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В Республіці Крим, обласних, Київській і Севастопольській міських державних 
адміністраціях ці питання доручені структурним підрозділам з питань охорони праці. До їх 
складу введені посади спеціалістів у галузі профілактики побутового травматизму. 

З метою посилення державного впливу на раціональне використання трудових ре-
сурсів на Міністерство праці покладено проведення організаційно- методичної роботи з 
профілактики побутового травматизму, для чого в її центральному апараті введено 
спеціалістів у цій галузі. 

Національна рада розробляє і реалізує державну політику в галузі охорони життя лю-
дей на виробництві та профілактику побутового травматизму, створює систему державного 
управління цією галуззю [3]. 
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Вступ. В середині XX століття уряди багатьох країн світу почали акцентувати увагу 
на безпеку життєдіяльності громадян, як головного пріоритету державної політики. Безпека 
громадян досягалася зокрема швидким, злагодженим та якісним реагуванням на надзвичайні 
ситуації (далі НС). В 1968 році в США вирішили оптимізувати процес реагування на НС та 
уніфікувати екстрені служби у вигляді проектів та програм Системи з єдиним номером ви-
клику 911 [1], яка знайшла подальший розвиток у країнах Європейського союзу (ЄС). Мето-
дологія управління проектами, програмами та портфелями проектів в плані подальшої реалі-
зації Системи, її вдосконалення вимагає розробки нових методів, моделей та методик здат-
них підвищити ефективність її функціонування та забезпечити стан безпеки людини.  

Постановка проблеми. Аналіз стану функціонування Системи на Європейському та 
Світовому континентах вказує на доцільність впровадження її в Україні. Досягнення умов 
ефективності реалізації такої Системи (надалі Системи 112) вимагає проведення глибокого 
аналізу стану екологічної і техногенної безпеки у регіональному вимірі, а також на всіх рів-
нях управління проектами і програмами, впроваджувати новітні інформаційні та інноваційні 
технології. Таким чином стає очевидним актуальність проведення досліджень направлених 
на оцінку сучасного стану та тенденцій реалізації Системи в Україні. 

Основна частина. Для оптимального огляду та порівняння оберемо країни Балтійсь-

кого регіону, оскільки вони довгий час перебували в складі СРСР, та, після його розпаду 

швидко інтегрувалися в ЄС, НАТО, СОТ та EENA (European emergency number association) – 

структуру, яка проектно підходить до процесу інтеграції національних систем порятунку в 

панєвропейський механізм забезпечення безпеки людини, допомагає оперативно приймати 

більш ефективні управлінські рішення та находити  вихід з кризових ситуацій, управляти ри-

зиками при реалізації проектів.  
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За основу управління проектами Системи 112 в межах країни обираються моделі інте-

грації від міжвідомчої функціональності операторських центрів до створення окремих авто-

номних об’єднаних центрів операторської діяльності з подальшим підключенням та переад-

ресацією викликів на екстрені служби [2]. 

На рис.1. зображена вдосконалена модель управління проектом Системи 112 на різних 

етапах та підетапах для умов України. Модель складається з 3 проектних етапів складових: 

абонентів Системи – здійснюють виклик у разі виникнення НС, операторський центр Системи 

– здійснює прийом, обробку, переадресацію повідомлень на екстрені служби та реагує на НС, 

та самі екстрені служби – міліція, пожежна служба та медицина катастроф. Ефективність за-

стосування модель-схеми у проектів полягає у злагодженій діяльності єдиного операторського 

центру Системи, що дозволить в перспективі зменшити часові затрати на реагування на НС. 

 
 

Рис. 1. Вдосконалена модель-схема управління проектом Системи 112 на різних етапах та 

підетапах для умов України. 

Дана модель дозволяє ефективно показати та управляти на різних етапах та під етапах 

проекту передбаченими функціональністю Системи 112 – зокрема прийняти повідомлення від 

абонента, якісно обробити його, визначити геолокацію, направити необхідну допомогу, тощо. 
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При проектуванні перетинів у різних рівнях забезпечують безперервність і зростання 

швидкостей руху транспорту,одночасно  вимоги до зручності і безпеки руху набувають осо-

бливого значення. Серед основних вимог необхідно враховувати наступне: 

 правильне поєднання вертикального і горизонтального планування всіх елементів 

перехрещення з вхідними у вузол вулицями; 


