
 

 

У К Р А Ї Н А  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ 

 
від   13   листопада    2017 року                                                                                  №  97 

 
Про запровадження та забезпечення  

функціонування системи  

відео- та аудіоспостереження у Центрі  

надання адміністративних 

послуг м. Кропивницького 

 

Керуючись Конституцією України, ст. 42, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою сприяння налагодженню прозорих і 

партнерських стосунків у співпраці учасників Центру надання адміністративних 

послуг міста Кропивницького (надалі – Центр) та суб'єктів звернень, 

попередження виникненню конфліктних ситуацій та запобігання корупційним 

проявам у виконавчих органах Кіровоградської міської ради, що задіяні у роботі  

Центру 

1. Запровадити систему відео- та аудіоспостереження у Центрі. 

2. Визначити відповідальним за обробку, використання, захист 

персональних даних у системі відео- та аудіоспостереження керівника Центру – 

начальника управління адміністративних послуг Кіровоградської міської ради 

Шевченка А. О. 

3. Керівнику Центру: 

1) розмістити у приміщенні Центру повідомлення про здійснення відео- та 

аудіоспостереження; 

2) отримати письмову згоду працівників Центру на проведення відео- та 

аудіо спостереження, а також на отримання та обробку персональних даних 

суб’єктів персональних даних (додається); 

3) забезпечити захист, зберігання, зміну, знеособлення, поновлення тощо 

персональних даних у системі відео- та аудіоспостереження; 

4) ознайомити виконавчі органи Кіровоградської міської ради з даним 

розпорядженням. 

 4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 03 червня 2012 року № 92 «Про запровадження та забезпечення  

функціонування системи відеоспостереження у Центрі надання 

адміністративних послуг м. Кіровограда». 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В. 

 

 

Міський голова                                                                      А.Райкович 

 
 

Шкода 24 23 69 



       ЗАТВЕРДЖЕНО     

                                                           Розпорядження міського голови  

       13  листопада  2017  № 97 

 

 

ЗГОДА НА ВІДЕО- ТА АУДІОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

Я, ________________________________________________________________ 

 

_________________________________________(призвище, ім’я, по батькові) 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ (посада),  

 

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 

01.06.2010 року № 2297-VI та ст. 307 Цивільного кодексу України від 

16.01.2003 року № 435-IV, шляхом підписання цього тексту, даю згоду на 

відкриту відеозйомку з аудіозаписом мого робочого місця у приміщенні 

Центру надання адміністративних послуг міста Кропивницького з метою 

сприяння налагодженню прозорих і партнерських стосунків у співпраці з 

учасниками роботи Центру надання адміністративних послуг міста 

Кропивницького та суб'єктами звернення, попередження виникненню 

конфліктних ситуацій та запобігання корупційним проявам. 

Мої персональні дані, на обробку яких я даю цю згоду, можуть бути 

передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством 

України. 

 

 

“___” ________ року          ______________      ___________________________ 

                                                      (підпис)                  (прізвище та ініціали) 

 

 

 

Начальник управління адміністративних послуг                             А.Шевченко 

 


