачена в Державному 
бюджеті України на 2020 рік.

Якщо станом на 1 січня 2020 року особа працювала на посаді вчителя та мала педаго-
гічне навантаження, а пішла після 1 січня 2020 року у декретну відпустку, то виплата одно-
разової допомоги для неї передбачена в Державному бюджеті України на 2020 рік.

Щодо терміну виплат
Виплата здійснюватиметься наприкінці року, одноразово і в повному розмірі.
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ІВМетодичні рекомендації  з організації  роботи колегіальних органів щодо 
проведення дистанційних засідань, у зв’язку з введеними обмежувальними 

заходами на всій території  України чи окремих регіонах.
 Асоціація міст України вважає, що в умовах надзвичайної ситуації  від злагодженої ді-

яльності органів місцевого самоврядування та сільських, селищних, міських голів залежить 
ефективність місцевого самоврядування. Проте існують об’єктивні обставини, зокрема, зако-
нодавчі прогалини щодо можливості дистанційного ухвалення рішень колегіальними органа-
ми в умовах певних обмежень. Зокрема, Законом не передбачена можливість дистанційного 
проведення сесій місцевих рад та засідань виконавчих комітетів в умовах обмежувальних 
заходів, що призводить до неефективності місцевого самоврядування. 

 Асоціація мст України вважає, що діюча редакція Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» №280/97 дозволяє частково виправити недоліки чинних норм Закону, 
шляхом удосконалення нормативних документів, які унормовують роботу колегіальних ор-
ганів місцевого самоврядування. 

 Наразі не існує єдиної практики щодо внесення необхідних обсягів змін до Регламенту 
роботи місцевої ради чи виконавчого комітету та Положень про постійні комісії  ради. Загаль-
ною та найбільш проблемною позицією у питанні ухвалення змін – є питання необхідності 
фізичної присутності членів колегіальних органів на засіданні. Організація такого засідання 
повинна відбуватися як з дотриманням норм чинного законодавства щодо організації  таких 
засідань, так і з дотриманням обмежувальних заходів щодо мінімальної відстані між члена-
ми колегіальних органів і їх кількістю в одному приміщенні. 

Отже, якщо організаційні питання розміщення членів колегіальних органів на певній тери-
торії  з урахуванням встановлених обмежень буде вирішено, постає питання обсягів змін, які 
потребують нормативні документи. 

 Асоціація міст України вважає, що враховуючи виключність обставин, пов’язаних із запро-
вадженням режиму надзвичайної ситуації  чи надзвичайного стану, положення нормативних 
документів щодо порядку діяльності колегіальних органів в таких умовах слід також випису-
вати окремим розділом, главою, статтею тощо. 

Наприклад, назва розділу/глави/статті може мати таку назву:

«Особливості організації  та проведення сесій …………… ради в умовах надзви-
чайних ситуацій та/або надзвичайного стану»; 

«Особливості організації  та проведення засідань виконавчого комітету 
…………… ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану»; 

 
«Особливості організації  та проведення засідань постійних комісій …………… 

ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану»; 

Далі пропонуємо описувати за яких умов і як можуть відбуватися засідання. 

1. В умовах запровадження надзвичайної ситуації  або надзвичайного стану, спричинених 
спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств на-
селення та   введення такого стану відповідного до законодавства на всій території  України або 
окремих територіях пленарні засідання …… ради (засідання виконавчого комітету ради; постій-
них депутатських комісій) можуть проводитися в режимі відеоконференції /аудіо конференцій 
або з використанням електронного цифрового підпису (дистанційне засідання), крім питань, 
що потребують таємного голосування. 

Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на (визначити 
який орган чи посадова особа має забезпечити організацію)

Варто зазначити найширший спектр можливого використання технологій, а обрання кон-
кретного буде залежати від технічних можливостей та доцільності і буде визначатися в роз-
порядженні про скликання сесії (засідання).

2. Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати: 
– можливість реалізації  прав депутатів ради (членів виконавчого комітету ради); 
– ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу; 
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ІВ – встановлення та фіксацію результатів голосування  стосовно кожного питання. 
Черговість голосування проходить в алфавітному порядку кожним окремим депутатом 

(членом виконавчого комітету) після оголошення початку голосування та прізвища депутата 
(члена виконавчого комітету) 

(У разі, якщо відсутні у загальних положеннях норми про порядок фіксації  результатів 
голосування та осіб, відповідальних за підрахунок, також варто зазначити це. Зокрема, що 
у приміщенні, з якого головуючий  буде здійснювати ведення засідання, також мають бути 
присутні особи, які будуть вести протокол та встановлювати результати голосування).

3. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання не-
відкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з 
ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій або  якнайшвидшої ліквідації  особливо тяжких 
наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації  
повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання. 

Варто виокремити коло питань, які можуть розглядатися у режимі дистанційних засідань, 
адже, як вже зазначалося, це виключні обставини і такий спосіб організації  засідань теж 
має бути винятковим. Законність процедури обумовлюється також нормами Конституції  як 
нормами прямої дії , зокрема статтями 3, 16 та 19.  

4. Рішення про дистанційне засідання  доводиться до відома депутатів (членів виконавчо-
го комітету) і населення не пізніш як за 24 години до його початку  із зазначенням порядку 
денного та порядку відкритого доступу до трансляції  дистанційного засідання ради (вико-
навчого комітету). Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті 
ради з одночасним направленням цієї інформації  та проектів актів з супровідними докумен-
тами на офіційну електронну адресу кожного депутата (члена виконавчого комітету).

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.  

Доцільно також обмежити час на виступи з обговорення питань у порівнянні з часом, визна-
ченим у загальних положеннях або ж приймати процедурне рішення щоразу перед початком 
засідання. 

 У будь-якому разі кожен орган місцевого самоврядування має виходити з своїх технічних 
можливостей щодо забезпечення дистанційного засідання та кількості членів колегіальних 
органів, які мають право на участь у ньому. Наприклад, частина депутатів може фізично пе-
ребувати у приміщенні (секретар, голова комісії  та/або доповідач – бажано/обов’язково; по 
представнику від фракцій/груп/об’єднань тощо – по можливості). 

 Так само частина членів виконавчого комітету має і може перебувати фізично у примі-
щенні разом з головуючим. 

 Для таких випадків пропонуємо, щоб депутати та члени виконавчого комітету особисто у 
заяві/повідомленні зазначили номери телефонів та електронну пошту чи інші засоби кому-
нікації , через які буде здійснюватись розсилка повідомлень та матеріали до засідань. У разі 
використання виключно аудіозв’язку, можна передбачити можливість надсилання членам 
колегіальних органів перед засіданням номерів/кодів, за якими вони будуть ідентифіковані 
на початку засідання. 

 
30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні прийняла Закон «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додатко-
вих соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-2019)» (законопроєкт № 3275). Цим Законом, зокрема, вносяться зміни до Перехід-
них та Прикінцевих положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які 
передбачають можливість організації  та проведення у виняткових випадках дистанційних 
засідань колегіальних органів місцевого самоврядування.

