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Зміст

Презентація публікації «Відповідь органів влади на COVID-19: від 
пандемічної кризи до кращого майбутнього»:

• «Нова норма»: які зміни в житті міст і громад прискорила 
криза?

• ТОП-3 пріоритети сьогодні: охорона здоров’я, «здоров’я» 
бюджету і реорганізація роботи органів влади й 
самоврядування? 

• Що необхідно робити, щоб міста і громади процвітали, 

незважаючи на кризу?
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Реакція у коротко- та довгостроковій перспективі на COVID-19: 
від кризи до успішного майбутнього

Період до
COVID-19 

РЕАГУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ

Час

Встановлена 
«нова норма»; 
поліпшення 
порівняно з 
рівнем до 
COVID-19

Рівень гнучкості 
та швидкості 

реагування

4-6 міс. 10-18 міс.
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Як повернутися до докризового економічного стану, відновитися і процвітати?

Органи влади повинні відповісти на 3 питання у 3 вимірах:

Реагування Відновлення Трансформація

Як подолати кризу в 
охороні здоров’я?

Як подолати 
економічну кризу?

Як забезпечити 
ефективну роботу?

У короткостроковій перспективі:

• фокусування на стримуванні 
• лікування 
• економічне виживання

У середньостроковій перспективі:

• економічне відновлення
• стабілізація умов діяльності

У довгостроковій перспективі: 

• підготовка до будь-якого типу кризи
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Для процвітання міст їхнім очільникам необхідно працювати на трьох рівнях

• Вирівнювання кривої захворюваності

• Збільшення місткості лікарень

• Тестування та відслідковування 
захворюваності

• Долання критичних нестач

• Поширення корисної інформації та 
рекомендацій

• Спрощення регуляторних заходів у 
медицині

• Моніторинг «другої хвилі» 
захворювань

• Підтримка розробки методів 
лікування

• Фінансова стабілізація охорони 
здоров’я  

• Підтримка медичних працівників

• Оновлення регуляторної політики

• Застосування нових засобів скринінгу

• Створення бази даних для 
відслідковування захворювань

• Поширення інформування населення 
щодо поведінки

• Лобіювання вакцинації населення

Реагування Відновлення Трансформація

• Надання негайної фінансової допомоги 
населенню та бізнесу

• Збільшення фінансової допомоги з 
безробіття

• Регулювання сфер економіки (закриття та 
перепрофілювання бізнесів)

• Продовження фінансової 
допомоги населенню та бізнесу

• Стимулювання економіки

• Ініціювання податкових змін

• Диверсифікація ланцюгів постачання та 
налагодження постачання стратегічно 
важливих продуктів

• Перегляд національних стратегічних 
запасів 

• Полегшення навантаження на вразливі 
сфери економіки

• Впровадження дистанційної роботи

• Забезпечення безпеки робочої сили 

• Посилення IT- та кібербезпеки 

• Відтермінування строків податків, 
виконання договорів

• Виплата коштів у фонди 
відновлення

• Часткове відновлення роботи 
окремих інституцій

• Діджиталізація влади

• Введення універсального ID

• Провадження поширення віддаленої 
роботи

• Покращення соціальної допомоги

• Покращення якості даних та 
можливостей прогнозування 

Охорона 
здоров’я

Економіка

Ефективна 
робота
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Реагування: 
поширення, вплив та тривалість COVID-19 непрогнозовані, тому потрібні швидкі та 
рішучі дії

Рівень до 
COVID-19

Сплеск попиту
Охорона здоров’я, соціальне забезпечення, 
віддалена робота, дистанційне навчання, цифрові 
послуги, покупки продуктів (фізичні та онлайн)

Попит

Час

Часткове закриття/50% потужність
Ресторани (доставка + винос), роздрібна торгівля (онлайн), урядові 
операції, школи

Тимчасове повне закриття
Авіакомпанії, бари, готелі, спортзали, стоматологічна допомога, салони 
краси, будівництво
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Відновлення: 
поява нових викликів і можливість повернення до фази «Реагування» у зв’язку з 
майбутніми хвилями зараження

Рівень до 
COVID-19

Попит

Час

Стабілізація попиту
Інтенсивна терапія, соціальне 
забезпечення, віддалена робота, 
дистанційне навчання

Вдоволення відкладеного попиту
Деякі послуги з охорони здоров’я, 
роздрібна торгівля, окремі державні 
послуги тощо

