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Керівнику проекта КМ+ 

Щодо подання пропозицій та зауважень до Проекту Закону  
про внесення змін до деяких законів України щодо  
вдосконалення системи екстреної допомоги населенню  
за єдиним телефонним номером 112, за №7581 від 22.07.2022 р.  

Відповідно до Положення про Громадську раду при державному агенстві інфраструктурних 
проектів України, основним завданням Громадської ради є:  
⁃ сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні 

державними справами; 
⁃ сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування 

та реалізації державної, регіональної політики; 
⁃ сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій 

з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної, 
регіональної політики; 

⁃ проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю органу 
виконавчої влади; 

⁃ здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з 
питань формування та реалізації державної, регіональної політики.  

Так, 22.07.2022 року,  Народними депутатами України був зареєстрований Проект Закону про 
внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги 
населенню за єдиним телефонним номером 112, за №7581 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/
Card/40073).  

Для розгляду цього законопроекта Головним комітетом призначено  Комітет Верховної Ради 
України з питань екологічної політики та природокористування. Відповідно до тексту 
законопроекту та супровідних документів на офіційному сайті ВРУ основними причинами, 
які не дозволяють значно підвищити ефективність надання екстреної допомоги є: 
⁃ високе навантаження на екстрені служби, 
⁃ втрата часу від надходження виклику до початку надання допомоги постраждалим та 

недоліки в організації взаємодії – одна з головних причин високої смертності в разі 
настання екстрених ситуацій; 
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⁃ відсутність єдиного центру прийняття та обробки екстрених викликів, що не дозволяє 
залучати декілька екстрених служб у разі виникнення екстрених ситуацій. 

На думку авторів законопроекту, для усунення цих недоліків необхідно запровадити систему 
швидкого реагування, що скоротить час реагування на небезпечні ситуації та підвищить 
ефективність підрозділів екстреної допомоги населенню 

Відповідно пояснювальної записки до Законопроекту 7581, шляхами вирішення цієї 
проблеми є: 
• створення єдиного центру прийняття та обробки екстрених викликів, що дозволить 

забезпечити належний рівень надання екстреної допомоги населенню в разі загрози 
виникнення або виникнення екстрених ситуацій 

• організація прийому звернень до екстрених служб за принципом «єдиного вікна», що 
дозволить особі використовувати для виклику єдиний телефонний номер 112 

• забезпечення Служби 112 та оперативно-диспетчерських служб (101, 102, 103, 104), 
цілодобовим онлайн-доступом до відповідних фактичних даних із результатами 
фіксації технічними засобами громадських місць та метаданих до них 

• надання екстреним службам права автоматично отримувати інформацію про 
місцезнаходження абонента (дані геолокації) та впровадження обов’язку 
постачальників електронних комунікацій надавати екстреним службам таку 
інформацію. 

Фінансування заходів щодо реалізації проекта  буде здійснюватися за рахунок коштів, 
передбачених бюджетною програмою КПКВК 3107280 «Фінансування забезпечення заходів 
із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм». 

Громадська рада при Державному агенстві інфраструктурних проектів України  наголошує,  
що повноцінне та ефективне впровадження такої системи потребує законодавчого 
забезпечення, зокрема, усунення неузгодженості повноважень заінтересованих органів 
державної влади.  
Це зумовлено тим що відповідно до «ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ з виконання Державної 
програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року» 
виконання яких вже покладено на Державне агенство інфраструктурних проектів України, 
згідно Завдання 6 (здійснення заходів реагування та управління наслідками дорожньо-
транспортних пригод та надання медичної допомоги), повинно бути виконано,  у тому числі : 
- впровадження в дію загальнодержавної системи екстреної допомоги населенню за єдиним 
телефонним номером 112 з урахуванням потреб осіб з інвалідністю з порушенням слуху, 
мовлення, зору та множинними порушеннями; 

- закупівля послуг з розроблення технічного завдання, проекту та програмного забезпечення 
на створення загальнодержавної системи екстреної допомоги населенню за єдиним 
телефонним номером 112, у тому числі для регіональних центрів; 

- придбання обладнання (у тому числі засобів захисту інформації) для створення 
загальнодержавної системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 
112, у тому числі для регіональних центрів.  

Враховуючи, що проект «КМ+» це інструмент розроблений Укравтодором спільно з 
Міністерством цифрової трансформації та за підтримки проекту USAID/UK aid «Прозорість 
та підзвітність в державному управлінні та послугах/TAPAS» де основним проектним 



напрямком являється БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ (пропонується скористатися геокалькулятором з 
мобільного і автоматично встановити геодані цієї ділянки для передачі інформації 
Укравтодору для подальшого усунення проблеми) то експерти Громадської ради при 
Державному агенстві інфраструктурних проектів України вважають Ваш проект, як одну із 
зацікавлених сторін при обговоренні  Законопроекту 7581.  

Окрім цього, як вказано у розясненні до проекту «КМ+», сервіс допоможе краще встановити 
власне місцезнаходження на дорозі. Це особливо важливо, якщо необхідно швидко та точно 
повідомити про нього за допомогою голосового зв’язку екстреним службам у надзвичайних 
ситуаціях і просторові координати автомобільних доріг є базисом для роботи всіх інших 
проєктів Укравтодору які можуть бути задіяни при впровадженні Законопроекту 7581.  

 Проект «КМ+» представлений у публічній площині за посиланням: https://
kmplus.ukravtodor.gov.ua/page/pro-proekt і містить обмежену кількість інформації щодо 
використання державних бюджетних коштів на впровадження проекту, тому просимо для 
підготовки до розгляду пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів, підготовки проектів 
нормативно-правових актів та поправок до Законопроекту 7581, надати Громадській раді при 
Державному агенстві інфраструктурних проектів України, в установленому порядку,   
необхідну інформацію для забезпечення діяльності ради,  а саме : 

1. Чи залучались представники представники проекту «КМ+» до роботи над підготовкою 
законопроекта №7581 від 22.07.2022 року 

2. Чи залучались представники представники Укравтодору до роботи над підготовкою 
законопроекта №7581 від 22.07.2022 року 

3. Відповідно до цілей проекта «КМ+» просимо вказати виконання у 2021 та 2022 роках   
та джерела фінансування і обсяг фінансових ресурсів залучених для виконання завдань у 
розробці , у тому числі :  

⁃ Моніторинг будівництва і ремонту доріг; 
⁃ Розробка нових рішень та розвиток інновацій; 
⁃ Безпека на дорозі.  
4. Наявність технічних, фінансових чи законодавчих перепон при виконанні цілей проекту 

«КМ+», терміни завершення проекту та можливість інтеграції готового проекта до 
системи 112,  яка пропонується Законопроектом №7581 від 22.07.2022 року.  

   Опрацьовані Громадською радою при Державному агенстві інфраструктурних проектів 
України пропозиції та зауваження, до даного законопроекту, будуть надані до секретаріату 
Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, 
визначеного Головним комітетом ВРУ при розгляді цього Законопроекта, на розгляд та 
погодження для подальших дій в усуненні неузгодженостей повноважень заінтересованих 
органів державної влади.  

 Голова Громадської ради                                                         Ігор ЖДАНЮК 

Юрій ПАПІРОВИЙ 
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