ПРОТОКОЛ
громадських слухань
з обговорення проекту Положення про систему відеоспостецеження
в м. Бурштин Івано-Франківської обл.
17 грудня 2018 року
Присутні:
Учасники громадських слухань членів територіальної громади міста Бурштин
в кількості__7___осіб.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання секретаря слухань.
2. Представлення проект}' Положення «Про систему відеоспостереження в м. Бурштин
Івано-Франківської обл.»
3. Різне
1. Обрання секретаря слухань.
СЛУХАЛИ:
І.Про обрання секретаря слухань.
Виступили:
1. Гулик В.Р - який запропонував обрати секретарем громадських слухань Марчук Н.Я
спеціаліста І категорії організаційного відділу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За"
6
:
“Проти”
0
:
“Утримались”
1
;
“Не голосували” 0_____ ;
“Всього було присутніх жителів під час даного голосування”
7
УХВАЛИЛИ:
1. Обрати секретарем слухань:
Прізвище, ім’я, по-батькові Марчук Наталію Ярославівну
Рік народжені...
Серія і номер паспорта__
Домашня адреса м.Бурштин, вул. Проектна, ІЗ.
ВИСТУПИЛИ:
Гулик В.Р - який ознайомив присутніх з проектом рішення «Про затвердження
Положення про систему відеоспостереження в м. Бурштин Івано-Франківської обл..».
Рибчук Б.Б - який ознайомив з «Програмою безпечне місто 2017-2019 роки» на
виконання якої було сформовано та запропоновано проект Положення про систему
відеоспостереження в м. Бурштин.
Рибчук Б.Б - який наголосив на перспективу системи відеоспостереження в навчальних
закладах, систему оповіщення, можливість долучитися до загальної системи
відеоспостереження приватних підприємців та інших осіб в м. Бурштин ІваноФранківської обл..».
Гулик В.Р - який доповів про камери, які будуть розташовані на території міста, про
серверну, яка буде розташована на базі (КП «Житловик»),

Рибчук Б.Б - який уточнив, які саме камери будуть розташовані на території міста
Бурштин і в яких місцях приблизно будуть розташовані камери відеоспостереження.
Чопик М.О - який ознайомив присутніх про Порядок надання відеоматеріалу отриманого
з системи відеоспостереження та Положення про систему відеоспостереження відповідно
до «Програми безпечне місто 2017-2019 роки».
Гулик В.Р. - який задав питання про те, хто має право зняти інформацію з системи
відеоспостереження?
Чопик М.О - який доповів про те, хто має право про зняття інформації з системи
відеоспостереження, а також про терміни зберігання інформації, що буде зберігатись на
сервері та порядок заповнення вивільненого місця.
Михайлишин М.Я - яка ознайомила присутніх з Законом України «Про доступ до
публічної інформації» та наголосила про те, що на в’їздах в місто та в місцях де будуть
встановлені камери, обов’язково буде розміщено інформаційні знаки «Увага в місті
ведеться відеоспостереження!»
Гулик В.Р - який задав питання про доступ до системи відеоспостереження працівників
правоохоронних органів?
Рибчук Б.Б. - який задав питання про доступ до системи відеоспостереження дільничних
працівників поліції?
Михайлишин М.Я - яка ознайомила присутніх з порядком вилучення відеоматеріалу з
системи відеоспостереження м. Бурштин та надання відеоспостереження за запитом.
Гулик В.Р - який запропонував направити на розгляд та затвердження міській раді проект
Положення про систему відеоспостереження в м. Бурштин.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” ____7__ ;
“Проти”
0
;
“Утримались”
0
;
“Не голосували”
0
;
“Всього було присутніх жителів під час даного голосування” _____ 7
УХВАЛИЛИ:
Винести на розгляд та затвердження Бурштинської міської ради проект « Положення про
систему відеоспостереження в м. Бурштин Івано-Франківської обл..».
Голова слухань
Гулик В.Р
Секретар слухань
Марчук Н.Я

