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Загальна інформація
Наприкінці 2019-го року світ постав перед новою небезпекою – поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Розповсюдження інфекції у світі досягло рівня пандемії, про що 11 березня 2020 року
було оголошено Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Уряди більшості країн світу,
на жаль, не були готові до важкої боротьби з безпрецедентною, надзвичайною ситуацією
у сфері охорони здоров’я. Україна після першого підтвердженого 29 лютого 2020 року
випадку захворювання на COVID-19 прийняла відповідну постанову Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-
2», якою установлено з 12 березня 2020 року на всій території України карантин. 

Поширення в Україні коронавірусної хвороби COVID-19 призвело до додаткового
навантаження на всі сфери публічного та приватного життя. Незважаючи на
запровадження значної кількості заходів для підтримки надавачів соціальних послуг
системи соціального захисту населення державної влади та місцевого самоврядування, їх
ефективність залишається під великим питанням. 
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У той же час заходи, направлені на підтримку вразливих груп населення у період
карантину, майже в повному обсязі лягли на плечі місцевих бюджетів та самих надавачів
соціальних послуг. Значна частина заходів з підтримки вразливих груп населення
реалізується національними та міжнародними громадськими організаціями та соціально
відповідальними представниками бізнесу.

Однією з основних груп ризику є особи похилого віку, особи з інвалідністю, які
проживають (перебувають) у надавача соціальних послуг стаціонарного догляду – в
інтернатних установах системи соціального захисту населення, які є комунальною
власністю областей та міста Києва. У будинках-інтернатах для громадян похилого віку та
осіб з інвалідністю, психоневрологічних інтернатах проживають громадяни похилого
віку, особи з інвалідністю, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду,
соціально-побутового, медичного обслуговування, соціальних послуг і комплексу
реабілітаційних заходів (далі – підопічні), які є найбільш вразливими до хвороби COVID-
19.

ГО «Україна без тортур» в рамках реалізації своєї статутної діяльності, у відповідь на
спалах коронавірусу та за підтримки Black Sea Trust for Regional Cooperation, здійснила
моніторинг, що дозволив оцінити фактичний стан впровадження адміністративних
заходів боротьби з COVID-19 та їхню результативність в установах/закладах, що надають
послуги стаціонарного догляду із забезпеченням проживання.
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здійснити аналіз адміністративних рішень департаментів соціального захисту
облдержадміністрацій;
здійснити моніторинг закупівель, здійснених інтернатними закладами;
здійснити контент-аналіз публікацій в ЗМІ щодо організації протиепідеміологічних
заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19 в закладах;
сформувати звіт щодо застосування найкращих або найгірших практик протидії
поширення COVID-19 в регіонах.

Цілі та завдання моніторингу
Основною метою моніторингу є оцінка фактичного стану впровадження
адміністративних заходів боротьби з поширенням COVID-19 та їхньої результативності в
інтернатних установах системи соціального захисту населення (далі – інтернатні заклади).

Для досягнення мети моніторингу було визначено наступні завдання:
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Методологія моніторингу
До моніторингу були залучені керівники відокремлених підрозділів ГО «Україна без
тортур» та члени Організації.

     Збір та аналіз інформації 
Проводився методом “кабінетного” дослідження та полягав у зборі та аналізі наступних
джерел інформації: нормативно-правові акти, статистичні дані; публікації на офіційних
сайтах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у
засобах масової інформації та інтернеті; відповіді на запити про доступ до публічної
інформації, звіти за результатами проведення моніторингових візитів Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини в рамках реалізації національного превентивного
механізму (далі – візити НПМ); інформація на сайті Prozorro щодо проведення закупівель
засобів індивідуального захисту (одноразові маски, санітайзери, рукавички, халати/
костюми), кисневих концентраторів, послуг з санітарної обробки приміщень тощо. 

     Збір «громадської думки» 
Проведення під час візитів до інтернатних закладів інтерв’ю з підопічними щодо задіяних
практик протидії COVID-19. Проведення опитування у громаді щодо прийняття
ефективних та неефективних рішень для подолання наслідків COVID-19
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Відповіді на запити про надання публічної інформації департаментів соціального
захисту облдержадміністрацій, установ/закладів, що передбачають стаціонарні
відділення та надають послуги стаціонарного догляду, підтриманого проживання, ГУ
Держпродспоживслужби в областях.
Веб-сайти центральних органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
Веб-сайти регіональних інтернет-видань і медіапроектів, регіональні ЗМІ.
Звіти за результатами проведення моніторингових візитів Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини.
Веб-сайт Prozorro.

формалізоване/суб’єктивне відношення до оцінювання;
відмови від надання відповідей на інформаційні запити;
недостовірні відповіді, відповіді, що містять неповну інформацію;
відсутність веб-сайтів департаментів соціального захисту населення.

Предмет дослідження: Виконання прийнятих адміністративних рішень органами
влади та місцевого самоврядування на місцевому та регіональному рівнях з метою
протидії поширенню коронавірусної хвороби та протидії її наслідкам в установах/
закладах, що передбачають стаціонарні відділення та надають послуги стаціонарного
догляду, підтриманого проживання в областях, визначених моніторингом. 

Джерела інформації:
1.

2.

3.
4.

5.

Обмеження дослідження:
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Географія дослідження
Моніторинг проведено у 10 областях України: Дніпропетровська, Донецька,
Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська,
Харківська, Херсонська, Черкаська. 

10
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Департамент соціального 
захисту Львівської ОДА

Установ – 13;
Підопічних - 1630

Департамент соціального 
захисту Івано-Франківської ОДА

Установ – 8;
Підопічних - 1089

Департамент соціального 
захисту Черкаської ОДА

Установ – 14;
Підопічних - 2174

Департамент соціального 
захисту Миколаївської ОДА

Установ – 10;
Підопічних - 1323 (2019 р.)

Департамент соціального 
захисту Херсонської ОДА

Установ – 10;
Підопічних - 1576

Департамент соціального 
захисту Донецької ОДА

Установ – 10;
Підопічних - 2670

Департамент соціального 
захисту Дніпропетровська ОДА

Установ – 32;
Підопічних - 4040

Департамент соціального 
захисту Харківська ОДА

Установ – 18;
Підопічних - 2923

Департамент соціального 
захисту Полтавська ОДА

Установ – 14;
Підопічних - 1875

Департамент соціального 
захисту Київської ОДА

Установ – 11;
Підопічних - 1873
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Кількість місць в закладах* області на 100 тис. населення

* інтернатні заклади для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; територіальні
центри соціального обслуговування громадян (стаціонарні відділення); реабілітаційні установи для осіб з
інвалідністю та дітей з інвалідністю (стаціонарні відділення).

Дослідження охоплено області населення яких становить 20 355 000 людей, що становить 46% населення
України.



Протидія поширенню
коронавірусу 
на національному рівні



забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11
березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України
коронавірусної інфекції COVID-19»;
посилити протиепідемічний режим та забезпечити проведення дезінфекційних
заходів у закладах та установах, особливо у стаціонарних установах;
посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з одержувачами соціальної підтримки,
працівниками закладів та установ щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і
правил запобігання зараженню інфекцією (інформаційні матеріали на сайті МОЗ:
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov);

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2020 р. № 211
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), Міністерства охорони здоров’я
України та Міністерства соціальної політики України надіслано на регіони листи з
методичними рекомендаціями щодо організації діяльності інтернатних закладів у період
карантину. 

