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П Е Р Е Д М О В А 

 

 Проект «Реконструкція центральної диспетчерської служби Клінічного об'єднання швидкої медичної допомоги в м.Дніпропетровськ» 

розроблений Приватним акціонерним товариством “Український інститут із проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури “Діпрозв'язок”, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, відповідно до вимог 

Закону України “Про екстрену медичну допомогу” в рамках реалізаії медичної реформи щодо створення сучасної оперативно-диспетчерської 

служби (сорочено-ОДС) Системи 103.  

 Вперше розроблено робочий проект та введено в експелуатацію ОДС в Дніпропетровській області з використанням обладнання 

вітчизняного виробника. Введена в експлуатацію ОДС поділена за напрямкамиобслуговування та забезпечує:гарантований та вільний доступ 

мешканців усього регіону до послуг екстренної медичної допомоги; значне покращення своєчасності надання та якості медичної допомоги; 

ефективну діяльність служби екстренної медичної допомоги та медицини катастроф при ліквадації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Розроблений робочий проект є унікальним та не має аналогів. Успішна реалізація проектних рішень надала можливісить подальшого 

впровадження аналогічних проектів в інших регіонах.  

 Загальна пояснювальна записка робочого проекту внесена до Переліку проектів, науково-технічна документація яких підлягає 

віднесенню до складу Національного  архівного фонду України за 2011-2015 роки. Перелік схвалений на засіданні експертно-перевірної 

комісії Центрального державного науково-технічного архіву (скорочено-ЦДНТА) України 26.07.2016 р., протокол № 06. 

За роки діяльності інститут мав наступні перейменування: 

 

1940-1946 Українське відділення Всесоюзного тресту по проектуванню споруд зв'язку “Зв'язокпроект”,  м. Київ, 

                       Народний комісаріат звязку СРСР 

1946-1951     Міністерство звязку СРСР 

 

1951-1972 Київське відділення інституту “Діпрозв'язок”, м. Київ, Міністерство зв'язку СРСР   
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1972-1991  Державний  інститут по вишукуванням і проектуванню споруд зв'язку № 3 (Діпрозвязок-3), м. Київ, Міністерство  

                        з'язку СРСР   
 

1992-1997       Український  інститут по проектуванню засобів та споруд зв'язку “Діпрозв'язок”, м.Київ, Міністерство зв'язку України 

1997-1999       Державний комітет зв'язку України 

1999-2000       Державний комітет зв'язку  та інформатизації України 

 

2000-2004      Відкрите акціонерне товариство “Український  інститут по проектуванню засобів та споруд зв'язку “Діпрозв'язок”,                   

                        м.Київ, Державний комітет зв'язку  та інформатизації України 

2004-2010      Міністерство  транспорту та зв'язку України 

2011-2013      Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  

 

2013       Приватне акціонерне товариство “Український інститут із проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної                                                   

  інфрастуктури  “Діпрозв'язок” м.Київ, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Основні напрямки діяльності організації: 

- Розробка Генеральних схем побудови і розвитку міжнародних, міжміських, міських та зонових телекомунікаційних мереж України. 

- Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво споруд зв'язку та засобів інформатизації. 

 Інститут є базовою організацією з науково-технічної діяльності у сфері будівництва споруд звязку та засобів інформатизації, головною 

проектною організацією в галузі звязку з питань створення захищеної інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної влади. 

 За період існування інституту за його проектами побудовані численні обєкти міжнародного, міжміського та місцевого зв'язку не лише 

в Україні та в усіх союзних республіках СРСР, а також у країнах Азії та Ближнього сходу. 

 За останні роки інститутом розроблена проектно-кошторисна документація широкого спектру напрямів розвитку техніки 

електрозв'язку, яка відповідає вимогам сучасного світового рівня і сприяє інтеграції України в Європейський та світовий інформаційний 

простір. Інститут приймає активну участь в реформуванні та розвитку телекомуніційної галузі України відповідно до Міжнародних 

стандартів та норм. 
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За відмінну якість науково-технічної продукції, бездоганний імідж, інститут нагороджено Міжнародною премією “Бізнес-Олімп”, 

Почесною орденською відзнакою “Суспільне визнання”. Інститут здобув звання “Золота торгова марка”. 

 В стінах інституту працювали і працюють високопрофесійні спеціалісти, конструктори, науковці. 

 

 На проект надруковано опис. 

Фізичний стан документів задовільний. Доступ до документів комплексу не обмежений, включаючи право експонування та публікації. 

 

Інженер 2 кат.відділу № 15                                                                                                                                         Н.В.Захарчук 
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P-176 

 

Опис № 1  

Група-комплекс  № 1-  
 

№№ 

з/п 

№ од. зб у 

межах 

комплексу 

Позначення  

(виробничий індекс) 
Заголовок одиниці зберігання 

Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість 

аркушів Примі-

тки 
текст граф 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
Комплекс: «Оперативно-диспетчерська 

служба Системи 103” 
     

   

Проект: «Реконструкція центральної 

диспетчерської служби Клінічного об'єднання 

швидкої медичної допомоги в 

м.Дніпропетровськ» 

     

1 1 з.10111 Загальна пояснювальна записка 
ПрАТ 

“Діпрозв'язок” 
2014 

указа

ти 

указа

ти 
 

 

До опису внесено  1 одна од.зб. 

 (числом)  (словами)  

з №  1     

 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом)  (словами)   (перелік літерних од. зб.) 
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Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом)  (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Укладач опису: Інженер 2 кат.відділу № 15                                                                                                                       Н.В.Захарчук 

 посада                                                                                                підпис                                                                            розшифрування підпису  

 

Дата      

 

Начальник  відділу № 15                                                                                                                                                         Г.Ф.Шатило 
               посада                                                                                    підпис                                                                               розшифрування підпису 

     
   

Дата     24.01.2017 р. 
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Прийнято на державне зберігання                       1                       (одна) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

з № 1 по № 1 у тому числі:  

 

Текстових од. зб.     1          (одна)  

                                           (числом)                                                                                     (словами) 

Графічних од. зб.       -            (-)  

                                           (числом)                                                                                 (словами) 

Літерні №№          (-)                        (-) од. зб. (-)  

                                  (числом)                                       (словами)                                                                                    (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№    (-)                       (-) од. зб. (-)  

                                  (числом)                                       (словами)                                                                                    (перелік пропущених од. зб.) 

 

Старший зберігач фондів/завідувач архівосховищем   О. В. Омельковец 

                                 (посада) ( підпис,                                                  розшифрування підпису)  

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів  Л.А. Ястреб 

                                 (посада) ( підпис,                                                 розшифрування підпису)  

 

Дата 15.03.2017 р.  

 

 

 



 

 

Аркуш-засвідчувач опису № 1 група-комплекс № 1-560 Фонд  Р-176 

 

Всього в цьому опису пронумеровано              8                             (вісім) аркушів 

                                                                                        (числом)                           (словами) 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів (-) (-)   

                                                            (числом)                                                    (словами)                                                           (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів  (-) (-)   

                                                             (числом)                                                  (словами)                                                             (перелік пропущених аркушів) 

 

 

 

Архівіст І категорії сектору довідкового апарату та обліку документів                       М. В. Броннікова 

                                 (посада)                       ( підпис,                                          розшифрування підпису) 

 

Дата  15.03.2017 р. 

 

 


