
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

15.02.2022      м. Суми      № 8-ОД 
 

 

Про забезпечення функціонування 

системи відеоспостереження у  

Державному архіві Сумської області 

 

З метою забезпечення охоронного режиму в архівних приміщеннях, 

контролю за збереженням і використанням документів Національного 

архівного фонду в Державному архіві Сумської області  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок організації ведення відеоспостереження у 

Державному архіві Сумської області (додається). 

2. Призначити відповідальними за забезпечення охоронного режиму в 

приміщеннях Держархіву області в частині організації функціонування та 

технічної підтримки системи відеоспостереження економіста фінансово-

господарського відділу Маліцьку Марію Львівну, за забезпечення збереження 

інформації – завідувача сектору інформатизації та оцифрування документів 

Піскунова Олексія Борисовича.   

3. Створити комісію з перегляду записів відеоспостереження і 

продовження терміну їх зберігання та затвердити її склад (додається). 

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного архіву 

Сумської області від 02.04.2012 № 21 «Про порядок організації 

відеоспостереження у Державному архіві Сумської області», від 30.04.2014 

№ 29-ОД «Про внесення змін до наказу Державного архіву Сумської області 

від 02.04.2012 № 21», від 08.09.2020 № 32-ОД «Про внесення змін до наказів 

Державного архіву Сумської області від 02.04.2012 № 21 та від 30.04.2014 

№ 29-ОД». 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор         Юрій ОЛІЙНИК 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державного архіву 

Сумської області 

15 лютого 2022 року № 8-ОД 

 

ПОРЯДОК  

організації ведення відеоспостереження в Державному архіві 

Сумської області 

 

Цей Порядок розроблено згідно з рекомендаціями Державної архівної 

служби України з метою забезпечення охоронного режиму в архівних 

приміщеннях, контролю за збереженням і використанням документів 

Національного архівного фонду в Державному архіві Сумської області  

 

 1. Розміщення камер відеоспостереження 

1.1. У будівлях Державного архіву Сумської області встановлено 

системи зовнішнього і внутрішнього відеоспостереження за адресами: 

м. Суми, вул. Садова, 49 (корпус 1) і вул. Горького, 21/1 (корпус 2).  

Камери зовнішнього відеоспостереження охоплюють територію по 

периметру будівель, основний і запасні виходи.  

Система внутрішнього відеоспостереження охоплює фойє архіву, 

приміщення читальних залів архіву, коридори, куди виходять двері 

архівосховищ. 

Камери відеоспостереження розміщені таким чином, щоб ефективно 

охопити всю площу, що підлягає спостереженню. 

  

 2. Організація відеоспостереження 

2.1. 3 урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних» на вході в будівлю архіву і в приміщеннях читальних залів, де 

здійснюється відеоспостереження, встановлені відповідні попереджувальні 

таблички про те, що в приміщенні наявні камери спостереження. 

2.2. У заяві-анкеті користувач (відвідувач) попереджається про 

проведення відеоспостереження. 

2.3. У робочий час зображення камер зовнішнього 

відеоспостереження, зображення камер спостереження у коридорах, куди 

виходять двері архівосховищ, і фойє системи внутрішнього 

відеоспостереження транслюється на моніторі, який встановлено у кімнаті 

сторожів. Обов’язки моніторингу зовнішнього зображення і зображення 

камер спостереження у коридорах, і фойє системи відеоспостереження у 

робочий час покладені на працівників охорони, що зафіксовано в посадовій 

інструкції сторожа.  

2.4. У робочий час зображення камер спостереження у читальному 

залі корпусу 1 архіву транслюється на моніторі, який встановлено у відділі 



інформації та використання документів (кабінет № 9). 

Відповідальність за нагляд за користувачами у читальних залах архіву 

покладено на працівників читальних залів, що зазначено в їх посадових 

інструкціях. 

У робочий час зображення камери спостереження у читальному залі 

корпусу 2 архіву транслюється на моніторі, який встановлено у приміщенні 

працівника охорони. 

 

3. Параметри камер відеоспостереження 

3.1. Система зовнішнього відеоспостереження корпусів 1 та 2 включає 

по три камери, оснащена одночасно функцією трансляції зображення на 

моніторі у режимі реального часу і функцією запису зображення. 

3.2. У читальному залі корпусу 1 встановлено три камери з 

масштабуванням зображення. Система відеоспостереження в читальному 

залі корпусу 1 оснащена одночасно функцією трансляції зображення на 

моніторі у режимі реального часу і функцією запису зображення.  

У читальному залі корпусу 2 встановлено дві камери з масштабуванням 

зображення, оснащені функцією трансляції зображення на моніторі у 

режимі реального часу і функцією запису зображення. 

3.3. Система внутрішнього відеоспостереження в коридорах, куди 

виходять двері архівосховищ, та фойє оснащена функцією трансляції на 

моніторі у режимі реального часу і функцією запису зображення. 

 

4. Організація зберігання записів відеоспостереження 

4.1. Записи відеоспостереження зберігаються в комп’ютерах відділу 

інформації та використання документів, в комп’ютерах сторожів згідно з 

технічними можливостями відеообладнання протягом 3 місяців. 

4.2. У разі, якщо камери відеоспостереження зафіксували ситуацію, що 

може становити загрозу збереженості документів, зображення копіюється 

на окремий носій інформації і зберігається 3 роки у місці з обмеженим 

доступом. 

4.3. Перегляд зображень і продовження термінів зберігання записів 

здійснюється щокварталу спеціальною комісією архіву, створеною наказом 

Держархіву області, зі складанням спеціальних актів. 

 

 

Заступник директора – 

начальник відділу зберігання, 

обліку та довідкового апарату     Інна НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державного архіву 

Сумської області 

15 лютого 2022 року № 8-ОД 

 

 

СКЛАД 

 комісії з перегляду записів відеоспостереження 

 і продовження терміну їх зберігання 

 

Піскунов Олексій Борисович - завідувач сектору інформатизації та 

оцифрування документів, голова комісії 

Члени комісії:   

Клюєва Ольга Олексіївна - головний спеціаліст відділу інформації 

та використання документів 

Кодак Катерина Олександрівна - архівіст І категорії відділу інформації та 

використання документів 

Маліцька Марія Львівна - економіст фінансово-господарського 

відділу 

 

 

Заступник директора – 

начальник відділу зберігання, 

обліку та довідкового апарату     Інна НАЗАРЕНКО 

 