Мінсоцполітики (дорученням від 12 березня 2020 року № 3628/0/2-20/61) на усій території
України, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції під час організації
роботи закладів і установ системи соціального захисту населення попросило [1]:

15[1] В листі використано дієслово “просимо” 
http://dity-zhitomir.gov.ua/2020/03/13/лист-мінсоцполітики-від-12-03-2020-№-3628-0-2-20-61-від-12-03-2020/

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


забезпечити проведення інструктажу працівників закладів та установ щодо основних
симптомів коронавірусної інфекції і порядку здійснення профілактичних заходів у
випадку виявлення хворих із підозрою на це;
організувати постійний моніторинг епідемічної ситуації в закладах та установах;
посилити співпрацю із територіальними медичними закладами;
забезпечити марлевими пов’язками та резиновими рукавичками, захисними
окулярами для індивідуального захисту працівників закладів та установ, зокрема тих
працівників, які безпосередньо контактують із особами/сім’ями, які перебувають в
складних життєвих обставинах, підопічними/вихованцями інтернатних закладів тощо;
забезпечити створення незнижувального запасу дезінфікуючих та миючих засобів,
дозволених МОЗ до використання;
у разі виявлення захворювання або підозри на коронавірусну інфекцію негайно
інформувати територіальні органи охорони здоров’я та Мінсоцполітики;
у разі необхідності тимчасово припинити денне відвідування одержувачами
соціальних послуг закладів та установ;
призупинити контроль за цільовим використанням державної допомоги сім’ям з
дітьми;
вжити заходів щодо максимального обмеження проведення культурних, політичних,
спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за участю громадян, виключити
планування проведення таких заходів, у тому числі пов’язаних з виїздом громадян
України за кордон, до стабілізації ситуації;
скасувати або максимально перевести в режим телефонних або відеоконференцій усі
нарадчі заходи.

16



заборонити проведення масових заходів (конкурсів, концертів, виступів, спортивних
заходів, тощо);
максимально обмежити відвідування підопічних/вихованців, дітей батьками,
законними представниками та родичами;
заборонити доступ сторонніх осіб до закладів та установ, в яких люди проживають
постійно;
вжити невідкладних заходів щодо забезпечення та підтримання в достатній кількості
протиепідемічними лікарськими засобами та засобами індивідуального медичного
захисту, дезінфекційних засобів, тощо;
забезпечити щоденний температурний скринінг і посилений моніторинг стану
здоров’я підопічних/вихованців, дітей та працівників закладів та установ;
при влаштуванні осіб до стаціонарних закладів неухильно дотримуватися їх
перебування у карантинній групі протягом часу, необхідного для проведення
медичного та лабораторних обстежень;
передбачити режим регулярного провітрювання житлових та службових приміщень,
за можливістю здійснювати дезінфекційні заходи за допомогою кварцування;
призупинити до стабілізації ситуації будь-які поїздки підопічних/вихованців за межі
інтернатного закладу / установи або їхнє переведення до інших інтернатних закладів.

В закладах та установах, де особи проживають стаціонарно:
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Постановою Головного санітарного лікаря України від 9 травня 2020 року № 15
надано Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в
закладах стаціонарної психіатричної допомоги, медико-соціального та соціального
захисту населення на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19).
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запровадження маскового режиму;
проведення щоденного температурного скринінгу підопічних/вихованців і пацієнтів, а
також персоналу, який заступає на зміну;
забезпечення вологого прибирання з використанням дезінфекційних засобів,
провітрювання і кварцування приміщень тощо;
заборона виходу за межі установ підопічних/вихованців і пацієнтів та їх відвідування
рідними;
заборона проведення масових та культурно-розважальних заходів.

На виконання постанови Головного санітарного лікаря України № 15, керуючись вимогами
наказу МОЗ України від 25 лютого 2020 року № 552 «Про затвердження та впровадження
стандартів медичної допомоги при коронавірусний хворобі (COVID-19)» та доручення
Мінсоцполітики в закладах соціальної сфери передбачено запровадження таких
карантинних заходів:

Інтернатні установи, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики, дотримувалися алгоритму дій відповідно до вимог наказу МОЗ України
від 28 березня 2020 року № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на
коронавірусну хворобу (COVID-19)» у paзi виникнення у підопічних/вихованців підозри
коронавірусні хворобу.

ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України було розроблено чек-листи для підготовки
закладів системи соціального захисту населення до надання допомоги хворим на COVID-19. 

 

19



Протидія поширенню
коронавірусу та подолання його
наслідків на регіональному рівні
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2020 р. № 93-р «Про
заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» та постанови Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
обласними, Київською міською державними адміністраціями було вжито ряд заходів, а саме
затверджено розпорядження: 

Дніпропетровської ОДА від 11.03.2020 №Р-185/0/3-20 «Про запобігання поширенню
коронавірусу COVID-19 на території Дніпропетровської області». Крім того, видано
доручення від 13.03.2020 № 12, згідно з яким посадові особи Дніпропетровської обласної
ради 15.03.2020 здійснювали заходи щодо моніторингу запобігання поширенню COVID-19
та застосування карантинних заходів у закладах соціального захисту населення області, які
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, чим
посилили нагляд за заходами, що мають виконуватися;
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Донецької ОДА від 12.03.2020 № 231/5-20 «Про забезпечення виконання Постанови
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211»;

Івано-Франківської ОДА від 16.03.2020 № 164 «Про здійснення додаткових заходів щодо
запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19)»; 

Київської ОДА від 12.03.2020 №138 «Про запобігання поширенню на території Київської
області коронавірусу СОVID-19»;

Львівської ОДА від 23.03.2020 № 196/0/5-20 «Про вжиття заходів»;

Миколаївської ОДА від 12.03.2020 № 87-р «Про заходи щодо запобігання поширенню на
території Миколаївської області коронавірусу COVID-19»; 

Полтавської ОДА від 26.02.2020 № 110 «Про заходи щодо запобігання занесенню і
поширенню на території Полтавської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV»;

Харківської ОДА від 12.03.2020 №131 «Про запобігання поширенню на території Харківської
області коронавірусу СОVID-19»;

Херсонської ОДА від 12.03.2020 № 44 «Про вжиття профілактичних заходів»;

Черкаської ОДА від 24.02.2020 № 114 «Про заходи щодо запобігання занесенню і
поширенню на території Черкаської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV». 21

http://www.mk.gov.ua/ua/oda/order/?doc_id=16812
http://www.mk.gov.ua/ua/oda/order/?doc_id=16812
http://www.adm-pl.gov.ua/sites/default/files/110-2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ZWYoA0gZBHLT0e05GAmtGUhLDjlj4KsO/view
http://ck-oda.gov.ua/docs/rozp/2020/114.pdf


 «Про організацію проведення протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню в департаменті соціальної політики гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом COVID-19» від 12.03.2020 № 74;
 «Про організацію проведення протиепідемічних заходів з метою запобіганню
поширенню в установах соціального захисту населення області гострої респіраторної
хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19» від 12.03.2020 № 75;
 «Про порядок роботи на період карантину в будинках-інтернатах (пансіонатах) області у
сфері соціального захисту населення», відповідно до яких керівникам інтернатних
установ дано відповідні доручення щодо організації проведення протиепідемічних
заходів в закладах та зміни режиму роботи. від 19.03.2020 № 79;
 «Щодо організації проведення протиепідемічних заходів у разі виявлення
коронавірусної хвороби COVID-19 в установах соціального захисту населення» від
04.05.2020 № 121;

 «Про порядок роботи закладів/установ системи соціального захисту населення області
на період карантину» від 23.03.2020 № 23;
 «Про порядок роботи закладів/установ системи соціального захисту населення області
на період пом’якшення карантину» від 29.05.2020 № 34.