Увага! Консультацію експертів АМУ можна 
отримати, надіславши запит у блоці 

“Консультації ” на сайті Асоціації  auc.org.ua
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ГРОМАДИ ПРОТИДІЮТЬ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Українські громади - міста, селища, села, ОТГ - активно долучилися до про-

тидії  поширенню коронавірусу. Місцеве самоврядування, окрім запровадження 
карантинних заходів,  виділяє кошти на підвищення зарплат медикам, закупів-
лю ліків, масок, тестів, обладнання, організує підвіз медиків на роботу, достав-
ляє продукти для літніх людей і соціально незахищених сімей. 

м. Київ
300 млн грн для підтримки малозабезпечених осіб та майже мільярд грн  -  для медич-

ної галузі столиці
Київська міська рада спрямувала 1 млрд грн для медичної галузі столиці. Кошти передбачено на закупівлю ме-

добладнання, лікарських засобів та фінансову підтримку тих, хто бореться із пандемією. Доплати лікарям станови-
тимуть 4 тис. грн, медсестрам – 3 тис. грн. Для технічного персоналу лікарень і поліклінік передбачено по 1 тис. грн. 

Для підтримки малозабезпечених категорій населення Київрада виділили майже 300 млн грн. На 
сьогодні у столиці понад 12 тисяч одиноких киян похилого віку потребують допомоги. Місто закуповува-
тиме для них продуктові набори і буде доставляти їх пенсіонерам додому. Також передбачені надбавки 
для соціальних працівників, які обслуговують самотніх непрацездатних киян на дому. Для премій со-
цробітникам буде виділено 4,6 млн грн.

Окрім того, Київрада компенсує втрати комунальним підприємствам Київпастранс і Київський ме-
трополітен у зв’язку із обмежувальними заходами через карантин. Місто також гарантує виплати їхнім 
працівникам заробітних плат. Загалом передбачено 780 млн грн.

На заходи з дезінфекції  ОСББ, для ЖБК та територіальних центрів направлено 24 млн грн.

м. Чугуїв, Харківська область
Допомога вразливим категоріям населення
Самотні непрацездатні громадяни, які є підопічними  міського Територіального центру соціального 

обслуговування, безкоштовно отримують набори продуктів харчування. Таке рішення прийняла Чугуїв-
ська міська рада. Набори придбано за кошти міського бюджету в рамках виконання Комплексної про-
грами соціального захисту населення м. Чугуєва.

Управління освіти Чугуївської міської ради підтримало ініціативу міського голови Галини Мінаєвої, і 
працівники закладів освіти активно взялися до роботи з пошиття захисних масок. Частина тканини для ви-
готовлення захисних масок придбана за кошти міського бюджету, частина – благодійна допомога освітян.

«Дякую освітянам міста за підтримку акції з пошиття масок, за небайдужість та допомогу у непростій ситуа-
ції, підтримку своїх земляків! Щирих слів подяки сьогодні заслуговують і наші соціальні працівники, які в умовах 
карантину продовжують надавати послуги підопічним соціального закладу, а також тим чугуївцям, які за станом 
здоров’я через поважний вік потребують допомоги у доставці продуктів та ліків», - зазначила Галина Мінаєва.

м.Херсон
10 млн грн на закупівлю додаткових апаратів ШВЛ та засобів захисту для медиків
Херсонська міська рада прийняла рішення виділити з міського бюджету 10 млн грн на закупівлю до-

даткових апаратів штучної вентиляції  легень, систем захисту медикам, включаючи маски та спецкостюми. 
Також Херсон вже отримав 5 тисяч експрес-тестів для діагностування коронавірусу, про що  повідо-

мив міський голова Володимир Миколаєнко.
Працівники медичних установ міста перевозитимуться міським електротранспортом безкоштовно. 

м. Чернівці
2 тисячі захисних костюмів для медперсоналу
Для медичних працівників міської лікарні №1, яка приймає хворих на коронавірус, придбано 2 тисячі за-

хисних комбінезонів з капюшоном  та водостійким  покриттям. На це з місцевого бюджету виділено майже 1 
млн грн. Рішення  про перерозподіл коштів  на закуплю комбінезонів прийняв  виконавчий комітет. 

У міській лікарні підготовлено 50 місць, ще 50 місць - в резерві. Тут є 300 комплектів індивідуального 
захисту, 135 комплектів спецодягу, 1000 пар захисних високих рукавиць, 900 пар нітрилових рукавиць, 
4 багаторазових біокостюма підвищеного захисту, 1050 респіраторів,  працює 7 апаратів ШВЛ, є 27 точок 
подачі кисню. Також створено запас ліків та деззасобів. 
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м. Харків
Придбано апарати штучної вентиляції  легенів
За кошти міського бюджету  придбано шведські апарати штучної вентиляції  легенів, які передано 

Міській клінічній лікарні №13, Міській клінічній багатопрофільній лікарні №17, Міській багатопрофільній 
лікарні №18, Міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова та 
Міському перинатальному центру.

Апарати призначені для людей будь-якого віку, навіть немовлят, надійні та автономні, можуть пра-
цювати шість годин у режимі очікування, без електрики. Устаткування використовують для інвазивної 
та неінвазивної вентиляції  легенів.

Місто планує придбати за 40 млн грн з резервного фонду ще 20 німецьких апаратів ШВЛ.
Крім того, лікувальні установи Харкова отримали 16 сучасних апаратів УЗД, куплені за кошти підпри-

ємців, які увійшли до Міського антикризового штабу.
Харківський міський голова Геннадій Кернес нагадав, що міська рада вже виділила 60,5 млн грн на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусу на території  міста.

Давидівська ОТГ, Львівська область 
Придбання апаратів ШВЛ
Давидівська ОТГ виділила 500 тис. грн на придбання апарату ШВЛ (штучної вентиляції  легенів) для 

Пустомитівської районної лікарні, а також 3,5 млн грн на придбання апаратів ШВЛ для Центру легене-
вого здоров’я (туберкульозна лікарня). 

Обидва медзаклади обслуговують жителів громади і у випадку реальної загрози через ускладнення 
від захворювання на коронавірус ці апарати зможуть врятувати життя людей.

м. Хмельницький
Майже 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом
Хмельницька міськрада виділила 19,8 млн грн на закупівлю медичного обладнання і засобів для про-

тидії  поширеню коронавірусної інфекції .
За ці кошти буде придбано 10 апаратів штучної вентиляції  легень, 100 ліжок, 500 комплектів постіль-

ної білизни, 50 інфузійних насосів, пульсоксиметрів і кисневих концентраторів.

м.Дубно, Рівненська область
Кошти на тести та апарати ШВЛ
Дубенська міська рада з бюджету міста на протидію коронавірусу виділили понад 1,5 млн грн. Зо-

крема, 50 тис. грн - на придбання експрес-тестів, ще 50 тис. грн - на придбання паливно-мастильних 
матеріалів для транспортування біоматеріалів до обласного лабораторного центру.

