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1. Загальні положення
Е Положення про систему відеоспостереження в НМАПО імені

П. Л. Шупика (далі -  Положення) розроблене відповідно до Цивільного кодексу 
України, законів України «Про захист персональних даних», «Про
інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про запобігання 
корупції».

2. Положення визначає порядок проведення відеоспостереження в 
приміщеннях теоретичного, учбово-лабораторного корпусів, гуртожитків, 
гаража та на прибудинковій території НМАПО імені П. Л. Шупика (далі -  
приміщення НМАПО імені П. Л. Шупика), мету і способи його здійснення, 
порядок встановлення, доступ до записів, їх збереження, а також 
відповідальність за використання відповідної апаратури, функціонування й 
технічне обслуговування системи відеоспостереження.

3. Система відеоспостереження встановлюється в НМАПО імені
П. Л. Шупика з метою дотримання трудової дисципліни та громадського
порядку в НМАПО імені П. Л. Шупика, забезпечення особистої безпеки 
працівників, осіб, які навчаються, та інших осіб, які перебувають в НМАПО 
імені П. Л. Шупика, виявлення фактів розкрадання чи інших майнових 
правопорушень в НМАПО імені П. Л. Шупика.

4. Це Положення є обов’язковим для працівників, осіб, які навчаються, та 
інших осіб, які перебувають в НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Мета і завдання системи відеоспостереження
1. Відеоспостереження в приміщеннях та прибудинковій території 

НМАПО імені П. Л. Шупика проводиться відкрито.
2. Відеоспостереження в НМАПО імені П. Л. Шупика здійснюється з 

метою:
1) підвищення ефективності забезпечення режиму безпеки;
2) об'єктивної фіксації подій;
3) виявлення нетипових ситуацій у зоні здійснення відеоспостереження;
4) контролю в умовах, коли іншими шляхами забезпечити його 

неможливо;
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5) попередження виникнення та оперативної ліквідації надзвичайних / 
конфліктних ситуацій;

6) запобігання та виявлення випадків корупційних правопорушень.
3. Об'єкти системи відеоспостереження наведені в додатку 1 до цього 

Положення.
4. Система відеоспостереження повинна забезпечувати:
1) відеоконтроль в приміщеннях та прибудинковій території НМАПО 

імені П. Л. Шупика;
2) відеоогляд та відеофіксацію для оперативного реагування та 

попередження протиправних дій, конфліктних та аварійних ситуацій;
3) відтворення раніше записаної інформації та запис її в архів для 

подальшого аналізу у разі конфліктних ситуацій, ідентифікації порушників та 
інших завдань;

4) систематичність збору та обробки інформації;
5) формування і передачу інформації про об'єкти, їх стан;
5. Із застосуванням системи відеоспостереження адміністрація НМАПО 

імені П. Л. Шупика здійснює обробку та аналіз даних про стан об'єктів, про 
надзвичайні ситуації, визначення їх масштабу, яку використовує для розробки 
заходів щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій.

3. Режим системи відеоспостереження в НМАПО імені П. Л. Шупика
1. Відеоспостереження запроваджується відповідно до наказу ректора 

НМАПО імені П. Л. Шупика.
2. Працівники НМАПО імені П. Л. Шупика та особи, що потрапляють до 

зони видимості камер спостереження, інформуються про ведення 
відеоконтролю шляхом розміщення спеціальних інформаційних повідомлень.

3. При вході до приміщень НМАПО імені П. Л. Шупика, а також 
всередині приміщень про систему відеоспостереження працівники та 
відвідувачі сповіщаються інформаційними табличками на видних місцях.

4. Відповідальним за організацію роботи системи відеоспостереження є 
проректор з адміністративно-господарської роботи.

5. Системою відеоспостереження передбачено встановлення в 
приміщеннях НМАПО імені П. Л. Шупика внутрішніх та зовнішніх камер. 
Відеоспостереження ведеться постійно.