Крім того, керівниками департаментів соціального захисту населення облдержадміністрацій
у межах своїх повноважень видано накази з метою запобігання поширенню коронавірусної
інфекції Covid-19 в інтернатних установах, наприклад, у:

Івано-Франківській області:
1.

2.

3.

4.

Черкаській області:
1.

2.
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«Про заходи із запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» від 19.03.2020 року №
28;
«Про виконання Тимчасових рекомендацій, затверджених постановою Головного
державного санітарного лікаря України» від 12.05.2020 року № 41;
«План додаткових заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19» від 10.07.2020 року;

«Про здійснення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції», від
13.03.2020 № 84; 
«Про дотримання масочного режиму працівниками установи» від 16.03.2020 № 85,
відповідно до якого запроваджено масочний режим і регламентовано забезпечення
засобами індивідуального захисту працівників;
«Про здійснення додаткових заходів щодо поширення коронавірусної інфекції»від
07.04.2020 № 86, яким обмежено на час карантину відвідування підопічних родичами і
законними представниками підопічних, проведення масових та будь-яких культурно-
розважальних заходів;
«Про здійснення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції» від
24.04.2020 № 108 і № 109, якими запроваджено проведення щоденного температурного
скринінгу працівників і підопічних та посилення контролю за станом здоров’я
підопічних”;

Полтавській області:
1.

2.

3.

Харківській області:
1.

2.

3.

4.
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Протидія поширенню
коронавірусу (COVID-19) та
подолання його наслідків
безпосередньо в закладах
соціального захисту (COVID-19)



В інтернатних закладах утримуються особи,  які мають найвищий
ризик потрапляння у складні життєві обставини, які зумовлені
певними чинніиками (вік; часткова або повна втрата рухової
активності, пам'яті; невиліковні хвороби; психічні та поведінкові
розлади; інвалідність тощо), тому обов'язковою умовою є
забезпечення персоналу та підопічних засобами індивідуального
захисту, а також дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів. 
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Управлінські рішення

На виконання рішень Уряду, розпоряджень обласних, Київської міської державних
адміністрацій, наказів департаментів соціального захисту населення видано накази
директорів інтернатних закладів, якими регламентовано організацію діяльності
персоналу з метою недопущення занесення та поширення в закладах випадків
захворювань, спричинених коронавірусом, забезпечення сталого та безперервного
функціонування закладів. Також були розроблені плани заходів щодо протидії занесенню
та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). 
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гігієна рук із застосуванням рідкого мила або обробка спиртовмісними засобами,
часте оброблення антисептиками (не рідше одного разу на 3 години) та після кожного
контакту з людьми, відвідування громадських місць, використання туалету, після
прибирання, перед вживанням їжі тощо; 
гігієна та етикет кашлю: прикриття роту та носа при кашлі та чханні зігнутою рукою в
лікті або одноразовою серветкою, яку необхідно знешкодити відразу після
використання; утримання від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних
захворювань: кашель, лихоманка, ломота в тілі. Збереження обов'язкової фізичної
дистанції (не менше 1 метра) та обмеження часу контактактування;
використовувати медичні маски та своєчасно змінювати їх (кожні 3 години або
негайно після забруднення) з подальшим знешкодженням та миттям рук з милом або
обробкою рук спиртовмісним антисептиком відразу після знімання маски; 
періодично обробляти руки, робоче місце та транспортний засіб антисептичним
засобом;
у разі виникнення симптомів захворювання, таких як лихоманка, кашель, ломота в тілі
тощо, варто залишитися вдома та утриматись від відвідувань місць скупчень людей;
заборонити доступ сторонніх осіб до установи;
призупинити до стабілізації ситуації будь-які поїздки підопічних за межі установи абo
їхнє переведення до інших закладів.

За узагальненими даними по різним областях перші управлінські рішення в основному
були зосереджені на превентивних, основних індивідуальних профілактичних заходах,
що мали застосовуватися працівниками установи, а саме: 
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проводити щоденний температурний скринінг і посилений моніторинг стану здоров'я
підопічних та працівників установи; 
забезпечити вологе прибирання з використанням миючих та дезінфікуючих засобів (в кінці
зміни), провітрювання приміщень не рідше, ніж кожні 3 години та після закінчення роботи; 
проведення обробки поверхонь, місць контакту рук (ручки дверей, місця сидіння, відкидні
столики, інформаційні стенди тощо) спиртовмісними дезінфікуючими засобами;
обмежити на час карантину відвідування підопічних родичами і законними представниками
підопічних, проведення масових та будь-яких культурно-розважальних заходів;
в окремих областях запроваджено вахтовий метод роботи в інтернатних закладах;
створення тримісячного запасу лікарських засобів на випадок ускладнення епідеміологічної
ситуації щодо захворюваності на грип та ГРВІ серед підопічних за ЗІЗ для працівників та
підопічних.

Також були введені щоденні запобіжні заходи для попередження поширення COVID-19 та
швидкого реагування на можливі випадки, а саме:

Але ці заходи не повною мірою відображали проведення всіх необхідних заходів з протидії
поширенню коронавірусної хвороби, що приводило до порушень протиепідемічних вимог в
установах, про що зазначалося в звітах за результатами моніторингових візитів представниками
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [2].

Про порушення протиепідемічних заходів в установах соціальної сфери зазначається також у
звітах за результатами моніторингових візитів НПМ.
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[2]  Стан додержання прав і свобод людини в місцях несвободи у період дії надзвичайної ситуації, 
пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2:
https://ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=5

https://ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=5https:/ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=5


Виявилося, що у більшості інтернатних закладів відсутнє розмежування на зони відповідно
до ризиків інфікування. Є проблеми із забезпеченням безпеки через особливості
захворювань підопічних (соматичні захворювання, наприклад, органів дихання, психічні
або поведінкові розлади тощо), які призводять до унеможливлення систематичного
використання  медичних масок або респіраторів.

Деякі інтернатні заклади вживають низку заходів для профілактики інфікування і поширення
коронавірусної хвороби COVID-19. Однак переважна частина інтернатних закладів не
докладають всіх зусиль.

По-перше, не проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед підопічних та
працівників закладів щодо необхідності дотримання карантинних заходів визначених
чинним законодавством: відсутні інформаційні матеріали у доступній для підопічних формі
(візуальна інструкція) щодо правил і стадій обробки рук, а також щодо необхідності обробки
рук перед входом в приміщення, корпуси, відділення із спиртовмісним антисептиком у зоні
видимості; правил одягання і знімання ЗІЗ, етапів миття рук з милом та водою, обробки рук
спиртовмісним антисептиком.