Поступове відкриття
Ресторани, роздрібна 

торгівля (онлайн),
відновлення дії органів влади 
у звичайному режимі, школи

Поступове відкриття з 
обмеженнями
Авіакомпанії, бари, готелі, 
спортзали, стоматологічна 
допомога, салони краси, 
будівництво

• Високий рівень безробіття 

• Скорочення фінансових 
запасів через карантинні 
обмеження

• Відновлення вимагає гарної 
координації у 
довгостроковій перспективі
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Трансформація: 
органи влади повинні створити платформу для майбутнього успіху та процвітання

• Закладення основи для 
стабільного росту економіки, 

• Підвищення стійкості та 
адаптивності органів влади до 
нових криз

Попит

Час

Рівень до 
COVID-19

Прискорений попит на 
певні тренди, що стають 
новою нормою
Дистанційна робота та 
навчання, охорона 
здоров'я, цифрові державні 
послуги, кібербезпека, 
адаптивне регулювання 
тощо.
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Реагування:
ключові виклики перед органами влади 

1

2

3

4

5

Перегляд місії
Які напрями продовжують функціонування, а які 
потребують перегляду

Фінанси
Органи влади на всіх рівнях повинні управляти 
прискореним зниженням податкових надходжень

Дистанційне надання послуг
Органи влади в швидкому режимі мають перевести 
більшість операцій у дистанційний формат

Безпека працівників
Деякі представники влади мають продовжувати 
працювати з громадськістю у тісному контакті

Інформаційні технології та кібербезпека
Найважливіші послуги, які дають змогу органам влади 
реагувати на медичному та економічному рівнях

5

4 3

2

1
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Відновлення: 
нова формула функціонування органів влади у відповідь на кризу

Орієнтований на місію погляд на «нову норму»

Докризовий ланцюжок доданої вартості Нова пост-кризова реальність

Люди
використовують

Інструменти
щоб

Служити громадськості
та

Виконати місію

Нові виклики

Нові інструменти

Нові очікування

Нова пост-COVID-19 
місія

Службовці
та інші партнери

Політики + процедури, ІТ, 
диджиталізація, дані, фізична 

інфраструктура, поставки

Людиноцентричний
дизайн 

Місія
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Трансформація:
5 факторів успішної трансформації органів влади

ГНУЧКІСТЬ

РОЗПОДІЛ 

РЕСУРСІВ 

ПЕРЕДБАЧЛИВІСТЬ

ПРИСКОРЕННЯ 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

РОЗВИТОК 

ЕКОСИСТЕМИ

• Формування нових навиків, що знадобляться не лише у кризовий період, але й у довгостроковій 

перспективі

• Спрямовувати увагу та керувати поточним станом речей з одного боку та мати перед очима 

стратегічний фокус – шукати шляхи для покращення майбутнього реагування з іншого боку

• Аналітика даних, штучний інтелект та симуляції дозволять органам влади виявляти і запобігти 

виникненню проблем до того, як вони почнуть розвиватися

• Органам влади потрібно сфокусуватися на довгострокових покращеннях цифрових сервісів, особливу увагу 

приділяючи діджиталізації, для побудови необхідної інфраструктури

• Криза вимагає створення мережі комунікацій для взаємодії з екосистемою різних зацікавлених сторін

• Технологічні компанії, дослідницькі університети та лабораторії можуть об’єднатися завдяки правильно 

вибудуваній комунікації для формування системи пом’якшення майбутніх криз
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Приклади впроваджених заходів в українських містах (стадія «Реагування»)

Глобальний досвід та Україна

• створили штаб із протидії COVID-19;

• ввели масове тестування 
працівників, що забезпечують 
життєдіяльність міста.

Львів:

• впровадили виплати з 
місцевих бюджетів медикам, 
які борються з COVID-19;

• звільнили від орендної
плати підприємства на 
карантині, що орендують 
комунальні приміщення

Київ, Львів, Одеса:

• сформували мобільні 
бригади тестування 
на COVID-19.

Київ, Одеса, Полтава, Львів, 
Вінниця, Харків, Херсон та ін.: • першою в Україні розробили 

протокол лікування COVID-19

Вінниця:

• запустили перший в Україні 
віртуальний дитячий садок;

• запустили Моніторинговий центр 
з протидії поширенню COVID-19.

Київ:

Місцева влада у більшості міст України:

• виділили окремий бюджет на 
посилення готовності закладів 
охорони здоров’я, протиепідемічні 
заходи та придбання апаратів ШВЛ

• виділили 3.5 млн грн на 
матеріальну допомогу 
багатодітним сім'ям.