1 млн грн з бюджету міста спрямовано на придбання двох апаратів штучної вентиляції  легень для 
інфекційного відділення Дубенської міської лікарні та ще 60 тис грн - на поточний ремонт системи кис-
незабезпечення цього відділення. Майже по 200 тис. грн виділено на придбання медобладнання для 
пологового будинку та поліклініки.

Раніше відділ охорони здоров’я міста централізовано отримав у Рівному більше 10 тисяч масок, 2 
пульсоксиметри, 2 шприцевих дозатори, мішок «Амбу» для вентиляції  легень вручну. Маски розподі-
лені між медичними закладами міста для працівників. Також медиків забезпечено деззасобами, медич-
ними препаратами, захисними костюмами. 

Теребовлянська ОТГ, Тернопільська область
Заходи із запобігання поширенню коронавірусу 
На позачерговій сесії  Теребовлянської міської ради прийнято «Програму імунопрофілактики та захисту 

населення від інфекційних захворювань в тому числі корона вірусної хвороби (COVID-19) на території  Тере-
бовлянської міської ради на 2020 рік». На програму передбачено 1 млн грн з місцевого бюджету.

За кошти громади вже придбано: антисептики для рук AXD2000; дизенфікуючі засоби; одноразові 
рукавички, маски та респіраторні маски; безконтактні термометри, розпилювачі, біозахисні костюми 
та одноразові халати на суму 92 тис грн. Цими засобами забезпечено працівників освіти, соціальної 
сфери, культури, комунальних підприємств Теребовлянської громади. А також у відповідь на звернення 
керівників первинної медицини, районної лікарні, поліції  та ДСНС частину цих засобів виділено для 
організації  роботи їх працівників.

Крім того, громада організувала довезення медичних працівників до робочих місць і спрямувала з 
місцевого бюджету 50  тис. грн на закупівлю дизпалива.
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9Луганська область
Тимчасові пункти прийому хворих на коронавірусну хворобу
На території  закладів охорони здоров’я першої хвилі у містах Рубіжне, Сєвєродонецьк, Старобільськ, 

Лисичанськ та Біловодськ діятимуть тимчасові пункти на базі наметових містечок. До облаштування 
наметів залучені сили рятувальників та медичних працівників області.

Тимчасові пункти прийому хворих встановлено на виконання розпорядження керівника з ліквідації  
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації  природного характеру державного рівня, пов’язаної 
із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 та з метою формування мережі спеціалізованих за-
кладів охорони здоров’я для госпіталізації  пацієнтів з коронавірусною хворобою.

м. Краматорськ, Донецька область
Координаційна група взаємодії  волонтерів та місцевого самоврядування
Міський штаб з ліквідації  наслідків надзвичайної ситуації  у Краматорську об’єднав зусилля з місцеви-

ми волонтерськими організаціями для боротьби з коронавірусом у місті та допомоги населенню. Було 
проведено конференцію за участі органів місцевого самоврядування та волонтерських груп.  Прийнято 
рішення координувати спільну діяльність. Зокрема, була створена група у соціальних мережах для опе-
ративної комунікації , визначено систему координації  дій та першочергові кроки. 

Девладівська ОТГ, Дніпропетровська область
Соціальний проєкт для боротьби з коронавірусом
Для подолання небажаних наслідків пандемії  коронавірусу COVID-19 у Девладівській ОТГ за ініціати-

ви сільського голови Олени Неліпи та за підтримки комунального закладу «Центр надання соціальних 
послуг» в громаді запроваджено соціальний проєкт «Гуртуємося, підтримуємо, допомагаємо!».

У рамках проєкту  організовано надання допомоги в придбанні продуктів харчування, ліків, засобів 
особистої гігієни найбільш вразливим  жителям громади: одиноким людям похилого віку, особам з інва-
лідністю, тим, хто в силу різних життєвих обставин не має змоги відвідати  магазин чи аптеку. Закупівля 
здійснюється за кошти замовника. Доставка замовлення безкоштовна.  

м. Вишгород, Київська область
Кабінет вірусологічного контролю
У приміщенні будинку культури терміново обладнано кабінет вірусологічного контролю, де чергуватимуть 

медики. Заклад створено з метою швидкого діагностування хвороби, надання допомоги інфікованим. Сюди 
можуть звернутися всі громадяни, у кого з’явилися симптоми COVID-19, або є підозра цього захворювання.

Також жителі Вишгорода можуть зателефонувати до невідкладної медичної допомоги за номером 
103, або ж  звернутися до найближчої амбулаторії  загальної практики – сімейної медицини, або до свого 
сімейного лікаря. Мобільні телефони сімейних лікарів нині поширюються вишгородськими соцмережа-
ми, щоб люди, які з якихось причин не мають прямого контакту свого лікаря, знали, як до нього зверну-
тися у невідкладному випадку.

м. Маріуполь, Донецька область
17 млн грн для підтримки людей старшого віку
Маріупольська міська рада виділила з місцевого бюджету 17 млн грн для того, щоб у період каран-

тинних заходів підтримати найбільш вразливу частину населення – людей похилого віку. 
За ці кошти було придбано 62 тисячі продуктових наборів для жителів віком більше 75 років. На одну 

людину розраховано два набори, яких вистачить на два місяці. 

Кам’янська ОТГ, Дніпропетровська область
Заходів з боротьби з коронавірусом координує спеціальний штаб
Всі служби, управління та департаменти міста чітко виконують усі пункти протоколу комісії з питань техноген-

но-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В установах освіти всіх форм власності до 24 квітня оголошено 
карантин. Організовано дистанційний процес навчання, скасовано всі масові заходи, весь громадський транспорт 
і зупинки обробляються спеціальними дезінфікуючими засобами. Через ЗМІ та радіо жителям повідомляють про 
поточну ситуацію, а також інформують про симптоми і запобіжні заходи, які рекомендовані МОЗ України.

З міського бюджету виділено 10 млн грн на першочергові заходи, спрямовані на боротьбу з корона-
вірусом. За розпорядженням міського голови два рази на тиждень всі служби, які забезпечують життє-
діяльність міста, будуть координувати свою роботу на спеціальному засіданні штабу.

Також  в терміновому порядку завершується ремонт другої половини інфекційного відділення міської лі-
карні №7, куди у разі необхідності будуть направлятися люди, які контактували з хворими на коронавірус.

Якщо у пацієнтів буде виявлено і підтверджено коронавірус, їх направлятимуть до лікарні міста Дніпро.
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9 Тульчинська ОТГ, Вінницька область
Виділено кошти на захисні костюми, медобладнання та тести
На позачерговому засіданні виконавчого комітету Тульчинської міської ради було розглянуто питан-

ня забезпечення КНП «Тульчинський міський центр ПМСД» необхідними засобами індивідуального за-
хисту, антисептичними препаратами та лікарськими засобами для надання медичної допомоги хворим 
з гострими респіраторними захворюваннями, спричиненими коронавірусом COVID-2019.

У результаті ухваленого рішення із резервного фонду бюджету громади виділено 73 тис. грн на проведення заходів із 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-2019, а також на придбання: 
захисних костюмів та дезінфікуючих засобів, бактерицидних ламп, швидких тестів для виявлення коронавірусу.