По-друге, не забезпечено, як мінімум, одномісячного запасу ЗІЗ у відділенні, у якому
проводять догляд за отримувачами соціальних послуг з підозрою/підтвердженим COVID-19. 

По-третє, не забезпечено утилізації ЗІЗ відповідно до законодавства: не затверджено графіку
вивозу медичних відходів з кожного з підрозділів, відсутні договори про їх утилізацію з
відповідними організаціями.
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Крім цього, не розроблені (адаптовані) і не затверджені анкети для проведення скринінгу
серед отримувачів соціальних послуг та відвідувачів щодо наявності у них симптомів COVID-19. 

У тематичній доповіді Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав
людини (УВКПЛ) про вплив COVID-19 на права людини в Україні (охоплює період з 20 лютого
2020 року), що ґрунтується на роботі Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, УВКПЛ
висловлювали особливу стурбованість повідомленнями про поширення COVID-19 у ряді
державних і приватних закладів для осіб літнього віку та осіб з інвалідністю. УВКПЛ також
наголошували на відсутності доступу до медичної допомоги осіб, які перебувають в
інтернатних закладах та мають проблеми зі здоров’ям, не пов’язані з COVID-19 [3]. У разі
виявлення симптомів коронавірусної хвороби COVID-19 медичні працівники інтернатних
установ не співпрацюють із сімейними лікарями, з якими укладені декларації для надання
первинної медичної допомоги, задля лікування основних та супутніх симптомів та, у разі
необхідності, ускладнень. 

У ряді інтернатних закладів за результатами проведених моніторингових візитів НПМ,
здійснених працівниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, спостерігалося порушення прав людини. 

Наприклад, у Коломийському геріатричному пансіонату (Івано-Франківська область) у липні
2020 року моніторингова група НПМ виявила низку неприпустимих недоліків. Зокрема, не
здійснюється контроль за допуском працівників до роботи у разі хворобливого стану чи з
підвищеною температурою, дотриманням маскового режиму; 
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не проводиться температурний скринінг працівникам та відвідувачам установи, на вхідній
зоні до приміщень відсутні дезбар’єри, не запроваджено спеціальної процедури утилізації
медичних відходів [4].

Через стан здоров’я підопічних (психічні та поведінкові розлади, маломобільність тощо),
похилий вік, необхідність стороннього догляду, порушення норм на одне ліжко-місце (3-4 кв.
м при нормі 8-10 кв.м) в інтернатних установах неможливо забезпечити дотримання
фізичної дистанції між підопічними та персоналом.

Безсумнівно, карантинні обмеження вплинули на повсякденне життя підопічних закладів.
Головним фактором є те, щоб ці заходи не обмежували їхні права та не впливали негативно
на їх психологічний стан. 

Крім цього, за результатами нашого дослідження встановлено, що у деяких областях
(Миколаївська, Івано-Франківська) право підопічних на зв’язок із зовнішнім світом
(телефонні розмови та скайп-зв’язок з близькими особами, користування мережею Інтернет)
забезпечується частково. На час карантину також заборонені побачення з родичами.
Підопічні в умовах карантину мають можливість отримувати посилки та передачі, але
здійснюється відповідна їх дезінфекційна обробка. 

В інтернатних закладах було виявлено низку порушень прав підопічних. Так, посилаючись
на карантинні обмеження у зв’язку з COVID-19, зокрема у закладах Івано-Франківської
області підопічним заборонено покидати житловий корпус та перебувати у прогулянковому
дворику на свіжому повітрі.

31[4] Результати моніторингу дотримання прав підопічних у Коломийському геріатричному пансіонаті на Івано-Франківщині:
https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/rezultati-mon%D1%96toringu-dotrimannya-prav-p%D1%96dop%D1%96chnix-u-
kolomijskomu-ger%D1%96atrichnomu-pans%D1%96onat%D1%96-na-%D1%96vano-frank%D1%96vshhin%D1%96/
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Випадки спалаху 
коронавірусної хвороби COVID-19
в інтернатних закладах



У тематичній доповіді Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з
прав людини (УВКПЛ) про вплив COVID-19 на права людини в Україні (охоплює період із
20 лютого 2020 року), що ґрунтується на роботі Моніторингової місії ООН з прав людини
в Україні, зазначається, що «особи літнього віку та особи з інвалідністю, які перебувають в
інтернатних закладах, особливо вразливі до COVID-19 через їхню залежність від тих, хто
працює в цих закладах і підтримує їх, а також через труднощі з дотриманням фізичної
дистанції особами, які забезпечують догляд і мешканцями закладів». 

Крім цього, акцентовано увагу на тому, що «за даними Міністерства соціальної політики,
станом на 2 грудня 2020 року, серед мешканців та співробітників державних соціальних
закладах було виявлено 798 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, зокрема
30 осіб померли та 2422 особи одужали».

Завдяки одержаній інформації від органів виконавчої влади, Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, інформаційних повідомлень в
ЗМІ та соціальних мережах суспільство було проінформовано про випадки спалаху
епідемії серед підопічних та працівників окремих інтернатних закладів.

Так, в Слов’янському психоневрологічному диспансері (Донецька область) 25 червня
2020 року виявлено перші хворі з числа медичних працівників інтернату. На момент
появи вірусу в закладі знаходилося 672 людини: з 260 співробітників інтернату захворіло
62 людини, з 412 підопічних захворіло 216. Всього госпіталізовано 11 осіб. 
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В Бородянському психоневрологічному інтернаті (Київська область) під час ПЛР-тестування
29 червня 2020 року мешканців та працівників закладу виявлено 5 інфікованих
співробітників та 3 підопічних. Головою Київської ОДА було повідомлено, що заклад було
закрито на карантин, організовано роботу санітарно-контрольного пункту на вході і виході з
будівлі [5]. Під час повторного моніторингового візиту НПМ до установи встановили, що
було запроваджено посилені протиепідеміологічні заходи після двох летальних випадків від
інфекційної хвороби [6].

Про спалах у Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті (Харківська область) стало
відомо 27 травня 2020 року, тоді повідомлялося про 10 хворих (троє підопічних та семеро
персоналу, які залишилися вдома на самоізоляції). Станом на ранок 1 червня 2020 року у
Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті було зафіксовано 28 випадків
захворювання на коронавірус COVID-19, з яких 4 особи госпіталізовано, на самоізоляції
залишились – 24 [7]. 

