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В основу успішної реалізації проекту впровадження Системи 112 є рсзоээя 
програми “Перезавантаження Системи 112 для підвищення ефектуэ-о— 
функціонування у регіональному вимірі”.

Профілювання місії програми впровадження Системи 112 включає ....
створення удосконаленої, надійної, конкурентоздатної системи, яка rapv: -чімс 
адаптована у регіональному вимірі.

Метою профілювання місії є :
1) Стабілізація та гармонізація зв'язків за умов автоматичного управліні-я

процесами зв’язку у ментальному просторі інформаційно-комунк=j  ..>
платформи.

2) Покращення умов довіри громадськості щодо користування Системс-: * : 
та стимулювання інвестицій для імплементації інновацій і д -5 
подальшого розвитку.

3) Перезавантаження законодавчої бази щодо покращення умов усп .
регулювання та імплементації інновацій за рахунок місцевих бюджете » 
інших фінансових установ, у відповідності до законів адміністра~-; - - 
територіального реформування.

4) Паралельний запуск інфраструктури их проектів, як двигунів впровал.-г--J  
проектно-організаційного управління регіональним розвитком.

5) Виконання імплементації (впровадження) новітніх інформа. - 
комунікаційних систем та технологій з одночасною реалізацією віртуаг— щ 
систем сертифікації компетентності спеціалістів профілю ІТ-технологій

6) Підготовка та тестування, на базі Львівського державного універс/-;* 
безпеки життєдіяльності, персоналу для успішної імплементації онс £.-■=- 
(модернізованої) програми впровадження проекту Системи 112 *= 
регіональному рівні.

Архітектура програми профілювання місії проекту реалізації (впровад,- е -- -
Системи 112 представлено на рис ’1.
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Рис.1 Архітектура програми профілювання місії проекту реалізації Системи
112

Реалізація проекту лежить в системі координат залежностей рівню ідеалу 
:еалізованості проекту та часової характеристики. Основними етапами 
профілювання місії проекту е формалізація поточного стану реалізації проекту через 
і г^ачі проекту (3) та представлення уявлення про ідеальний стан проекту Системи 
'12. Це можливо тоді коли ми представимо проект реалізації Системи 112 як 
■сограму по забезпеченню якісного обслуговування громадян у випадку 
-алзвичайних ситуацій (НС), а елементи впровадження Системи є проектами (П). 
Базою профілювання місії проекту реалізації Системи 112 є проведення аналізу 
■сочного стану реалізованості проекту та визначення основних проблем які 
=.■ никають під час впровадження. На сьогодні в Україні функціонують 4 центри 
Системи 112 які обслуговують усі адміністративно-територіальні одиниці України.

Поточний стан реалізації проекту описується наявністю значної кількості 
"облем. До них віднесемо вплив середовища на реалізацію проекту, фінансові 
"уднощі, некомпетентність команди проекту та ін. Наявність таких проблем
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надасть поштовх до проведення аналізу контексту і кристалізувати суть u : 
проекту, провести аналіз взаємозв’язків програми проектів та скласти тех- с -  
економічне обґрунтування даного проекту. Формалізовано це можна записа- .- » 
вигляді 
матриці. (1)

Р Р +  1 ( Р  +  1 )  - »  00 

З 3 + 1 (3 + 1)->00 (1),
П  П  +  1 ( П  +  1 )  —♦ оо

де Р -  проблема, 3 -  задачі, П - проект 
Розв’язок даної матриці дозволить ефективно профілювати місію проект. ~  

забезпечити умови проектно-організаційного управління та мінімізацію витрат. _е е 
свою чергу вирішить питання зменшення затрат на реалізацію такого проекту' — 
відповідно пришвидшить його реалізацію.
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Проектно-орієнтоване управління складними системами в умовах виникнень 
надзвичайних ситуацій на основі теорії складності
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В умовах виникнення надзвичайної ситуації (НС) ефективність управлю - = 
процесом оперативної ліквідації її наслідків вимагає проектно-орієнтова-с: 
підходу. В даному випадку проект ліквідації НС необхідно розглядати як систє<.
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