Сумська громада
Цілодобовий кол-центр 
Сумська міська рада створила на базі власної служби «15-80» цілодобовий кол-центр для боротьби з COVID-19. 

Центр діє спільно з відділом охорони здоров’я, патрульною поліцією, комунальними службами та іншими підрозді-
лами, надаючи мешканцям оперативну інформацію щодо ситуації із запобігання поширенню COVID-19. 

Так, 24 години на добу жителі громади звертаються за телефонами служби із питаннями щодо: перших кроків 
для тих, хто повернувся з-за кордону; першочергових дій для людей з групи ризику; заходів з лікування; здійснення 
дезінфекції в місцях громадського користування та житлових будинках; щодо роботи лікарів; патрульної поліції; за-
кладів торгівлі; руху транспорту та отримати необхідні контакти та вичерпну інформацію з усіх нагальних питань. 
Звернення у терміновому порядку передаються відповідним службам, які реагують у відповідності з компетенцією. 

Новопсковська ОТГ, Луганска область
Заходи для недопущення поширення коронавірусної інфекції 
Депутати Новопсковської селищної ради виділили 480 тис. грн для придбання апарату штучної вен-

тиляції  легень та 41 тис. грн на здійснення заходів з запобігання та поширення, локалізації  спалахів епі-
демії  та пандемії  коронавірусної хвороби.

За словами голови Новопсковської ОТГ Вадима Гаєва, для цього довелося скоротити деякі видатки. 

Житомирська громада
«Картка-гаманець» діє у транспорті для медпрацівників
Понад 1600 транспортник карток отримали працівники медичної сфери. Це картка-«гаманець», яка 

дає право безкоштовно користуватися усіма видами громадського транспорту у Житомирі. Міська рада 
поповнила кожну картку на 100 грн.  Надалі картки будуть поповнювати керівники лікарень з бюджетів за-
кладів, вони напряму підписали угоди з КП «Житомиртранспорт». Також картки мають спеціальні наліпки, 
які ідентифікують працівників медичної сфери. Тому житомиряни надають їм першочерговість у посадці.

Тим часом згуртувалися і волонтери, які у соцмережах запустили групи «Крила Житомира», де водії  
безкоштовно пропонують підвезти медика до роботи.

Луцька громада
Безкоштовний антисептик
Медикам «швидкої» в Луцькій громаді місцева влада придбала тисячу банок дезінфікуючого засобу 

ДАН-2. Зі слів медиків, дезінфектори їм вкрай потрібні, адже вони перші, хто контактує з хворими.
Також Луцька міська рада замовила 10 тисяч одиниць антисептика, який безкоштовно видаватимуть 

лучанам, працівникам соціальних служб, медикам, правоохоронцям, інспекторам муніципальної варти 
та всім, хто посилено працює у зв’язку з карантином. 

Кропивницька громада
Придбано три апарати штучної вентиляції  легенів для опорної лікарні
Кропивницька міська рада визначила Центральну міську лікарню базовим закладом з прийому хво-

рих на коронавірусну інфекцію. Для забезпечення її  необхідним обладнанням було схвалено рішення 
перерозподілити кошти, передбачені для капітального будівництва медичних установ. 1,2 млн грн спря-
мовані на придбання трьох апаратів штучної вентиляції  легенів. 

Нове обладнання вже встановлено у лікарні, воно підходить  для лікування як дітей, так і дорослих. 
Кожний апарат постачається у комплекті з кисневим концентратором.

У лікарні створено запас захисного одягу для медичних працівників, які працюватимуть із хворими 
на коронавірусну інфекцію: комбінезони, протичумні костюми, хімстійкі гумові  та латексні рукавички, 
захисні окуляри, респіратори, одноразові флізелінові халати і фартухи, одноразові та марлеві маски.

Для опорного закладу також виділено та повністю укомплектовано спеціальний автомобіль швидкої 
допомоги для перевезення хворих на коронавірус    
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9м. Одеса
Виділено кошти на медобладнання і тести
Міська влада Одеси робить все, щоб не допустити поширення COVID-19 у регіоні. З міського бюджету 

вже виділено 142 млн грн на заходи щодо попередження та зниження ризику інфікування населення. 
Так, на придбання експрес-тестів для діагностики коронавірусу виділено 3,25 млн грн. Зміни в зако-

нодавстві дозволять провести закупівлю 10 тисяч експрес-тестів Одеської міської клінічної інфекційної 
лікарні за прямим договором без довгострокових тендерних процедур, що значно прискорить процес 
постачання тест-систем у медзаклад і оперативне проведення діагностики.

м. Полтава
Місто діє на попередження розповсюдження захворюваності 
У зв’язку із загрозою поширення коронавірусу на засіданні міської комісії  з питань техногенно-еколо-

гічної безпеки і надзвичайних ситуацій було вирішено в’ї зди й виїзди у Полтаву перекрити бетонними бло-
ками. Пропуск відкритий тільки через п’ять блокпостів, де чергують рятувальники та поліцейські. Вони 
проводитимуть температурний скринінг водії в та пасажирів. За потреби їх відправлятимуть до медиків.

Також у місті працюють мобільні групи оперативного штабу, які перевіряють дотримання підприєм-
цями та жителями карантинних заходів.

 м. Долинська, Кіровоградська область
Додаткові кошти на боротьбу з коронавірусом
На позачерговій сесії  Долинська міська рада прийняла рішення про внесення змін до міського бю-

джету на 2020 рік  у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції . 
Так, виділено 300 тис. грн Долинській центральній районній лікарні на придбання швидких (експрес) 

тестів для діагностики коронавірусу; на дезінфікуючі речовини та засоби індивідуального захисту; на 
лікувальні засоби для надання медичної допомоги хворим.

Також громада видлила 50 тис. грн для КП «Долинський Міськкомунгосп» на придбання дезінфікую-
чих засобів та тканини для пошиття захисних масок.

м. Львів
У місті робитимуть ПЛР-тести
ПЛР-тести, які дозволять виявляти інфекцію на ранній стадії , будуть робити у Львові. Раніше аналізи 

треба було відправляти до Києва і чекати результат декілька днів. Тепер тестування на наявність коронаві-
русу займе кілька годин. Лабораторія робитиме від 100 тестів на день. Львів замовив 20 наборів реагентів 
для всіх етапів ПЛР-тестування на суму понад 1 млн грн. Цього недостатньо, тому Львівський міський голо-
ва Андрій Садовий закликав усіх медиків, фармацевтів, власників чи працівників медлабораторій, науко-
во-дослідних установ, по можливості, допомогти місту з якісними імпортними реагентами.

Тростянецька ОТГ, Сумська область
Вся громада підтримує міську лікарню
Тростянецька міська рада виділила рішенням сесії  міський лікарні для підготовки до подолання ві-

русу COVID-19 кошти в сумі 700 тис. грн, з яких 400 тис. грн - на два апарата штучної вентиляції  легень, 
300 тис. грн - на придбання дезінфікуючих засобів. 