6. Для ефективного контролю камери показують кілька ракурсів. Місця 
розміщення, перелік установлюваних відеокамер, режим відеоспостереження 
окремих об'єктів погоджується ректором НМАПО імені П. Л. Шупика.

7. Камери фіксують дії працівників, осіб, які навчаються, та інших осіб, 
які перебувають в НМАПО імені П. Л. Шупика.

8. Запис відеоспостереження зводиться на окремий пристрій. За 
допомогою програмного забезпечення, встановленого на відповідних 
комп’ютерах, здійснюється вивід зображення на монітор та запис відеосигналу 
з камер на жорсткий диск.
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9. Максимальний термін часу, протягом якого запис зберігається на 
носіях, становить ЗО днів.

10. У разі фіксації нестандартної ситуації, за вказівкою ректора НМАПО 
імені П. Л. Шупика відеозапис може зберігатись до спеціальної вказівки щодо 
його знищення.

11. Відеозаписи за необхідності використовуються для вирішення 
конфліктних ситуацій між громадянами та працівниками НМАПО імені 
П. Л. Шупика, проведення службових розслідувань, притягнення винних до 
відповідальності.

12. Перегляд записаних відеоданих повинен здійснюватись у зоні 
обмеженого доступу та унеможливлювати присутність сторонніх осіб.

13. Питання про передачу відеозапису вирішує ректор НМАПО імені 
П. Л. Шупика відповідно до чинного законодавства. Передача відеозаписів з 
камер відеоспостереження третій стороні допускається лише у виняткових 
випадках за наявності вмотивованого звернення відповідно до чинного 
законодавства.

14. Доступ до записів системи відеоспостереження має виключно ректор 
НМАПО імені П. Л. Шупика та проректор з адміністративно-господарської 
роботи.

15. Особи, які мають доступ до даних системи відеоспостереження несуть 
персональну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження 
відеоматеріалів із системи відеоспостереження.

16. Особи, винні у порушенні режиму доступу до відеозаписів та 
конфіденційності відеозаписів, несуть відповідальність відповідно до чинного 
законодавства.

4. Захист персональних даних при використанні системи 
відеоспостереження в приміщеннях НМАПО імені П. Л. Шупика

1. Закон України «Про захист персональних даних» за сферою правового 
регулювання охоплює відносини, пов’язані з обробкою персональних даних у 
системах відеоспостереження.

2. Застосування системи відеоспостереження в НМАПО імені 
П. Л. Шупика здійснюється відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних».

3. У відповідності до вимог закону персональні дані, отримані в ході 
роботи системи відеоспостереження, повинні бути точними, достовірними, у 
разі необхідності -  оновлюватися. Склад та зміст персональних даних мають 
бути відповідними та не надмірними щодо визначеної мети їх обробки.

5. Прикінцеві положення
1. Встановлення системи відеоспостереження в НМАПО імені 

П. Л. Шупика є виправданим та встановлюється з метою запровадження 
заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, 
громадського порядку, трудової дисципліни, забезпечення особистої безпеки



працівників, осіб, які навчаються, та інших осіб, які перебувають в НМАПО 
імені П. Л. Шупика

2. Це Положення затверджується наказом ректора НМАПО імені 
П. Л. Шупика.

3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом 
затвердження Положення в новій редакції.

4. Після затвердження Положення в новій редакції попереднє Положення 
втрачає юридичну силу.

Проректор з адміністративно- 
господарської роботи
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Додаток 1

Об’єкти системи відеоспостереження

1. Теоретичний корпус -2 1  камера спостереження;
2. Учбово-лабораторний корпус -  27 камер спостереження;
3. Гуртожиток № 1 -  5 камер спостереження;
4. Гуртожиток № 2 -  5 камер спостереження;
5. Гуртожиток № 3 — 4 камери спостереження;
6. Гуртожиток № 4 -  4 камери спостереження;
7. Гуртожиток № 5 -  4 камери спостереження;
8. Гараж -  1 камера спостереження.