У Малиженському психоневрологічному інтернаті (Харківська область) 18 серпня 2020 року
виявили п'ять випадків захворювання на коронавірус. Підопічні перебували на самоізоляції
в окремому приміщенні інтернату, хвороба протікала безсимптомно. Регулярно проводився
замір температури. Було прийнято рішення про закриття інтернату на карантин і
недопущення на територію сторонніх осіб [8]. 
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[5] https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054920-na-kiivsini-zakrili-psihonevrologicnij-internat-spalah-koronavirusu.html
[6] https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/p%D1%96dop%D1%96chnix-borodyanskogo-psixonevrolog%D1%96chnogo-
%D1%96nternatu-z-ger%D1%96atrichnim-v%D1%96dd%D1%96lennyam/
[7] https://suspilne.media/130972-u-harkovi-stalasa-pozeza-u-garazi-masinu-zagasili-do-priizdu-ratuvalnikiv/
[8] https://www.rbc.ua/ukr/news/harkovskoy-oblasti-karantin-zakryli-psihonevrologicheskiy-1597761306.html

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054920-na-kiivsini-zakrili-psihonevrologicnij-internat-spalah-koronavirusu.html
https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/p%D1%96dop%D1%96chnix-borodyanskogo-psixonevrolog%D1%96chnogo-%D1%96nternatu-z-ger%D1%96atrichnim-v%D1%96dd%D1%96lennyam/
https://suspilne.media/130972-u-harkovi-stalasa-pozeza-u-garazi-masinu-zagasili-do-priizdu-ratuvalnikiv/
https://www.rbc.ua/ukr/news/harkovskoy-oblasti-karantin-zakryli-psihonevrologicheskiy-1597761306.html


У Богодухівському психоневрологічному інтернаті (Харківська область) за вересень-жовтень
2020 року було виявлено випадки гострої респіраторної хвороби COVID-19 у 12 підопічних і
одного працівника установи. Станом на 21 жовтня 2020 року в чотирьох підопічних за
результатами ПЛР-тестування було встановлено негативний результат [9].

Варто відзначити, що завдяки належній організації протиепідемічних і карантинних заходів
у інтернатних закладах Херсонської області вдалося запобігти у 2020 році спалаху
коронавірусної хвороби. Ця тенденція зберігається і в 2021 році. Медичний супровід
закладів здійснюється медичним персоналом установ, закріпленими за підопічними
сімейними лікарями, терапевтами, педіатрами лікувально-профілактичних закладів. Всі
інтернатні заклади області працювали відповідно до розробленого алгоритму дій у разі
виявлення осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію з числа підопічних/вихованців та
працівників закладу. Завдяки спільним зусиллям працівників та підопічних усіх інтернатних
закладів області, а також фізичним та юридичним особам, що надавали благодійну
допомогу, вдалося вберегти мешканців інтернатних закладів області від захворювання на
коронавірусну інфекцію.

Але під час моніторингового візиту НПМ до Снятинського психоневрологічного інтернату
(Івано-Франківська область) 12 серпня 2020 року встановлено факт відмови у госпіталізації
підопічного з підозрою на гостре респіраторне захворювання COVID-19 до інфекційного
відділення Коломийської лікарні [10].

35
[9] https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/u-bogodux%d1%96vskomu-psixonevrolog%d1%96chnomu-%d1%96nternat%d1%96-
na-xark%d1%96vshhin%d1%96-viyavleno-vipadki-zaxvoryuvannya-na-koronav%d1%96rusnu-xvorobu-covid-19/
[10] https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/dotrimannya-prav-p%D1%96dop%D1%96chnix-u-snyatinskomu-
psixonevrolog%D1%96chnomu-%D1%96nternat%D1%96-na-%D1%96vano-frank%D1%96vshhin%D1%96/

https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/u-bogodux%d1%96vskomu-psixonevrolog%d1%96chnomu-%d1%96nternat%d1%96-na-xark%d1%96vshhin%d1%96-viyavleno-vipadki-zaxvoryuvannya-na-koronav%d1%96rusnu-xvorobu-covid-19/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/dotrimannya-prav-p%D1%96dop%D1%96chnix-u-snyatinskomu-psixonevrolog%D1%96chnomu-%D1%96nternat%D1%96-na-%D1%96vano-frank%D1%96vshhin%D1%96/


Наявність ресурсів для реалізації
заходів з протидії поширенню
коронавірусної хвороби в
інтернатних закладах



Для втілення заходів з протидії поширенню коронавірусної хвороби, які було
розроблено на виконання управлінських рішень, необхідно враховувати обсяг
ресурсів та доступність ресурсів для досягнення результатів і в нашому моніторингу
ми зосередилися на людських та фінансових ресурсах.

Людські ресурси

Слід зазначити про проблеми з кадровим забезпеченням установ системи соціального
захисту населення. Адміністрації інтернатних закладів на початку пандемії не були
підготовлені інформаційно до дій в умовах надзвичайної ситуації, зокрема, щодо
необхідності перерозподілу персоналу або добору нових працівників, проведення
навчання для них. Більше того, серед персоналу є випадки захворювань, поміщення
працівників на самоізоляцію вдома, що посилює дефіцит кадрів. Наприклад, у спеціальній
доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Стан додержання прав і
свобод людини у місцях несвободи у період дії надзвичайної ситуації, пов’язаної з
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» у період з квітня по грудень 2020 року перехворіло 1415 працівників інтернатних
установ [11]. 
 
На низькому рівні в інтернатних закладах впроваджено психологічну допомогу серед
підопічних та персоналу закладів. Відсутні психологи, які могли працювати як з підопічними,
так і з персоналом з метою подолання страху захворювання та смерті, що важливо у період
пандемії COVID-19. 
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Ізоляція під час дії карантину має дуже негативний вплив на стан психічного здоров’я
підопічних, тому відсутність такої підтримки є суттєвим недоліком.

Деякі заклади шукають альтернативні рішення у випадку нестачі кадрів. Наприклад, у
Дніпропетровському дитячому інтернаті є доступ працівникам до «гарячих ліній» з надання
психологічної підтримки. У приміщеннях, які використовуються виключно працівниками,
наявна інформація із зазначенням телефонів «гарячих ліній» (наприклад, наявні наліпки). У
закладі працює або періодично запрошується психолог. Психологічна підтримка включає
техніки подолання страху захворювання та смерті.

В окремих областях запроваджено вахтовий метод роботи. Наприклад, в Полтавській
області переглянуто режим роботи медичного та обслуговуючого персоналу та введено
вахтовий метод роботи на час дії карантину. За результатами проведеного дослідження,
встановлено, що у відвіданих інтернатних закладах 1606 працівників, в тому числі і
медичний персонал, безпосередньо забезпечує цілодобове обслуговування 799 підопічних/
вихованців. Одночасно в зміні перебувало 199 осіб, графік черговості персоналу, що
залишався у закладі до закінчення карантину, передбачав від 7 до 14 робочих днів за
вахтову зміну, в залежності від режиму роботи та відпочинку. З урахуванням премій
середньомісячна заробітна плата обслуговуючого персоналу становила 10130 гривень (до
пандемії цей персонал отримував середню заробітну плату у розмірі 5000 – 6000 гривень).

У Черкаській області також впроваджено вахтовий метод роботи в будинках-інтернатах для
громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричному пансіонаті.
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В Івано-Франківській області в одному із геріатричних пансіонатів області за
погодженням з профспілковим комітетом на деякий період також було змінено режим
роботи із звичайного на вахтовий. Моніторинговий візит до Івано-Франківського
геріатричного пансіонату 26 травня 2020 року вказав на те, що в пансіонаті вживалися
заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції відповідно до встановленого
режиму роботи [12]. У зв'язку із ухваленням рішення керівництвом установи про роботу
установи в закритому режимі на весь період карантину, після завершення зміни, яка
відпрацювала вахтовим методом 21 день, запроваджено практику тестування
працівників, які заступають на зміну. Для підтвердження варто зазначити, що на день
візиту в пансіонаті були наявні швидкі тести на SARS-CoV 2 (IgG,IgM) в кількості 127
одиниць [13].