Завдячуючи фінансовій підтримці суб’єктів господарювання та небайдужих тростянчан, Благодійний 
Фонд «Доброта» закупив нове медобладнання на суму 169,3 тис. грн. Було придбано: дозатор лікуваль-
них речовин (інфузійний насос), монітор пацієнта поліфункціональний, дефібрилятор. 

Також з бюджету Тростянецького району виділено 100 тис. грн на придбання лікарських засобів та 
засобів індивідуального захисту персоналу. А Мартинівська та Ницахська громади виділили лікарні по 
10 тис. грн на придбання апарату штучної вентиляції  легень.

м. Краматорськ, Донецька область
Перерозподілено кошти на боротьбу з поширенням COVID-19
Під час засідання чергової 67-ї сесії  Краматорської міської ради схвалено рішення про внесення змін 

до міського бюджету на 2020 рік. 
Одним з пунктів передбачається перерозподіл видатків, що передбачені в міському бюджеті, на 

проведення заходів щодо запобігання поширення коронавірусу та лікування хворих з підозрами на 
COVID-19 загальною сумою 12,9 млн грн.  
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9 м. Чернігів
Кошти на медицину та зарплати медперсоналу
У Чернігові з метою запобігання захворюванню, викликаному поширенням коронавірусу COVID-19, ство-

рений міський оперативний штаб, діє міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій. Також активно ведеться робота щодо забезпечення закладів охорони здоров’я необхідним медичним 
обладнанням, виробами медичного призначення, деззасобами та засобами індивідуального захисту.

На міську лікарню №2, інфекційне відділення якої готується приймати таких пацієнтів, вже виділено 
3,6 млн грн. За ці кошти придбано: 500 комплектів захисного одягу для медперсоналу, 1000 респірато-
рів, 200 пар хірургічних рукавичок, 4000 шприців, 300 флаконів етилового спирту, медикаменти та інші 
вироби медичного призначення. З депутатського фонду перераховано 800 тис.г рн, які теж залучаються 
для придбання того, що необхідно для забезпечення діяльності лікарні.

Медичний персонал інфекційного відділення, який контактуватиме з хворими на коронавірус, буде 
отримувати надбавки з коштів міського бюджету. 

м.Білгород-Дністровський, Одеська область
1,2 млн грн на медичне обладнання
На позачерговій сесії  Білгород-Дністровської міської ради депутати ухвалили рішення виділити з бю-

джету 1, 2 млн грн на придбання необхідного устаткування в лікарню в рамках заходів з недопущення 
поширення коронавірусної інфекції .

За ці кошти буде придбано один апарат штучної вентиляції  легенів, портативний апарат ШВЛ, полі-
функціональний монітор пацієнта з неінвазивним виміром гемодинаміки та інше медичне обладнання.

Окільки міська лікарня Білгород-Дністровського визначена опорним закладом, який прийматиме і 
забезпечуватиме лікування людей у разі виявлення коронавіруса, місцева влада звернулася до сусідніх 
громад з проханням також виділити кошти на медичне обладнання, оскільки їх жителі лікуватимуться 
саме у цій лікарні. 

Вінницька громада
Спеціалізоване інфекційне реанімаційне відділення
У Вінниці на базі першої міської клінічної лікарні №1 створюється інфекційна реанімація на 25 робочих місць. 
«У лікарні працюють над додаткових створенням оснащених боксів і напівбоксів інтенсивної терапії . 

Простими словами, ми створюємо інфекційну реанімацію на 25 робочих місць. Уже розмістили замов-
лення на придбання додаткового оснащення на загальну суму 19 млн грн. Йдеться про ті гроші, які виді-
лила міська рада минулого тижня на позачерговому засіданні сесії . За ці кошти плануємо придбати 20 
апаратів штучної вентиляції , монітори спостереження за станом пацієнта, шприцеві та інфузійні насоси, 
дефібрилятори, рентгенівський і ультразвуковий пересувні апарати. Частина обладнання вже надійшла, 
частину обладнання очікуємо в найближчий час. Все залежить від постачальника. Рентгенівський апа-
рат вже знаходиться у відділенні, також замовили 1250 швидких тестів на визначення коронавірусу для 
лікарні №1 і майже 3000 тестів для інших закладів міста», – повідомив директор департаменту охорони 
здоров’я Вінницької міської ради Олександр Шиш.

Вінницька міська клінічна лікарня №1 визначена базовою для прийому дорослих, хворих на COVID-19. 

Тернопільська громада
Онлайн Штаб для боротьби з коронавірусом
Тернопільська міська рада створила Штаб для боротьби з коронавірусом для прийняття рішень в 

умовах загрози епідемії  коронавірусної інфекції  COVID-19. Штаб оперативно інформуватиме громаду 
щодо ситуації  із захворюваністю на коронавірус в Україні та у Тернополі.

У мережі Фейсбук створено спільноту Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом, де буде 
публікується достовірна інформація про: рішення оперативного штабу Тернополя щодо коронавірусу (у 
т.ч. про обмежувальні заходи, заборони, карантини тощо) та реагування на оперативні ситуації , які ви-
никають у місті;, а також надаються консультації  щодо дій у разі підозри захворювання на коронавірус.

м.Умань, Черкаська область
Лікарню забезпечено протиепідемічним одягом 
Уманська міська рада виділила 4,4 млн грн для міської лікарні на забезпечення лікувально-профілактичними 

засобами для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Кошти підуть на придбання медичного обладнан-
ня, ліків, засобів індивідуального захисту та дезінфекційних засобів. Наразі Уманська міська лікарня забезпечена 
комплектами протиепідемічного одягу у кількості 300 шт., одноразовими медичними рукавичками – 6000 шт.
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9Семенівська ОТГ, Житомирська область
Громада гуртується для протидії  пандемії 
Семенівська сільська рада та виконком оперативно прийняли низку необхідних рішень з метою ви-

ділення відповідних бюджетних коштів та вжиття першочергових заходів для запобігання поширення 
коронавірусної інфекції  COVID-19 на території  громади.

Також було прийнято рішення збирати готівкові кошти, невідкладно знайти та придбати необхідні 
засоби захисту, щоб медичні працівники первинної ланки та жителі громади, які звертатимуться по до-
помогу, почувалися у безпеці.

Небайдужі жителі та місцеві підприємці зібрали кошти, за які придбано на перший час захисні кос-
тюми та окуляри, вугільні респіратори, хірургічні маски.

смт Оржиця, Полтавська область
Тести на коронавірус
Оржицька селищна рада виділила з місцевого бюджету кошти та придбала 25 сертифікованих тестів 

іноземного виробництва для швидкої діагностики коронавірусної інфекції . 
За потреби їх використають для діагностики коронавірусу не лише у жителів селища, а й району. Нині 

тести передано до комунального закладу  «Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги».

