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ГНУЧКИЙ КАРАНТИН: 
20 кроків для збереження життя 
та відновлення економіки в Україні
«Жорсткий карантин», який запроваджений зараз не може тривати довго. 
Економіка країни та бюджети людей його не витримають. Тому влада 
повинна запровадити новий режим тимчасових обмежень і стимулів, який 
допоможе Україні захистити своїх громадян від коронавірусу, а економіку 
та бюжети родин від колапсу. Уряд має послабити обмеження для частини 
людей і підприємств  і посилити захист для груп ризику та людей, які 
страждають від безробіття.

«Голос» розробив перелік заходів, який влада має якнайшвидше 
впровадити. План готовий.

МОЗ: план щодо боротьби з коронавірусом:
Забезпечити максимальне виявлення випадків COVID-19 та локалізацію 
вірусу:

Захистити та підготувати лікарів:
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забезпечити всіх лікарів необхідними засобами захисту 
(включно з лікарями первинноі ланки та екстрені медичної допомоги)

розробити окремі плани інфекційної безпеки та створити «мобільний 
резерв» персоналу та обладнання для кожної області

провести навчання лікарів щодо маршруту пацієнтів та відпрацювати 
протоколи пікового навантаження

забезпечити Україну достатньою  кількістю тестів, а лабораторій — 
технічними можливостями їх проводити, залучити ресурси приватних 
лабораторій

максимально виявляти, обстежувати та ізолювати контактних осіб 
для локалізації вірусу

постійно обстежувати медиків та осіб, які забезпечують безпекові 
питання
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Впровадити алгоритм виявлення вірусу на ранніх стадіях та надання 
фахової допомоги, щоб убезпечити від ускладнень

Уряд: розумні обмеження і алгоритми дій

Переглянуті умови карантину — посилені для груп ризику 
і послаблені для решти громадян.

Розроблена економічна кризова стратегія  з такими пріоритетами:

3
Визначити та обладнати лікарні для прийому середніх та тяжких 
випадків: лікарні повинні мати кваліфікованих анестезіологів, апарати 
ШВЛ та інше обладнання й витратні матеріали 

Відпрацювати алгоритм дій на рівні області під час пікового 
навантаження на усю систему в області

зайнятість та доходи українців

створення нових робочих місць

програми працевлаштування для українців, що повернулися в Україну

програми підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу

збереження та реалізація інфраструктурних проектів з максимальним 
використанням місцевих трудових та інших ресурсів

підтримка експортерів на нових ринках

Створені умови та процеси виходу з карантину для громадян та 
підприємств, включно з питаннями логістики (графік та умови роботи 
громадського транспорту) та безпеки (забезпечення усіх працівників 
засобами індивідуального захисту силами та коштами підприємств)

Підготовлено план-графік дій МОН щодо навчального процесу в усіх 
освітніх закладах

Визначено і оприлюднено чітку дату переходу до «гнучкого карантину», 
щоб дати можливість підготуватися громадянам та підприємствам.

Підтримку для громадян
Швидке оформлення безробіття в онлайн вкл для непрацюючих ФОП  

Створення умов для ефективної роботи дистанційно он-лайн 
чи в гнучкому графіку 
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3 Безвідсоткові кредити по зарплатних картках через державні гарантії

Виплата мін зарплати для тих, хто вимушений бути вдома з дітьми  або 
літніми людьми під час карантину

Муніципальна няня для сімей лікарів, поліцейських та інших критичних 
професій

Стимули для бізнесу
 
Робота максимальної кількості підприємств з дотриманням 
санітарно-епідеміологічного контролю

Зниження вартості кредитів до 7-9% та зменшення застави через держ 
гарантії (фонду гарантування кредитів для мсб) в тч на виплату зарплатні

Прискорена амортизація для підприємств, що створюють нові робочі 
місця та подвійна прискорена амортизація для підприємств, які створюють 
нові робочі місця та купують основні засоби українського виробника

Створення нових та продовження старих програм підтримки МСБ. Гаряча 
лінія для МСБ та порталу МСБ як єдиного вікна для підприємців 

Стимулювання експортерів виходити на нові ринки

Продовжити всі заплановані бюджетом 2020 інфраструктурні проекти з 
максимальною локалізацією матеріалів та ресурсів в Україні 

Затвердження фінансових планів держ підприємств, зменшення 
дивідендів до 50% та канікули на їх виплату 6 місяців