У квітні 2020 року працівниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини проводився дистанційний моніторинг інтернатних закладів, в яких
виявлено підозри та захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 [14]. Наприклад,
у Погонянському психоневрологічному інтернаті на Івано-Франківщині було виявлено 3
випадки захворювання та 3 підозри у персоналу на коронавірусну інфекцію. Про це в
телефонній розмові з працівниками Секретаріату Уповноваженого повідомив директор
закладу. За його словами, всі особи перебували у закладах охорони здоров’я, контактні
особи перебували в ізоляції, 15 працівників знаходилися на лікарняних під наглядом
сімейних лікарів з легкими формами перебігання респіраторних захворювань.
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[12]https://www.facebook.com/office.ombudsman.ua/videos/3110943495595089/UzpfSTEwNDcxMTMxOTU0NjkyNjM6MTQ5NjYzODU2MDU
xNjcyMg/
[13] https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/protiep%D1%96dem%D1%96chnix-zaxod%D1%96v-u-%D1%96vano-
frank%D1%96vskomu-ger%D1%96atrichnomu-pans%D1%96onat%D1%96/
[14] https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/rezultati-distancz%D1%96jnogo-mon%D1%96toringu-
real%D1%96zacz%D1%96%D1%97-konczepcz%D1%96%D1%97-reformuvannya-sistemi-zabezpechennya-naselennya-kulturnimi-poslugami-
v%D1%96dd%D1%96lom-kulturi-%D1%96zma%D1%97lsko%D1%97-m%D1%96sko%D1%97-radi-odesko%D1%97-oblast%D1%96/

https://www.facebook.com/office.ombudsman.ua/videos/3110943495595089/UzpfSTEwNDcxMTMxOTU0NjkyNjM6MTQ5NjYzODU2MDUxNjcyMg/
https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/protiep%D1%96dem%D1%96chnix-zaxod%D1%96v-u-%D1%96vano-frank%D1%96vskomu-ger%D1%96atrichnomu-pans%D1%96onat%D1%96/
https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/rezultati-distancz%D1%96jnogo-mon%D1%96toringu-real%D1%96zacz%D1%96%D1%97-konczepcz%D1%96%D1%97-reformuvannya-sistemi-zabezpechennya-naselennya-kulturnimi-poslugami-v%D1%96dd%D1%96lom-kulturi-%D1%96zma%D1%97lsko%D1%97-m%D1%96sko%D1%97-radi-odesko%D1%97-oblast%D1%96/


Він додав, що лікар установи перебуває в ізоляції, а старша медична сестра на лікуванні, тому
консультування та лікування підопічних здійснювалося лише у телефонному режимі.
Тестування персоналу та підопічних взагалі не відбувалося. Також в установі відчутний брак
персоналу, який посилювався психологічною напругою через побоювання, що на роботу
повернуться працівники, які перебували на лікарняному або мали ознаки респіраторного
захворювання [15].

Не зважаючи на дефіцит кадрів, під час проведення дослідження ми спостерігали наступну
ситуацію, коли посадові особи Дніпропетровської обласної ради здійснювали заходи щодо
моніторингу запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та застосування карантинних
заходів у закладах соціального захисту населення Дніпропетровської області, які належать до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 16 березня 2020 року
директор комунального закладу ”Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат № 1”
Дніпропетровської обласної ради” Змієнко Олександр Леонідович перешкоджав доступу
посадових осіб обласної ради до приміщень закладу. Внаслідок чого вже 17 березня 2020 року
директора вказаного закладу Змієнка О.Л. відповідно до пункту 1 статті 41 Кодексу законів про
працю України, за одноразове грубе порушення трудових обов’язків, передбачених статутом
закладу, строковим трудовим договором від 03 лютого 2020 року № 306-2, що призвели до
неможливості впевнитися посадовими особами обласної ради у забезпеченні безпечних умов
праці працівників та утримання підопічних закладу в умовах загрози поширення коронавірусу
COVID-19, було звільнено [16].
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[15] https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/pracz%D1%96vnikami-sekretar%D1%96atu-upovnovazhenogo-zd%D1%96jsnyu%D1%94tsya-
distancz%D1%96jnij-mon%D1%96toring-%D1%96nternatnix-zaklad%D1%96v,-v-yakix
-viyavleno-p%D1%96dozri-ta-zaxvoryuvannya-na-koronav%D1%96rusnu-xvorobu-covid-19/ 
[16] https://oblrada.dp.gov.ua/documents/rozp-
kadri/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
25-%D0%BA%D0%BF-%D0%B2%D1%96%D0%B4-16-03-2020-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%
D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D0%B8/ 

https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/pracz%D1%96vnikami-sekretar%D1%96atu-upovnovazhenogo-zd%D1%96jsnyu%D1%94tsya-distancz%D1%96jnij-mon%D1%96toring-%D1%96nternatnix-zaklad%D1%96v,-v-yakix-viyavleno-p%D1%96dozri-ta-zaxvoryuvannya-na-koronav%D1%96rusnu-xvorobu-covid-19/
https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/pracz%D1%96vnikami-sekretar%D1%96atu-upovnovazhenogo-zd%D1%96jsnyu%D1%94tsya-distancz%D1%96jnij-mon%D1%96toring-%D1%96nternatnix-zaklad%D1%96v,-v-yakix-viyavleno-p%D1%96dozri-ta-zaxvoryuvannya-na-koronav%D1%96rusnu-xvorobu-covid-19/
https://oblrada.dp.gov.ua/documents/rozp-kadri/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-25-%D0%BA%D0%BF-%D0%B2%D1%96%D0%B4-16-03-2020-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D0%B8/
https://oblrada.dp.gov.ua/documents/rozp-kadri/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-25-%D0%BA%D0%BF-%D0%B2%D1%96%D0%B4-16-03-2020-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D0%B8/
https://oblrada.dp.gov.ua/documents/rozp-kadri/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-25-%D0%BA%D0%BF-%D0%B2%D1%96%D0%B4-16-03-2020-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D0%B8/


Фінансові ресурси

На виконання протиепідемічних заходів в інтернатних установах у 2020 році
використовувалися кошти з обласних бюджетів та бюджету м. Києва, пенсійні кошти
підопічних, які перераховувалися на спеціальні рахунки закладів відповідно до
законодавства, та благодійна допомога. 

У березні 2020 року Верховна Рада України вивела з під дії Закону «Про публічні
закупівлі» закупівлі товарів та послуг для профілактики COVID-19. З цього моменту товари
і послуги для боротьби з коронавірусом, визначені у спеціальному переліку Уряду, можна
купувати без тендеру. Але не всі інтернатні заклади в регіонах, де проходило
дослідження, почали проводити закупівлі без тендеру, проводячи закупівлі у звичайному
режимі. Наприклад, в Черкаській області лише 5 з 14 закладів здійснювали закупівлі для
боротьби з COVID-19 за окремою спрощеною процедурою на Prozorro. В Донецькій
області 7 з 10 закладів скористалися спрощеною процедурою, а у Львівській області лише
3 з 13 закладів.

