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Майже вся планета зіткнулась з важким випробуванням, із пандемією
COVID-19. В країнах впроваджено жорсткий карантин та запобіжні дії щодо
протидії розповсюдженню вірусу. В Україні впроваджено карантин з 12 березня
2020 року. Люди повинні залишатись вдома та зберігати спокій, але задля цього
їм потрібно керуватись певною інформацією, що надходить з офіційних джерел,
та бути обізнаними стосовно поточної ситуації в місті, в якому вони
перебувають.
Метою даного дослідження було проаналізувати офіційне інформаційне
висвітлення боротьби з коронавірусною інфекцією у Вінницькій області, яке
здійснюється Вінницькою обласною державною адміністрацією.
Якщо об’єднати опубліковані матеріали за категоріями, то можемо
побачити наступну картину. По-перше, надається інформація щодо важливих
контактів, котрі можуть стати населенню у нагоді, а саме гарячої лінії, швидкої
допомоги, правоохоронних органів.
Також подається інформація щодо діяльності правоохоронних органів, яка
направлена на боротьбу з коронавірусною інфекцією. Наприклад: «З початку
запровадження карантинних заходів працівниками поліції Вінниччини складено
287 протоколів за адміністративне правопорушення, передбачене ст. 44-3
КУпАП (порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних,
санітарно проти епідемічних правил і норм), які направлено на розгляд судів»
[1]. «Для посилення публічної безпеки і порядку на території Вінницької області
функціонує 28 контрольно-пропускних пунктів, з них санітарних – 11», зауважив Владислав Скальський.
Крім цього у м. Вінниці працює 34 мобільні патрулі, в області – 152.
Кількість піших патрулів в обласному центрі 35, на Вінниччині загалом – 76.
Протягом доби на контрольно-пропускних пунктах задіяно 700
поліцейських, 14 лікарів, 138 військовослужбовців Національної гвардії України,
28 працівників ДСНС та 23 співробітники муніципальної варти. 217 патрулів (з
яких 141 – автопатрулі та 76 піші) в кількості 458 поліцейських наближені до
159-ти об’єктів відпочинку.
Окрім того, щодня оновлюються новини щодо кількості людей з підозрою
на COVID-19, а також кількість хворих, тих, хто одужав, та кількість летальних
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випадків. Наприклад: «В період запровадження карантинних заходів на
самоізоляції перебуває 1 тис. 767 осіб, зокрема протягом останньої доби на облік
поставлено 90 осіб. Натомість знято з обліку 2 тис. 249 осіб, термін перебування
яких на самоізоляції завершився та інфекційне захворювання не проявилось» [1].
Варто зазначити, що інформаційний супровід боротьби із пандемією
демонструє активну «включеність» у цей процес голови обласної державної
адміністрації. Демонструється його обізнаність щодо поточної ситуації. Роль
очільника області в умовах кризи підтримується щоденними брифінгами щодо
поточної ситуації та спробами власним прикладом показати можливості
цифрових технологій в умовах пандемії (показовий урок математики для
школярів із відповідним інформаційним супроводом, у тому числі і у мережі
Facebook). Про загальну ситуацію в області щодо рівня захворюваності на
СOVID – 19 поінформував Владислав Скальський: «Наша мета – не припиняти
роботу в жодній сфері. Наголошую, що Вінниччина працює за будь-яких
обставин».
Інформуючи про поточну ситуацію у регіоні, Владислав Скальський
зазначив: «За інформацією Вінницького обласного лабораторного Центру МОЗ
України, станом на 24 квітня в області з початку спостережень зареєстровано 609
підозр на коронавірусну інфекцію. На сьогодні ми маємо 370 лабораторно
підтверджених випадків COVID – 19, в тому числі у 24 дітей. Чотирнадцять з них
– з м. Вінниці, четверо – з Гайсина. Також по одному випадку захворювання на
COVID – 19 зафіксовано у дітей з Літинського, Вінницького, Томашпільського,
Калинівського районів та з Чернівців».
Щодо радісних новин, то у Вінниці нараховується найбільше число
одужавших за статистикою по містах України.
Що однією темою, яка активно та масивно поширюється через офіційні
джерела – це готовність медичної галузі до боротьби із коронавірусом. Якщо
опиратися лише на деякі фрагменти інформаційного потоку, читаємо: щодня в
області здійснюється моніторинг наявності лікарських засобів та засобів
індивідуального захисту в аптечних закладах області. Як повідомляється в
обласному Департаменті охорони здоров`я, станом на 23 квітня, в аптеках
Вінниччини наявні антисептики, маски та інші засоби захисту.
Також не менш важливим є те, що як повідомляє Департамент охорони
здоров’я ОДА, для діагностики коронавірусної інфекції COVID-19 у Вінницькій
області, на даний час, працює два ампліфікатори для проведення полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР-тестування).
Вони наявні в ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ
України». Один працює у вірусологічній лабораторії, інший – в лабораторії
особливо-небезпечних інфекцій.
Інформуючи, 21 квітня, під час онлайн засідання Комітету Верховної Ради
України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
про вирішення на Вінниччині актуальних питань забезпечення медичних
закладів області , голова ОДА Владислав Скальський підкреслив, що місцева
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влада Вінниччини за підтримки благодійників через фонд «Подільська громада»
надає постійну допомогу Обласному лабораторному центру:
«Для пришвидшення та посилення роботи, лабораторному центру зовсім
скоро буде передано новий , третій ампліфікатор, який дозволить збільшити
кількість тестувань»,- повідомив голова облдержадміністрації.
І останньою темою, із тих, які активно висвітлюються офіційними
джерелами, є певне нагадування що задля їх безпеки та здоров’я варто в такий
скрутний час притримуватись правил карантину та посидіти вдома, адже все в
наших руках.
Підсумовуючи усе вище сказане можемо сказати, що офіційні державні
інформаційні ресурси досить активно та ефективно висвітлюють перебіг
боротьби із пандемією. Основні тематичні категорії інформаційних повідомлень
– це телефони гарячих ліній, теза «залишайся вдома», оперативна інформація
щодо захворюваності, дії правоохоронних органів у даному контексті, готовність
медичної галузі. Загальна тональність матеріалів коливається в діапазоні від
позитивної до нейтральної.
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Місто Вінниця вже кілька років поспіль займає лідерство в списку
найкомфортніших міст для проживання. Важливий внесок для цього робить
адаптація до теперішніх потреб, через підготовку дорожніх карт розвитку,
концепцій розвитку міста. Серед цих документів одним із найважливіших для
стратегічного розвитку міста є “Концепція інтегрованого розвитку міста Вінниці
2030. Метою даної статті є проаналізувати сильні та слабкі сторони Концепції
інтегрованого розвитку міста Вінниця до 2030 року.
Зміна пріоритетів в транспортній галузі, головну увагу мають отримати
пішоходи, вони мають почуватися комфортно та безпечно. Після пішоходів в
пріоритеті велосипедисти, за ними громадський транспорт, в кінці авто. Позитив.
Оптимізація вело доріжок та прокладка нових. Через надмірне
нагромадження вело доріжок на тротуарах, як пішоходи так і велосипедисти