м. Енергодар, Запорізька область
Місто вживає всіх можливих заходів для попередження поширення хвороби
Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України в чотирьох містах-супутниках АЕС, до числа яких 

входить і Енергодар, введено особливий карантинний режим. Згідно з рішенням міської комісії  з пи-
тань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, тимчасово обмежено проїзд транспор-
ту через головний в’ї зд до міста. Тут облаштовано станцію патрульної поліції , де цілодобово чергують 
працівники правоохоронних органів у супроводі чергового медика. Працівники містоутворюючих під-
приємств, які проживають за межами міста,  використовують при в’ї зді свої робочі пропускні документи. 

На період карантину посилено роботу правоохоронних органів. Щоденно місто патрулюють праців-
ники поліції  та військовослужбовці Національної гвардії  України. 

Жителям міста, які належать до групи ризику запроваджено видачу захисних масок. Також засо-
бами індивідуального захисту забезпечені працівники комунальних установ, бюджетних організацій та 
правоохоронних органів.

Міська рада прийняла рішення виділила додаткові кошти на потреби медичних закладів, зокрема, 
для придбання засобів індивідуального захисту, медичного обладнання, необхідних медикаментів та 
матеріалів. У разі спалаху інфекції  у місті для вжиття додаткових заходів будуть використані кошти ре-
зервного фонду у розмірі 3 млн грн.  

Слобожанська ОТГ, Дніпропетровська область
Роз’яснювальна робота серед населення 
Працівники Слобожанської селищної ради разом з волонтерами проводять роз’яснювальну роботу 

серед населення щодо шляхів поширення коронавірусу та методів запобігання інфікування. 
З початку карантину, що введений на території  громади з 13 березня, друкована інформація постійно 

оновлюється на інформаційних стендах ОТГ, розміщуються статті та посилання на офіційні джерела в 
засобах масової інформації , на сайті Слобожанської ОТГ та в соціальних мережах. 

Також територією населених пунктів громади регулярно проводиться патрулювання з метою запо-
бігання порушень жителями громади.

Мукачівська ОТГ, Закарпатська область
Боротьба з коронавірусом – першочергове завдання
Міська рада на сесії  прийняла рішення щодо збільшення резервного фонду місцевого бюджету на 6 

млн грн та виділення 4 млн грн на придбання медобладнання. Місто закупить для медичних закладів 
додатково чотири апарати штучної вентиляції  легень, ще три передасть держава. Наразі в медичних за-
кладах міста є вже дев’ять таких апаратів. Також буде куплено газовий аналізатор крові.

У громаді працює 5 груп швидкого реагування, які забезпечують дотримання карантинних заходів. 
Окрім того, інспектори проводять роз’яснювальну роботу серед населення.

Щодня 10 працівників соціальної служби турбуються про 124 одиноких місцевих жителів похилого віку. 
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9 Тернопільська громада
Кошти на апарати штучної вентиляції  легень та медикаменти
Тернопільська міська рада на позачерговій сесії  прийняла зміни до бюджету, якими  передбачено 

перерозподіл коштів, що будуть спрямовані на потреби медичної галузі.
«Ми спрямовуємо додаткові кошти у сумі понад 10 млн грн для  потреб медичної галузі, з яких по-

над 5 млн грн - на придбання апаратів штучної вентиляції  легень. Інша сума коштів буде направлена на 
потреби медичних закладів для придбання предметів індивідуального захисту, гігієни, медикаментів», 
- розповів Тернопільський міський голова Сергій Надал.

Бучанська ОТГ, Київська область
Маршрут допомоги жителям громади
Влада Бучанської ОТГ, щоб допомогти малозабезпеченим родинам легше пережили карантин, ство-

рила мобільні групи. Так, 250 спеціальних наборів продуктів харчування доставляються жителям грома-
ди, які найбільше потребують підтримки.

Раніше Бучанська громада  за кошти місцевого бюджету замовила 50 експрес-тестів для діагнос-
тування коронавірусної інфекції  COVID-19, закупила медичні маски одноразового  та довготривалого 
використання, медичні рукавиці, дезинфікуючі засоби для рук та приміщень, засоби індивідуального 
протиепідемічного захисту для працівників, які здійснюють життєзабезпечення міста. 

Житомирська громада
Заходи для недопущення поширення коронавірусної інфекції 
Міська влада для попередження та зупинення поширення коронавірусної інфекції  замовила експрес-

тести для виявлення хвороби, проводить дезинфекцію вулиць та зупинок громадського транспорту, ор-
ганізувала доставку продуктів харчування та інших предметів першої необхідності людям літнього віку 
та одиноким хворим жителям.

Для недопущення поширення інфекції  на території  громади виконавчий комітет Житомирської місь-
кої ради прийняв рішення про створення додаткових мобільних груп,  що контролюватимуть дотриман-
ня протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання.

м. Рівне
Кошти з бюджету міста на медичне обладнання, ліки, надбавку медпрацівникам та 

засоби дезінфекції 
Із резервного фонду бюджету Рівного на потреби міського управління охорони здоров’я виділено 

10 млн грн.  Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю засобів індивідуального захисту для медичних 
працівників, а також медикаментів для пацієнтів інфекційного відділення та спеціального медичного 
обладнання, зокрема, апаратів штучного дихання.

1,5 млн грн спрямовується управлінню житлово-комунального господарства для придбання засобів дезінфекції.
Раніше на сесії  міськради було виділено 8 млн грн на придбання апаратів штучної вентиляції  легенів 

для Рівненської міської лікарні. Також з місцевого бюджету будуть виділені кошти для надбавки медич-
ним працівникам, які контактуватимуть з інфекційними хворими.

м. Черкаси
Оснащення інфекційної лікарні
Близько 4,7 млн грн виділено з міського бюджету для оснащення Черкаської інфекційної лікарні для 

запобігання поширенню інфекції  коронавірусу. Ще 3 млн грн - для доплат лікарям, які працюватимуть з 
інфекційними хворими. Такі рішення були прийняті на позачерговій сесії  міської ради.

Кошти з резервного фонду буде перерозподілено для закупівлі в інфекційну лікарню апаратів штуч-
ного дихання, цифрового пересувного рентгенапарату, безконтактних термометрів, моніторів цілодобо-
вого нагляду та іншого необхідного обладнання.

Також 75 тис. грн депутати передбачено для оснащення трьох дезінфекційних груп Черкаського місь-
крайонного відділу ДСНС.

Для фахівців інфекційної лікарні вже замовлено 264 костюми біологічного захисту. У місті функціо-
нують 64 наркозно-дихальних апарати та апарати штучної вентиляції  легень. Ще один апарат Черкаси 
найближчим часом отримають із державного резерву.

Також містом курсують спецавтомобілі, що інформують про необхідність дотримання правил карантину. 
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9Новострілищанська ОТГ, Львівська область 
«Гуртуємося, підтримуємо, допомагаємо!». 
З 20 березня 2020 року в Новострілищанській ОТГ рада громади реалізує соціальний проєкт «Гуртує-

мося, підтримуємо, допомагаємо!». Його метою є надання допомоги в придбанні продуктів харчування, 
ліків, засобів особистої гігієни найбільш вразливим перед наслідками пандемії  коронавірусу COVID-19 
жителям громади: одиноким людям похилого віку, особам з інвалідністю, а також тим, хто в силу різних 
життєвих обставин не має змоги дібратися до магазину чи аптеки. 