Херсон:

• Маловисківська міська рада 
створила волонтерський штаб 
для допомоги жителям громади 
в умовах карантинних заходів

Кропивницький:

Охорона 
здоров'я

Економіка

• розпочали роботу Волонтерської 
служби, що доставлятиме ліки та 
продукти харчування самотнім 
літнім людям

Коростень:
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• Підтримка вразливих людей в партнерстві з 
24 районами міста:  
‒ шкільне харчування для 

малозабезпечених сімей
‒ домашня підтримка для літніх мешканців 

(гаряча їжа, ліки та засоби гігієни)
‒ 4 додаткових притулки для безхатників 

+ харчування
• Підтримка працівників базових/основних 

послуг (лікарів, поліцейських, пожежників)
• Фінансова допомога в соціальній сфері:

‒ відтермінування орендної плати в 
будинках комунальної власності

‒ 25 млн євро з Фонду надзвичайної 
допомоги на підтримку сімей та закладів 
соціального спрямування

• Впровадження тимчасових лікарень
• Залучення мережі готелів для безкоштовної 

підтримки медичних працівників, людей у 
будинках престарілих та людей з 
коронавірусом, які потребують місць для 
самоізоляції

Глобальний досвід: 
Лісабон, Португалія – приклад для натхнення

• Впровадження кол-центрів для контролю 
імплементації запланованих заходів міста і 
влади

• Створення спеціальних команд для 
підтримки мікро-, малих і середніх бізнесів та 
стартапів

• Пом’якшення впливу кризи – підтримка 
діджиталізації:
‒ відкриття сайту "Yes, we're open"
‒ партнерські доставки додому
‒ робота з дому за допомогою Startup Lisboa
‒ переведення малого бізнесу в електронну 

комерцію
• Надання впевненості в економічній ситуації:

‒ продовження слідування Муніципальному 
інвестиційному плану на 2020 рік

‒ строк погашення заборгованості міста – 3 
дні

‒ підтримка культури
‒ призупинення податків та зборів за 

користування публічними місцями та 
рекламними площами

• Збільшення використання засобів спільної 
роботи, зокрема MS Teams

• Упорядкування процесів – діджиталізація:
‒ забезпечення департаменту Розвитку 

міста (400 працівників) можливістю 
працювати з дому

‒ діджиталізація робочих процесів
• Поширення дистанційних нарад
• Масштабування VPN:

‒ забезпечення повного доступу до 
файлового серверу і специфічних 
програм для зростаючого напливу 
користувачів

• Створення спільної платформи для 18 
муніципалітетів Лісабонського округу:
‒ платформа, що дозволяє полегшувати 

співпрацю та надання допомоги –
надавати наявні ресурси тим, хто 
найбільше їх потребує – житло, речі, їжу 
та інші товари

Як подолати кризу в 
охороні здоров’я?

Як подолати 
економічну кризу?

Як забезпечити 
ефективну роботу?
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Глобальний досвід: 
Приклад для натхнення

Як подолати кризу в 
охороні здоров’я?

Як подолати 
економічну кризу?

Як забезпечити 
ефективну роботу?

Канада

• План надання до 75 тис. доларів 
США безвідсоткових позик для 
підприємств, які мають менше 
100 працівників та 25% падіння 
продажу

• Заплановано виділити 
400 млрд доларів США на 
допомогу бізнесу в подоланні 
наслідків коронавірусу

• Розширення Фонду стабілізації 
малого бізнесу

• Малому бізнесу дозволено 
тимчасово не сплачувати 
податки на бізнес та професію, 
також на місто 

Великобританія

Сіетл, США

Нью-Йорк, США

• Вдосконалення цифрових технологій роботи з 
дому та інших критичних навичок для 1000 
державних службовців, щоб вони могли надалі 
віддалено обслуговувати громадськість

Програма розвитку ООН у 
Казахстані

• Створення Фонду підтримки в розмірі 
350 млн доларів США, який дасть змогу 
благодійним організаціям допомагати 
зростаючій кількості людей, постраждалих 
від пандемії 
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Q & A
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Хочемо познайомитися з вами ближче, щоб наш контент став у нагоді для вашої роботи – перейдіть, 
будь ласка, за посиланням та дайте відповіді на три коротких запитання. Це займе не більше 1 хв.

Скануйте QR-code та поділіться інформацією  
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