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Шановна пані Катерино! 
 

 Обласна державна адміністрація розглянула Ваш запит, який було 
надіслано через сайт «Доступ до правди»,  щодо встановлення камер   
відеоспостереження у групі дитячого садку, та повідомляє наступне. 
 Будь-які відомості або дані про відносини немайнового та майнового 

характеру, обставини, події, відносини тощо, пов’язані з людиною і членами її 
родини, відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються в 

побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших 
сферах життя особи, за винятком передбаченої законами інформації, що 
стосується здійснення людиною, яка обіймає посаду, пов’язану з виконанням 
функцій держави чи органу місцевого самоврядування, посадових або 
службових повноважень,  – це інформація про особисте і сімейне життя 
людини, яка є конфіденційною. Таку позицію викладено у рішенні 
Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012 року. 

Положення частини 2 статті 32 Конституції України передбачають 
вичерпні підстави для можливого правомірного втручання в особисте і сімейне 
життя людини. 

 Такими підставами є: 
– згода людини на збирання, зберігання, використання і поширення 

конфіденційної інформації щодо неї; 
–  якщо згода відсутня, то це випадки, передбачені законом, і тільки в 

інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини.  
Статтею 307 Цивільного кодексу України  встановлено, що фізична особа 

може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода 
особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо 
зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та 
інших заходах публічного характеру.  

Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому 
числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, 
встановлених законом.  
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Згідно із Законом України «Про захист персональних даних» згода 
суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за 
умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних 
даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій 
формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.  

Відповідно до статті 10 Закону України «Про охорону дитинства», 
розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може 
заподіяти їй шкоду, без згоди законного представника дитини забороняється. 

Статтею 242 Цивільного кодексу України визначено, що батьки 
(усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх 
дітей. 

Ураховуючи вищезазначене, відеоспостереження в закладах дошкільної 
освіти можливе лише за письмової згоди на обробку персональних даних усіх, 

без винятку, батьків дітей, які є учасниками освітнього процесу та всіх 
працівників закладу дошкільної освіти. 
 

Заступник голови обласної 
державної адміністрації                                                Олександр САМОЙЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Юшко 49 92 12 

 