Через недостатнє фінансування виявлено випадки вирішення проблем забезпечення
засобами індивідуального захисту самотужки або за підтримки небайдужих благодійних
організацій або фізичних осіб. Так, У Погонянському психоневрологічному інтернаті
(Івано-Франківська область) на початку пандемії працівники установи самостійно пошили
близько 2 000 шт. захисних масок. 
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Під час розпалу захворювання інтернатом закуплено захисні халати, комбінезони,
респіратори, експрес-тести, ПЛР-тести, 2 лампи для кварцування та диспенсери для
оброблення антисептиком рук, які встановлені на вхідній зоні в установу та в коридорах.
Крім цього, спільними зусиллями Департаменту соціальної політики Івано-Франківської
ОДА, іншими юридичними та фізичними особами організовано надання благодійної
допомоги: забезпечення засобами індивідуального захисту, дезінфектантами,
безконтактними термометрами, експрес-тестами. Територія установи постійно
оброблялася (дезінфікувалася) гіпохлоритом Na не тільки власними силами працівників
установи. Зазначені роботи проводилися неодноразово і працівниками Богородчанської
міжрайонної філії ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України»
на безоплатній основі. Окрім зазначеного, проводилися і інші заходи (систематичне
прибирання приміщень із хлором, провітрювання приміщень тощо), завдяки яким
вдалося запобігти у 2020 році масового спалаху коронавірусної інфекції.

Спільними зусиллями Департаменту соціального розвитку Херсонської ОДА, іншими
юридичними та фізичними особами організовано надання благодійної допомоги
інтернатним закладам області засобами індивідуального захисту, дезінфектантами,
безконтактними термометрами, експрес-тестами тощо.

В деяких інтернатних закладах розпочали закуповувати дезінфікуючі засоби, в той же час
інші закупівлі не проводилися, наприклад, у Богодухівському дитячому будинку-інтернаті
(Харківська область).
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Виявлено факти переплат під час закупівель. В КУ Вовчанський спеціальний будинок-
інтернат (Харківська область) придбав за 7,77 грн пару перчаток нестерильних латексних
припудрених “Игар” М 7-8 №1, у той час як, наприклад, комунальне некомерційне
підприємство "Олександрівська лікарня" купує такі самі рукавички по 5.05 грн./пар.
Під час моніторингу виявлено випадки, які можна віднести до корупційних ризиків.
Наприклад, Панютинський психоневрологічний інтернат має «улюбленого»
постачальника - ФОП Іващенко Галина Вікторівна. З нею без проведення конкурентних
процедур укладено угоди на постачання як ЗІЗ, дезінфікуючих засобів, так й штукатурки,
двигуна холодильника, світильників тощо. ФОП Іващенко працює лише з КУ
“Панютинський психоневрологічний інтернат”, з яким укладено 59 угод.
Не визначено ряд альтернативних постачальників на випадок, якщо у основних
постачальників запаси необхідних матеріалів буде вичерпано.

Можна відмітити як позитивну тенденцію те, що окрім ЗІЗів, антисептиків, засобів для
дезінфекції приміщень, миючих засобів, засобів гігієни та захисних костюмів, ще
закуповувалися кисневі концентратори, як, наприклад, у Черкаській області інтернатними
закладами придбано 7 кисневих концентратори на суму 220 тис. грн, в Полтавській
області протягом 2020 року придбано 15 кисневих концентраторів на суму 555,0 тис.грн.
Також практично всіма інтернатними закладами залучалася благодійна допомога.
Наприклад, у Черкаській області від БО „Фонд родини Нечитайло“ надано допомогу у
вигляді засобу дезінфекції (на суму 29,4 тис. грн); засобу антисептичного для обробки рук
(19,7 тис. грн.); рукавичок латексних (2,4 тис. грн.); респіраторів без клапана (44,6 тис.
грн.); антисептика (1,8 тис. грн.); оприскувача (1,1 тис. грн).
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За результатами моніторингового візиту НПМ до Івано-Франківського геріатричного
пансіонату 26 травня 2020 року було встановлено, що додаткового фінансування на
проведення карантинних заходів пансіонат не отримував, однак, отримано благодійну
допомогу (продукти харчування, медичне обладнання та засоби індивідуального захисту)
на загальну суму 53,8 тис.грн [17].

У рамках проєкту «Покращення готовності та спроможності реагувати на COVID-19 у
геріатричних будинках / будинках престарілих у шести найбільш постраждалих від COVID-
19 регіонах України» Фондом Народонаселення ООН в Україні в грудні було закуплено
для 15 геріатричних закладів у Львівській, Херсонській, Івано-Франківській, Київській,
Одеській та Чернівецькій областях засоби індивідуального захисту, дезрозчини та засоби
для прибирання. А саме медичні маски, рукавички, захисні щити, костюми, антисептики,
засоби для миття підлоги, дезінфектори, мило та ін. Крім того, 20 працівників з будинків-
інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідності взяли участь у тренінгу щодо
організації та впровадження системи профілактики інфекцій та інфекційного контролю в
закладах соціального захисту в умовах пандемії COVID-19.

Також, серед 15 геріатричних закладів Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні
було розповсюджено інформаційні брошури для персоналу геріатричних закладів та
людей похилого віку [18]. 
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[17] https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/protiep%D1%96dem%D1%96chnix-zaxod%D1%96v-u-%D1%96vano-
frank%D1%96vskomu-ger%D1%96atrichnomu-pans%D1%96onat%D1%96/
[18] https://ukraine.unfpa.org/uk/Improving-COVID-19-readiness-and-response-capacity-of-geriatric-homes/nursing-homes

https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/protiep%D1%96dem%D1%96chnix-zaxod%D1%96v-u-%D1%96vano-frank%D1%96vskomu-ger%D1%96atrichnomu-pans%D1%96onat%D1%96/
https://ukraine.unfpa.org/uk/Improving-COVID-19-readiness-and-response-capacity-of-geriatric-homes/nursing-homes


Окрім цього, на Львівщині працює благодійна програма COVчег, метою якої є
проведення медико-соціальних, психологічних протиепідеміологічних заходів, які
сприяють максимальному дотриманню умов карантину/самоізоляції для категорій людей,
які належать до груп ризику, та підтримка медичного персоналу, який працює з
інфікованими коронавірусною інфекцією.

У червні 2020 року лікарі благодійного проекту “COVчег” розпочали тестування в
Львівському геріатричному пансіонаті. За словами головного лікаря благодійного
проекту “COVчег”, тести їм надало управління охорони здоров’я Львівської міської ради
[19].

Попри те, що фінансування закладів здійснюється на рівні затверджених
асигнувань, разом з цим надають благодійну допомогу різноманітні
організації, на сьогоднішній день актуальною проблема залишається
недостатнього забезпечення засобами індивідуального захисту та
дезінфікуючими засобами для профілактики поширення коронавірусної
хвороби COVID-19.

45[19] https://galinfo.com.ua/news/likari_proektu_covcheg_pereviryly_lvivskyy_geriatrychnyy_pansionat_na_covid19_344980.html

https://galinfo.com.ua/news/likari_proektu_covcheg_pereviryly_lvivskyy_geriatrychnyy_pansionat_na_covid19_344980.html


Висновки



Проблема поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, торкнулася підопічних та персоналу
інтернатних закладів системи соціального захисту населення.

