
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 374 

 

08 лютого 2019 року                                                              20 сесія  7 скликання 

 

Про затвердження Положення про комплексну систему 

відеоспостереження в Лука-Мелешківській сільській об’єднаній 

територіальній громаді та в адміністративному приміщенні Лука-

Мелешківської сільської ради 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію депутата Лука-Мелешківської 

сільської ради Августовича Б. І., заслухавши інформацію Лука-Мелешківського 

сільського голови Сича В. М., керуючись ст.26, ч.1 ст.59, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити «Положення про комплексну систему відеоспостереження в 

Лука-Мелешківській сільській об’єднаній територіальній громаді та в 

адміністративному приміщенні Лука-Мелешківської сільської ради» (далі 

- Положення) (додаток). 

2. Доручити виконавчому комітету Лука-Мелешківської сільської ради 

протягом 5 днів з моменту набрання чинності Положенням повідомити 

органи Національної поліції про конкретні місця розташування камер 

відеоспостереження. 

3. Встановити, що Положення набирає чинності з дня наступного після 

прийняття цього рішення. 

4. Встановити, що у разі встановлення камер відеоспостереження у місцях 

не визначених Положенням, порядок організації (функціонування) 

відеоспостереження цих місць регулюється Положенням. 

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності. 

 

Сільський голова                                                                           Володимир Сич 
 

 



ЗТВЕРДЖЕНО 

Рішенням 353 20 сесії  

Лука-Мелешківської сільської ради  

7 скликання  

від 08.02.2019 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про систему відеоспостереження в Лука-Мелешківській сільській 

об’єднаній територіальній громаді та в адміністративному приміщенні 

Лука-Мелешківської сільської ради  

 

І. Загальні положення 

1. Положення про систему відеоспостереження Лука-Мелешківській 

сільській об’єднаній територіальній громаді та в адміністративному приміщенні 

Лука-мелешківської сільської ради (далі – Положення) визначає порядок 

організації (функціонування) та використання системи відеоспостереження в 

Лука-Мелешківській сільській об'єднаній територіальній громаді, що включає 

населені пункти Лука-Мелешківська, Яришівка, Іванівка, Цвіжин, Тютьки, 

Прибузьке, Лани та Студениця (далі - ОТГ), а також в адміністративному 

приміщенні Лука-Мелешківської сільської ради (с. Лука-Мелешківська, 

Вінницький район, Вінницька область, вул. Центральна, 2а) (далі – Система 

відеоспостереження). 

Положення визначає порядок організації (функціонування) 

відеоспостереження в Лука-Мелешківській сільській об'єднаній територіальній 

громаді, що включає населені пункти Лука-Мелешківська, Яришівка, Іванівка, 

Цвіжин, Тютьки, Прибузьке, Лани та Студениця, а також в адміністративному 

приміщенні Лука-Мелешківської сільської ради та визначає мету і завдання 

Системи відеоспостереження, способи його здійснення, порядок встановлення, 

доступ до записів, їх збереження, а також відповідальність за використання 

відповідної апаратури, функціонування й технічне обслуговування Системи 

відеоспостереження. 

2. Система відеоспостереження є власністю сільської ради і фінансується 

за її рахунок. 

3. Застосування Системи відеоспостереження здійснюється з урахуванням 

вимог Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної 

інформації», «Про інформацію» та «Про захист персональних даних». 

4. Норми цього Положення поширюються на працівників апарату 

сільської ради та відвідувачів (в частині відеоспостереження в 

адміністративному приміщенні Лука-Мелешківської сільської ради).  

 

ІІ. Мета і завдання Системи відеоспостереження.  

Об'єкти контролю 
1. Відеоспостереження проводиться відкрито. 

2. Відеоконтроль здійснюється з метою: 



- підвищення ефективності забезпечення режиму безпеки та громадського 

порядку території ОТГ та адміністративного приміщення Лука-Мелешківської 

сільської ради; 

- об'єктивної фіксації подій; 

- виявлення нетипових ситуацій у зоні здійснення відеоконтролю; 

- контролю в умовах, коли іншими шляхами забезпечити його неможливо. 
-  відеостеження ходу проведення засідань постійних комісій, президії, 

пленарних засідань сільської ради та за дорученням голови або керуючого 

справами виконавчого апарату сільської ради, інших заходів; 

- відстеження прийомів громадян; 

- фіксація для об’єктивної оцінки при виникненні конфліктних ситуацій 

між працівниками сільської ради та відвідувачами; 

- недопущення шкоди здоров'ю працівників сільської ради, мінімізації 

матеріальних збитків в умовах дії дестабілізуючих факторів. 

 

4. Об'єктами Системи відеоспостереження є: 

-  

 

ІІІ. Режим Системи відеоспостереження 

1. Працівники виконавчого апарату та інші особи, що потрапляють до 

зони видимості камер спостереження, інформуються про ведення 

відеоконтролю шляхом розміщення спеціальних інформаційних повідомлень (в 

частині відеоспостереження в адміністративному приміщенні Лука-

Мелешківської сільської ради) 

2. Відповідальним за організацію роботи Системи відеоспостереження є 

секретар Лука-Мелешківської сільської ради, який здійснює контроль за 

діяльністю, та у випадку необхідності технічних несправностей повідомляє 

голову сільської ради про необхідність звернення до відповідних організацій 

для усунення даних несправностей. 

3. В об’єктах Системи відеоспостереження визначених пунктом 4 

розділу ІІ цього положення відеоспостереження здійснюється на постійній 

основі 

4. Запис відеоспостереження здійснюється на цифровий відеореєстратор 

за допомогою програмного забезпечення, встановленого на відповідному 

комп’ютері. Здійснюється вивід зображення на монітор та запис відеосигналу з 

камер на жорсткий диск. 

5. Максимальний термін часу, протягом якого зберігається запис на 

носіях, становить: 

- 10 днів 

6. У разі фіксації нестандартної ситуації, за розпорядженням голови, 

відеозапис може зберігатись до окремої вказівки щодо його знищення. 

7. Відеозаписи за необхідності використовуються для вирішення 

конфліктних ситуацій між громадянами та працівниками Лука-Мелешківської 

сільської ради. 



8. Перегляд записаних відеоданих повинен здійснюватись у зоні 

обмеженого доступу та унеможливлювати присутність сторонніх осіб. 

9. Доступ до записів Системи відеоспостереження має виключно 

керівництво Лука-Мелешківської сільської ради та відповідальний за 

організацію роботи Системи відеоспостереження. 

10.  Питання про передачу відеозапису вирішується відповідальним за 

організацією роботи Системи відеоспостереження за погодженням з Головою 

Лука-Мелешківської сільської ради, відповідно до чинного законодавства 

України.  

11. Передача відеозаписів з камер відеоспостереження третій стороні, без 

згоди працівників, які на них знаходяться, допускається лише у випадках, 

визначених чинним законодавством. 

12. Особи, які мають доступ до даних Системи відеоспостереження несуть 

персональну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження 

відеоматеріалів із Системи відеоспостереження. 

13. Особи, винні у порушенні режиму доступу до відеозаписів та 

конфіденційності відеозаписів, несуть відповідальність відповідно до чинного 

законодавства. 

 

IV. Захист персональних даних при використанні Системи 

відеоспостереження  
1. Обробка та зберігання даних отриманих в результаті діяльності 

Системи відеоспостереження здійснюється відповідно до Конституції України, 

Закону України «Про захист персональних даних». 

 

 

Секретар сільської ради                               Б. І. Августович 

  