Гніванська ОТГ, Вінницька область
Ремонт лікарні та дезінфекція жилих будинків
На позачерговій сесії  міської ради, яка зібрадлася за ініціативи голови громади Володимира Кулешо-

ва, було схвалено рішення щодо боротьби з поширенням коронавірусу СОVID-19.  На відповідні заходи 
з міського бюджету виділено 300 тис грн. У громаді проводиться дезінфекція під’ї здів багатоквартирних 
будинків: у місті Гнівань, а також у селах Могилівці та Демидівці. Планується дезінфікувати усі будинки ОТГ.

Ще 50 тис. грн виділено міській лікарні на потреби профілактики і 170 тис. грн на завершення ре-
монтних робіт в терапевтичному відділені. Також депутати прийняли рішення в разі потреби про мож-
ливість проведення сесії  в дистанційному режимі.

Черкаська область
Підвіз медичних працівників до місця роботи
Голови органів місцевого самоврядування організовують підвіз медичних працівників до місця робо-

ти. Адже з 21 березня рух громадського транспорту в області припинився на час карантину. 
З 22 березня запрацювали спеціально розроблені маршрути: медичних працівників забиратимуть, як по 

місту Черкаси, так і по всіх населених пунктах області. Районні автобуси допомагають добиратися до міських 
закладів медичним працівникам, що живуть у селах, а міські автобуси доставляють до місця роботи у містах. 

Усі задіяні транспортні засоби мають знак Червоного хреста на лобовому склі, а  до них – лише за 
перепустками. Ці послуги надаватимуться за рахунок місцевих бюджетів. Усі маршрути сплановані та-
ким чином, щоб були зайняті тільки сидячі місця. Пасажири та водії  мають бути у захисних масках. 
Проводиться санобробка салонів.

Запорізька область
Запорізькі громади готуються протистояти COVID-19
У всіх об’єднаних територіальних громадах Запорізької області відбулись засідання комісій з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо заходів з протистояння можливій епідемії . 
Голова Запорізького РВ АМУ Запорізький міський голова Володимир Буряк повідомив: «Враховуючи 

ситуацію, ми прийняли рішення придбати додатково 20 апаратів штучної вентиляції  легень і 20 моніто-
рів. Крім того, в бюджеті міста є резервний фонд у розмірі 50 млн грн для потреб лікарень у препаратах 
і витратних матеріалах на випадок епідемії  в місті. Дві міські лікарні готові до переходу в обсервацію. В 
разі поширення вірусу – перепрофілюємо ще дві».

Всі громади області проводять всі можливі заходи для запобігання поширенню коронавірусної інфекції .
Консультації  в ЦНАП та інших установах надаються в телефонному режимі. У Смирновській і Вели-

кобілозерській ОТГ Центри надання адміністративних послуг здійснюють прийом документів тільки в 
онлайн-режимі та через засоби поштового зв’язку.

Бердянська міська рада виділила з місцевого бюджету 1,2 млн грн для придбання спеціалізованого 
медичного обладнання. 

На потреби медичних працівників в засобах індивідуального захисту та засобів лабораторної діа-
гностики громади виділяють кошти з місцевого бюджету: 

Михайлівська сільська громада - 7200 грн 
Новоолексії вська ОТГ - 5000 грн 
Керівництво Приморської громади доручило управлінню соціального захисту населення забезпечи-

ти контроль за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю, які залишились без піклування, органі-
зувати їм доставку продуктів харчування, ліків тощо.

Зараз громади Запорізької  області проводять інвентаризацію апаратів штучної вентиляції  легенів. 
Розглядається можливість передачі апаратів ШВЛ у тимчасове користування в заклади, які залучають-
ся до лікування хворих на коронавірус. Також вивчається питання щодо придбання експрес-тестів для 
швидкої діагностики грипу та короновірусу COVID- 19 в закладах охорони здоров’я первинного рівня.
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9 м. Слов’янськ, Донецька область
Головне завдання – боротьба з поширенням коронавірусу
Слов’янська міська рада виділила майже 2 млн грн, які спрямовані на: апарати штучної вентиляції  легенів; ге-

нератор холодного туману та пральна машина для санітарної обробки; медичний інструментарій для лікарень. 
Міський відділ охорони здоров’я, згідно ухваленого рішення, зобов’язаний подбати про підвіз мед-

працівників на час карантину. Управління соціального захисту населення буде забезпечувати продо-
вольчими наборами малозабезпечені сім’ї  з дітьми та інші соціально незахищені категорії  громадян. 
За словами міського голови Вадима Ляха, на такі набори передбачено близько 700 тис. грн, ці гроші 
раніше були заплановані на закупівлю дитячого майданчика.

м. Ужгород
11,4 млн грн виділено на протидію коронавірусній інфекції 
Ужгородська міська рада на позачерговій сесії  вирішила збільшити бюджетні призначення на меди-

цину 11,4 млн грн.
Кошти спрямовуються на протиепідемічні заходи щодо запобігання занесенню і поширенню в Ужго-

роді гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCOVID: на придбання апаратів 
штучної вентиляції  легень, респіраторних медичних масок, протичумних костюмів, дезінфекційних за-
собів, спиртовмісних септиків, тестів, моніторів пацієнта. 

Кошти розподіляються між комунальними медзакладами міста.

Новокаховська ОТГ, Херсонська область
Робота соціальних служб в умовах карантину
Новокаховська міська громада максимально подбала про безпеку в умовах карантину для праців-

ників соціальних служб, які обслуговують важко хворих людей похилого віку та літніх одиноких жителів. 
Усі соцпрацівники додатково проінструктовані щодо засобів індивідуального захисту, мають маски, 

при відвідуванні людей користуються одноразовими гумовими рукавичками, які змінюють при обслу-
говуванні кожного жителя. Вони проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу зі своїми підопічними 
про карантин і про засоби захисту від  захворювання.

Також у громаді створено три мобільні бригади для оперативного реагування на потреби у наданні 
соціальних послуг сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та в яких вихову-
ються діти з інвалідністю, громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які потребують сторонньої 
допомоги. До складу бригад входять працівники терцентру соціального обслуговування, центру соці-
альних служб для сім’ї , дітей та молоді та центру соціальної реабілітації  дітей-інвалідів.

Луцька громада
60 млн грн для обласної лікарні, що визначена опорною у боротьбі з коронавірусною 

інфекцією
Луцька міська ради на позачерговій сесії  схвалила рішення про перенаправлення 60 млн грн на заходи з 

боротьби з коронавірусом для обласної клінічної лікарні, яка визначена опорним медзакладом у боротьбі з 
коронавірусною інфекцією.  За ці кошти буде придбано необхідне обладнання та апарати штучного дихання.

Також передбачено 500 тис. грн  для матеріальної допомоги медпрацівникам, які залучені до робіт із 
запобігання поширення коронавірусу.

