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Трофимчуку В.В.  
vvtrof.kiev@gmail.com  

 

Про дані з комплексної системи  
відеоспостереження міста Києва 

 

Шановний Володимире Володимировичу! 

 

У Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(далі – Департамент) опрацьовано Ваш запит на інформацію від 08.09.2021  
№ 4614 (з) щодо надання інформації із засобів відеофіксації комплексної 
системи відеоспостереження міста Києва (далі – Система), що знаходяться за 
адресою м. Київ, перехрестя Велика Кільцева дорога та пр-т. Мінський, за 
проміжок часу з 18:57 год. до 19:07 год. 04.09.2021 та у межах компетенції 
повідомляємо.  

Звертаємо увагу, що запитувана інформація у Вашому запиті не 
відноситься до публічної та буде розглянута відповідно до Закону України 
«Про звернення громадян». 

Процедура формування, ведення та інші питання функціонування 
комплексної системи відеоспостереження міста Києва визначаються 
Положенням про комплексну систему відеоспостереження міста Києва, 
затвердженим рішенням Київської міської ради від 05.07.2018 № 1195/5259 
(далі – Положення).  

Інформуємо, що за запитуваною адресою засоби відеофіксації, сигнал з 
яких надходить до центру обробки даних (міського дата-центру) Системи, 
наявні.  

Відповідно до пункту 9.2 Положення дані, отримані із засобів 
відеофіксації в Системі, зберігаються в термін до тридцяти календарних днів. 
На тридцять перший календарний день дані, отримані із засобів відеофіксації в 
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Системі, знищуються Системою в автоматичному режимі. Архів за 04.09.2021 

наявний. 
Додатково повідомляємо, що відповідно до пункту 5.2 Положення 

Департамент як розпорядник Системи має право надавати, обмежувати та 
припиняти доступ до інформації в Системі користувачам інформації в Системі 
та користувачам інформації в Системі з особливим статусом. При цьому, 
адміністратор Системи здійснює технічний супровід і підтримку 
працездатності Системи та інші функції (пункт 5.3 Положення).  

У зв’язку з цим, надання відомостей з архіву даних Системи виходить за 
межі компетенції розпорядника та адміністратора Системи. 

Зазначене також підтверджено Секретаріатом Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини в Акті перевірки додержання законодавства про 
захист персональних даних від 07.02.2020 за результатами планової виїзної 
перевірки додержання законодавства у сфері захисту персональних даних 
Департаментом. У цьому Акті, зокрема, зазначено, що «надання відомостей з 

архіву даних в Системі не є компетенцією Департаменту та\або адміністратора 
Системи. Водночас, володільцями інформації в Системі, в розумінні 
Положення є користувачі інформації в Системі та користувачі інформації в 
Системі з особливим статусом, які мають відповідний обсяг повноважень, 
отримали доступ до інформації в Системі згідно з Положенням та 
використовують дані з Системи відповідно до законодавства, яке регулює 
повноваження користувача інформації в Системі, посадових, службових або 
трудових обов’язків для виконання яких надається доступ до інформації в 
Системі. Відтак, питання надання копій відеоматеріалів із Системи перебуває у 
сфері компетенції користувачів інформації в Системі та користувачів 
інформації в Системі з особливим статусом, які отримали фактичний доступ до 
Системи, працюють на автоматизованих робочих місцях – користувачів, мають 
відповідний визначений законодавством обсяг повноважень та право доступу 
до архіву даних програмно-апаратного комплексу Системи з можливістю 
перегляду та збереження даних». 

Пунктами 4.5, 4.6 Положення визначено, що користувачами інформації в 
Системі є посадові (службові) особи та працівники, визначені в пункті 8.1 цього 
Положення, які отримують доступ до інформації в Системі згідно з цим 
Положенням.  

Користувачами інформації в Системі з особливим статусом є посадові 
(службові) особи та працівники, визначені в підпункті 8.1.2 та в абзаці другому 
підпункту 8.1.3 пункту 8.1 цього Положення, які отримують доступ до 
інформації в Системі згідно з цим Положенням. 

Згідно із підпунктом 5.4.1 пункту 5.4 Положення користувачі інформації в 
Системі з особливим статусом отримують доступ до даних в Системі в порядку, 
визначеному Положенням, та відповідно до законодавства, яке визначає 
повноваження користувача інформації в Системі на отримання відповідних 



  . 
 

 

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД  ( ПІДПИСАНО 
КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ ) 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000E4C532007ECA9800  

Підписувач Половинко Олег Володимирович 

Дійсний з 28.08.2021 0:00:00 по 27.08.2023 23:59:59 

Департамент інформаційно-

комунікаційних технологій 

Н7>!Ж+9Е0XQBoО   
 

075-1651 від 13.09.2021 
 

даних в Системі (Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу 
цивільного захисту України, законів України "Про Службу безпеки України", 
"Про Національну поліцію України", "Про Національну гвардію України", "Про 
оперативно-розшукову діяльність" та інших нормативно-правових актів, 
Положення, Регламенту про Систему та інструкції користувача інформації в 
Системі).  

Зазначені вище користувачі Системи використовують дані з Системи 
відповідно до законодавства, що регулює повноваження користувача 
інформації в Системі, посадових, службових або трудових обов'язків, для 
виконання яких надається доступ до інформації в Системі.  

В свою чергу, користувачі інформації в Системі з особливим статусом 
отримують та використовують дані в Системі з автоматизованих робочих місць 
користувачів за реквізитами доступу до Системи та мають право доступу до 
архіву даних програмно-апаратного комплексу Системи з можливістю 
перегляду та збереження даних.  

У зв’язку із вищезазначеним, у подальшому з питань отримання даних із 
Системи рекомендуємо звертатися до користувачів інформації в Системі з 
особливим статусом, якими на сьогодні, зокрема є посадові (службові) особи 
центрального органу управління (апарату) Національної поліції України, 
Головного управління Національної поліції у м. Києві та його територіальних 
(відокремлених) підрозділів, Міністерства внутрішніх справ України, тощо. 

 

 

З повагою 

 

Директор         Олег ПОЛОВИНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Ільєнко 366-75-32 

 