По-перше, незважаючи на значну кількість управлінських рішень органів
державної влади та місцевого самоврядування, направлених для
впровадження заходів щодо запобігання розповсюдженню COVID-19 в
інтернатних закладах, їх ефективність залишається під великим
питанням. Заходи, направлені на підтримку цієї вразливої категорії
населення у період карантину, у квітні – травні 2020 року майже в повному
обсязі лягли на плечі самих інтернатних установ. 

По-друге, рішення впроваджувалися за наявної екстреної ситуації в країні,
але ця найбільш вразлива категорія громадян не була в пріоритеті, лише
після візитів працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, під час яких виявлялися проблемні питання, а
також після повідомлень у ЗМІ щодо спалахів захворювання в окремих
установах, державними органами зверталася увага на вирішення цих
питань та відбувалося реагування з боку відповідальних осіб.
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По-третє, незважаючи на впровадження необхідних заходів з протидії
поширенню короновірусної хвороби, виявлялися грубі порушення
протиепідемічних заходів в установах, що призводило до спалахів
коронавірусної інфекції.

Вчетверте, епідемія показала брак людських ресурсів, неефективність
використання наявних кадрів, прийняття сумнівних кадрових рішень, як у
випадку звільнення директора комунального закладу
,,Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат № 1” Дніпропетровської
обласної ради”. В той же час є й позитивні моменти з впровадження
нових, альтернативних рішень у випадку нестачі кадрів, та
запровадження вахтового методу роботи.

Вп'яте, на виконання протиепідемічних заходів в інтернатних установах
використовували бюджетні, пенсійні кошти підопічних та благодійну
допомогу. Додаткових коштів у більшості випадків з обласних бюджетів
не виділялося, а для забезпечення протиепідемічних заходів
перерозподіляються наявні бюджетні кошти.
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За результатами моніторингових візитів НПМ до інтернатних установ
системи соціального захисту населення ще до початку пандемії було
виявлено ряд порушень прав людини, а саме, застосування до підопічних
жорстокого поводження або приниження їх гідності (застосування
неправомірного обмеження і покарання, тотальний контроль і заборона
виходити за межі відділень, корпусу тощо); неналежне надання медичної
допомоги; відсутня інформація про права осіб з інвалідністю,
неналагоджена співпраця з безоплатною правовою допомогою тощо.
Обмежувальні заходи під час пандемії, які безпосередньо вплинули на
повсякденне життя підопічних та персонал закладів, у тому числі на їхній
психологічний стан, ще більш оголили та посилили існуючі проблеми.

В той же час завдяки спільним зусиллям працівників інтернатних
закладів, органів місцевого самоврядування, а також фізичних та
юридичних осіб, що надавали благодійну допомогу, вдалося в осередках,
де були виявлені спалахи коронавірусної інфекції, швидко їх усунути й
запобігти летальним випадкам серед працівників та підопічних
інтернатних закладів.
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забезпечити контроль за дотриманням прав осіб, які перебувають в
установах соціальної сфери, та організацією протиепідемічних заходів під
час карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно
до національних та міжнародних стандартів;
забезпечити належне виконання рекомендацій Головного санітарного
лікаря України від 09 травня 2020 року № 15 щодо організації
протиепідемічних заходів в закладах стаціонарної психіатричної допомоги,
медико-соціального та соціального захисту населення на період карантину;
вжити заходів для забезпечення інтернатних установ області засобами
індивідуального захисту, антисептичними та дезінфікуючими засобами у
кількості та в обсягах, необхідних для дотримання в установі належного
рівня карантинних обмежень з метою запобігання гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Рекомендації
Національній соціальній сервісній службі України: забезпечити контроль за
дотриманням державних стандартів надання соціальних послуг та
організаційно-методичне забезпечення щодо надання соціальної підтримки та
соціальних послуг. 

Київській міській та обласним державним адміністраціям:
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налагодити взаємодію з лікарями з надання первинної медичної допомоги,
з яким укладені декларації про вибір лікаря, та/або направлення в
установленому законодавством порядку до закладів охорони здоров’я та
фізичних осіб – підприємців, що надають медичну допомогу відповідного
виду;  
забезпечити прогулянки на свіжому повітрі підопічних, у тому числі
маломобільних та ліжкових хворих;
запровадити альтернативні заходи з реалізації права підопічних на повагу
до приватного і сімейного життя щодо спілкування підопічних з рідними та
родичами;     
забезпечити підопічних та працівників засобами індивідуального захисту в
достатній кількості;
використовувати інформаційні плакати, розроблені у доступній для
підопічних формі, для профілактики інфікування і поширення
коронавірусної хвороби COVID-19;
посилити контроль за дотриманням маскового режиму персоналом та
використанням ними дезінфектантів;
розробити та використовувати графіки вологого прибирання з
використанням дезінфікуючих засобів та провітрювання приміщень та
забезпечити прибирання відповідно до вказаних графіків;
забезпечити контроль за утилізацією використаних засобів медичного
призначення.

Інтернатним закладам:
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Перелік додатків 
Додаток 1. Перелік закладів/установ, що координуються Департаментом соціального
захисту ОДА у 10 областях станом на 31.12.2020 р. 

Додаток 2. Звернення до Голови Харківської облдержадміністрації Тимчук А. Л. щодо
сприяння у заповненні Контрольного списку «Готовність закладу соціального захисту до
реагування на пандемію коронавірусної хвороби (COVID-19)» керівників закладів/установ

Додаток 3. Контрольний список «Готовність закладу соціального захисту до реагування
на пандемію коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Додаток 4. Звіт за результатами повторного моніторингового візиту до Снятинського
психоневрологічного інтернату (Івано-Франківська область) від 11 серпня 2020 року

Додаток 5. Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 для моніторингу веб-сайту
Prozorro

Додаток 6. Моніторинг придбання дезінфекційного засобу (Новохлор-екстра концентрат)
у ПФ “Лекта” в грудні 2020 року Богодухівським ПНІ
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Додаток 7. Публікація на медіа-ресурсі «Укрінформ» «На Київщині "закрили"
психоневрологічний інтернат - спалах коронавірусу»

Додаток 8. Розпорядження 25-КП від 16.03.2020 про кадрові питання Комунального
закладу «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат № 1» Дніпропетровської
обласної ради 

Додаток 9. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкту «Горожанський ПНІ»

Додаток 10. Загальна інформація по регіонам про установи/заклади соціального захисту

Додатки за посиланням 
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2021

Громадська організація «Україна без тортур» створена, щоб об’єднати на основі єдності
інтересів фізичних осіб, які залучені до реалізації національного превентивного механізму
(НПМ) та підтримують ідею викорінення катування та іншого жорстокого, нелюдського або
такого, що принижує гідність видів поводження та покарань, які заборонені та є серйозними
порушеннями прав людини в Україні спрямованої на впровадження демократичних змін в
суспільстві. Організація відкрита для будь-якої співпраці, що націлена на викорінення
жорстокого поводження і тортур в місцях несвободи, протидії порушенню прав уразливих
категорій громадян. 

Контакти для зв’язку: 
ukraine.without.torture@gmail.com 
+380 67 011 45 45 
https://www.facebook.com/UkrainenoTorture

https://www.facebook.com/UkrainenoTorture

