
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення зборів суддів 

Господарського суду  

Івано-Франківської області  

від 23.12.2019 № 7 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про систему відеоспостереження  

в Господарському суді Івано-Франківської області 

 

І. Загальні положення 

 

1. Положення про систему відеоспостереження в Господарському суді 

Івано-Франківської області (далі – Положення) визначає порядок здійснення 

відеоспостереження в Господарському суді Івано-Франківської області (далі – 

суд) мету, завдання і способи його здійснення, порядок встановлення та 

налаштування системи, права доступу до системи відеоспостереження, надання 

копій інформації системи, строки зберігання відеоінформації. 

2. Застосування системи відеоспостереження здійснюється з урахуванням 

вимог законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про 

інформацію” та “Про захист персональних даних”, Цивільного кодексу 

України. 

 

ІІ. Мета і завдання системи відеоспостереження. 

 

1. Відеоспостереження здійснюється з метою: 

 

 підвищення ефективності забезпечення режиму безпеки в приміщенні суду 

та на прилеглій території; 

 фіксації певного обсягу відеоінформації; 

 виявлення нетипових ситуацій; 

 попередження виникнення та оперативної ліквідації наслідків протиправних 

дій чи надзвичайних ситуацій в приміщеннях та на території суду; 

 контролю за дотриманням трудової дисципліни; 

 

2. Система відеоспостереження забезпечує: 

 

 постійне відеоспостереження в приміщенні суду та на прилеглій 

території; 

 відеонагляд та відеофіксацію для попередження виникнення та 

оперативної ліквідації наслідків протиправних дій чи надзвичайних 

ситуацій; 

 збереження та відтворення записаної інформації; 

 безперебійність збору та обробки інформації; 

 налаштування режимів роботи. 

Доступ до системи відео спостереження поділяється на: 



 
 

1) доступ до відеоінформації системи відеоспостереження. 

2) доступ до налаштувань системи відеоспостереження. 

 

ІІІ. Порядок функціонування системи відеоспостереження в 

приміщенні суду та прилеглій території. 

 

1. Відеоспостереження в приміщенні та на прилеглій території суду 

проводиться відкрито, про що на видному місці розміщуються інформаційні 

повідомлення. 

2. Відповідальним за організацію роботи системи відеоспостереження за 

посадою є заступник голови суду. 
3. Забезпечення належного функціонування та обслуговування технічних 

і програмних засобів системи відеоспостереження в суді покладається на відділ 
економічно-господарського забезпечення та/або особу, яка виконує обов’язки 
технічного адміністратора автоматизованої системи документообігу суду. 

4. Відтворення та запис в режимі реального часу здійснюється апаратно-

програмними засобами системи відеоспостереження.  

5. Система відеоспостереження забезпечує вивід відеоінформації на 

віддалені робочі місця уповноважених осіб, визначених додатком 2. 

Правами доступу до системи відеоспостереження наділені уповноважені 

особи, визначені додатком 2. 

6. Записи камер системи відеоспостереження в суді зберігаються на 

носіях системи відеоспостереження не менше 5 календарних днів. 

7. Збереження та запис інформації системою відеоспостереження на 

окремий цифровий чи оптичний носій інформації здійснюється за дорученням 

голови суду або заступника голови суду. 

8. Працівники суду можуть отримати копію інформації з системи 

відеоспостереження за своїм зверненням з обов’язковим обґрунтуванням 

підстав. 

9. Будь-які операції з відеоінформацією системи відеоспостереження 

здійснюються у присутності та за рішенням голови суду або заступника голови 

суду.  

10.  Передача відеозаписів системи відеоспостереження за межі суду 

допускається лише у випадках, визначених законодавством. 

11. Особи, які мають доступ до даних системи відеоспостереження, 

несуть персональну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження 

інформації системи відеоспостереження відповідно до законодавства. 

12. Обладнання відеоспостереження налаштовуються та функціонують 

відповідно до  технічних можливостей, наданих виробником обладнання. 

13. Порядок розміщення камер відеоспостереження в приміщенні суду та 

на прилеглій до суду території визначено додатком 1. 

 

 

  



 
 

Додаток 1 

 

Порядок розміщення камер відеоспостереження в приміщенні суду та на 

прилеглій до суду території. 

 

Список камер Місце розміщення камер 

Камера №1 Вулиця, вхід до корпусу А 

Камера №2 Вулиця, вихід з корпусу А 

Камера №3 Корпус А, коридор суду перший поверх, праве крило 

Камера №4 Корпус А, коридор суду перший поверх, ліве крило 

Камера №5 Вулиця, територія суду 

Камера №6 Корпус А, сходи, нижня частина 

Камера №7 Корпус А, сходи, верхня частина 

Камера №8 Вулиця, в’їзд на територію суду, ворота 

Камера №9 Корпус Б, коридор суду 

Камера №10 Корпус Б, коридор суду 

Камера №11 Корпус А, пост 

Камера №12 Корпус А, кабінет канцелярії суду №1 

Камера №13 Корпус А, кабінет канцелярії суду №8 

Камера №14 Корпус А, коридор суду другий поверх, ліве крило 

Камера №15 Корпус А, коридор суду другий поверх, праве крило 

Камера №16 Корпус А, другий поверх, кабінет приймальні суду №20 

 

Додаток 2 

 

Права доступу до даних системи відео спостереження 

 

Особи які мають доступ Перелік доступних камер 

відеоспостереження 

Права доступу 

1) Голова суду, заступник 

голови суду 

Усі встановлені в суді 

камери відеоспостереження 

доступ до 

відеоінформації 

системи відео 

спостереження, 

доступ до 

налаштувань 

системи відео 

спостереження 

2) працівники Служби 

судової охорони, які 

здійснюють охорону та 

пропускний режим в 

приміщеннях суду. 

Камери відео спостереження 

встановленні у коридорах та 

на прилеглій до суду 

території. 

доступ до 

відеоінформації 

системи відео 

спостереження 

 


