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уніфікований інтерфейс та доступ до інструментарію.
Введення системи в експлуатацію сприятиме підтримці прийняття рішень 

щодо підвищення рівня цивільного захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ СТВОРЕННЯ АВІАЦІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІМ 
У СКЛАДІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ШВИДКОЇ О РІСДІ У МЛІ IIІМ 

НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ.

У лісах України щорічно виникає понад 500 пожеж, шіікміїдои ини.ч 
держава зазнає значних збитків. На гасіння пожежі та віднонлспші лісоиоК іони 
затрачаються значні кошти та зусилля. Багато країн світу, такі як СПІД, ІСашідп, 
Австралія, Росія для яких актуальна проблема лісових пожеж, застосовують 
спеціальні авіаційні пожежні формування, для забезпечення пожежної безпеки 
в лісових масивах, і Україна повинна бути не винятком.

Створення регіонального центру швидкого реагування на території 
України дасть змогу вирішити проблему гасіння масштабних лісових пожеж, 
рятування людей в гірській місцевості,надання допомоги населенню у випадку 
повені і т.д. Застосування авіації мають наступні переваги:

оперативність доставки ВЗР (вогнезахисної речовини) та особового складу 
в район виникнення НС;

висока ефективність гасіння масштабних пожеж; 
незалежність від наявності та стану під’їзних шляхів і доріг; 
високий рівень безпеки робіт для людей під час гасіння пожежі. 
Застосовуючи проектно-орієнтоване управління чисельність особового 

складу та місце розташування авіаційних підрозділів діяльність яких буде 
координувати регіональний центр визначається окремо для кожного регіону з 
урахуванням зовнішнього середовища та регіональних властивостей території. 
Модель схема управління проектом створення авіаційних підрозділів у складі 
регіонального центру швидкого реагування на надзвичайні ситуації можна 
формалізувати у вигляді схеми проектного середовища,представлена на рис. 1.

Запропонована модель-схема проектного середовища дозволить 
забезпечити чисельну оптимізацію особового складу та оперативність 
виконання рятувальних робіт засобами авіації при гасінні лісових пожеж та ще 
й з урахуванням зовнішніх факторів впливу для умов проектно -  орієнтованого 
управління.
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Рис. 1. Модель-схема управління проектом створення авіаційних підрозділів у 
складі регіонального центру швидкого реагування на надзвичайні ситуації у 

вигляді проектного середовища.
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