На забезпечення перевезення медичного персоналу передбачено 1 млн грн. 
Крім того, було збільшено видатки виконавчому комітету для правоохоронних заходів і закладів на 

“Програму забезпечення особистої безпеки громадян та протидії  злочинності на 2018-2020 роки”  у сумі 
100 тис. грн.

м.Олександрія, Кіровоградська область
Міська влада налагоджує співпрацю з підприємцями для пошиття захисних масок
У зв’язку з відсутністю захисних масок у продажу міська влада Олександрії  запросила швейні ви-

робництва до співпраці.
Було проведено нараду за участі місцевої влади з підприємцями щодо закупки матеріалу для виго-

товлення масок та їх пошиття для подальшого продажу в аптеках за низькими цінами. 
За результатами перемовин п’ять підприємств погодились на відповідну пропозицію. 
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9м.Дніпро
Підтримка людей похилого віку в умовах карантину
В умовах надзвичайної ситуації  за ініціативи Дніпровського міського голови Бориса Філатова уже де-

кілька днів у Дніпрі діє волонтерський рух допомоги літнім людям в умовах карантину. Соцпрацівники 
та волонтери, які розвозять набори похилим людям, ретельно обстежені та мають усі засоби захисту. 

Допомога надаватиметься передусім найбільш вразливим перед інфекцією COVID-19 категоріям на-
селення – особам похилого віку та людям з інвалідністю.

Нагадаємо, з міського бюджету Дніпра виділено 100 млн грн на заходи з протидії  поширенню коронавірусу. 

Опішнянська ОТГ, Полтавська область
Тести на коронавірус та захисні засоби
Опішнянська громада виділила кошти на придбання 120 тестів на виявлення коронавірусної інфекції , 

виготовлених на українському підприємстві. 
На позачерговому засіданні виконавчого комітету ради було виділено 67 тис.грн місцевій лікарні для 

закупівлі медикаментів та засобів захисту. Також за ці кошти буде терміново відремонтовано систему 
централізованої подачі кисню. Громада вже придбала спеціальні маски з респіраторами для медичного 
персоналу, рукавички та електровідсмоктувач, окуляри та одноразові захисні костюми.

Окрім того, в ОТГ вже працює оперативний штаб, до складу якого входять працівники селищної ради, 
виконкому та лікарі.

м. Бориспіль, Київська область 
Кабінет вірусологічного контролю
У Бориспольському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги почав працювати ка-

бінет вірусологічного контролю. Заклад створено з метою швидкого діагностування хвороби, надання 
допомоги інфікованим. Сюди мають оперативно звертатися люди, які прибули з країн, що охоплені епі-
демією на коронавірус, мали контакт з особами, які перебували в цих країнах, контактували з людьми у 
яких підтвердили коронавірусну інфекцію або у яких присутні симптоми схожі на цю інфекцію чи проста 
є підозра на коронавірус. 

Кабінет повністю ізольований від основного приміщення, має окремий вхід, власну систему вентиля-
ції , кабінет лікаря, ізолятор, санітарну кімнату. 

Громадяни можуть звертатися туди безкоштовно. 

Волинська область
Три ОТГ  спільно купують апарат штучної вентиляції  легень
Три об’єднані територіальні громади у Волнській області – Боратинська, Липинська та Підгайцівська  

–   домовилися виділити по 500 тис. грн із місцевих бюджетів, щоб придбати апарат для штучної вен-
тиляції  легень, засоби захисту для медиків та експрес-тести для Луцької районної лікарню. Саме цей 
заклад обслуговує жителів цих громад. 

Представники місцевого самоврядування вирішили мобілізувати сили та спільно придбати необхід-
ний апарат для лікарні та додаткові засоби захисту для медиків, щоб уберегти їх від зараження.

Вінницька громада
Додаткові кошти на придбання засобів захисту та медичне устаткування
Вінницька міська рада на позачерговій сесії  схвалила рішення про придбання швидких тестів на ко-

ронавірус, грип та апаратів штучної вентиляції  легенів. Загалом на все передбачено близько 50 млн грн.
Додаткові кошти виділено на закупівлю 2 тисяч швидких тестів на коронавірус та тисячі експрес-тес-

тів на грип. Для медпрацівників закуплять 12 тисяч комплектів медичного одягу та 20 костюмів високого 
захисту. Вартість одного такого костюму - близько 27 тис. грн. Також буде закуплено: 350 літрів анти-
септиків для рук та 450 літрів дезінфекційних засобів для обробки приміщень. 

За пропозицією Винницького міського голови  Сергія Моргунова для інфекційного відділення буде 
придбано 10 апаратів штучної вентиляції  легень. 
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РМ АМУ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ПУБЛІЧНИХ ОБГОВОРЕННЯХ ЗМІН 
ДО КОНСТИТУЦІЇ ЩОДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

З 27 лютого по 6 березня в рамках Публічних консультацій щодо змін до Конституції  України в 
частині децентралізації  в регіонах відбулися круглі столи для обговорення концептуальних про-
позицій. У циклі інклюзивних заходів взяли участь  народні депутати від фракцій та профільних 
парламентських Комітетів, представники Уряду, Офісу Президента України, дипломатичних місій, 
асоціацій органів місцевого самоврядування, Ради Європи, міжнародних організацій, закордонні 
та вітчизняні експерти з питань децентралізації .

У консультаціях у всіх макрорегіонах взяли участь делегації  громад-членів Асоціації  міст України, ви-
конавчі директори регіональних відділень та регіональні консультанти АМУ. На кожному з таких обгово-
рень представники Асоціації  презентували Концепцію АМУ щодо змін до Конституції  України в частині 
децентралізації , а також змістовно відстоювали розроблені АМУ пропозиції  до проєкту Закону України 
«Про внесення змін до Конституції  України щодо місцевого самоврядування та територіальної організа-
ції  державної влади» під час обговорень у групах.

На панельних дискусіях розглядались питання форми адміністративного нагляду, наявності чи від-
сутності виборного органу на рівні районів, питання забезпечення достатнього обсягу фінансування для 
виконання повноважень органами місцевого самоврядування та інші питання.

За підсумками консультацій багато представників муніципалітетів підкреслювали, що очікували 
більш фахової дискусії  від такого масштабного обговорення та зауважували, що заходи носили фор-
мальний характер. Окрім того, вони наголошували, що очікували предметного обговорення  конкрет-
них пропонованих змін, натомість увага концентрувалася на загальних принципах. 

13 березня пропозиції  місцевого самоврядування, підготовлені в ході регіональних публічних дис-
кусій, обговорили у колі науковців, конституціоналістів, народних депутатів України, експертів та лінг-
вістів. Асоціацію міст України представляв аналітик Олександр Логінов. Учасники дискусії  основну увагу 
зосередили на питаннях:

– системи адміністративно-територіального устрою;
– системи органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;
– ресурсної бази місцевого самоврядування та його повноважень;
– моделі нагляду за відповідністю Конституції  та законам України рішень органів місцевого само-

врядування.

Через запровадження обмежувальних заходів у зв’язку з загрозою поширення коронавірусу   
публічні обговорення змін до Конституції  в частині децентралізації  тимчасово припинено.


