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ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
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Про розвиток системи цифрового
радіозв'язку
та
перспективи
розвитку
системи
прийому
екстрених викликів на номер 112

Колегією розглянута інформація про розвиток системи цифрового радіозв’язку та
перспективи розвитку системи прийому екстрених викликів на номер 112. Сучасний
світ дуже сильно залежить від технологій, інформаційні системи оточують нас все
більше і Державна служба з надзвичайних ситуацій не виключення. Головним
управлінням прикладаються великі зусилля для спрощення та покращення роботи
особового складу.
Так, протягом 2019 року для забезпечення зв’язком та підвищення безпеки
особового складу було впроваджено в експлуатацію цифрові радіостанції рюкзачного
типу на базі р/с MOTOROLLA для пунктів надання допомоги населенню у межах
КПВВ та груп відновлювальних робіт, які працюють у безпосередній близькості до
лінії розмежування. Також проводяться роботи щодо встановлення цифрового
ретранслятора на телевежі міста Маріуполь. Комплектування підрозділів засобами
цифрового радіозв’язку ускладнюється високою ціною радіостанцій, для вирішення
цього питання та надання допомоги у комплектуванні підпорядкованих підрозділів
Головним управлінням проводиться значний обсяг робіт із залучення міжнародних
інвесторів.
Наприкінці 2019 року було створено сучасний Оперативно-координаційний
центр Головного управління, який оснащено усім необхідним обладнанням та
умовами для якісного виконання оперативних задач. Для автоматизації прийому
повідомлень та прискорення їх обробки ведуться роботи з впровадження мобільного
додатку “101”. Використання цього додатку дозволяє здійснювати прийом
повідомлень без здійснення дзвінка та надає можливість прикріпляти фотографії та

2

опис події, в ньому також є інформація щодо розташування підрозділів ДСНС,
захисних споруд та інша допоміжна інформація.
На підставі проведеного аналізу та з метою розвитку системи прийому
екстрених викликів на номер 112, Колегія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Начальникам підпорядкованих підрозділів:
з метою забезпечення належного виконання вищезазначених функцій робочі
місця диспетчерів обладнати відповідними засобами та каналами зв’язку згідно з
методичними рекомендаціями щодо організації служби зв'язку в підпорядкованих
підрозділах Головного управління ДСНС України у Донецькій області відповідно до
вимог листа Головного управління від 21.02.2019 № 12/15/1082 “Про організацію
зв’язку в підпорядкованих підрозділах”.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника начальника
Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління
полковника служби цивільного захисту Гусинського В.В.

Заступник Голови ДСНС

Микола ІЛЬЧЕНКО

Начальник Головного управління

Олексій МІГРІН

Секретар Колегії

Оксана ДОНЧЕНКО
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ПОГОДЖЕНО:
Заступник
начальника
Головного
управління з реагування на надзвичайні
ситуації Головного управління

Владислав ГУСИНСЬКИЙ

Начальник
сектора
телекомунікацій,
інформаційних технологій та Системи 112

Максим ІЩУК

