
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення Запорізької міської ради 

«Про підтримання електронної петиції щодо обладнання шкільних та 
дошкільних закладів освіти камерами відеоспостереження», підготовленого 

департаментом освіти і науки Запорізької міської ради 
 

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 30.11.2016 № 101 «Про 

затвердження Положення про електронні петиції» забезпечено розгляд 

електронної петиції № 6659 щодо обладнання шкільних та дошкільних закладів 

освіти камерами відеоспостереження.  

Згідно з п. 42 Положення про електронні петиції департаментом освіти                

і науки Запорізької міської ради було забезпечено розгляд електронної петиції  

№ 6659 щодо обладнання шкільних та дошкільних закладів освіти камерами 

відеоспостереження, підготовлено інформацію про вимоги законодавства щодо 

створення у закладах освіти безпечного освітнього середовища та направлено 

до депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та 

туризму Запорізької міської ради.  

За висновками постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, 

культури, спорту, молоді та туризму Запорізької міської ради (протокол 

засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, 

спорту, молоді та туризму Запорізької міської ради від 23.06.2021 №17) 

електронну петицію № 6659 щодо обладнання шкільних та дошкільних закладів 

освіти камерами відеоспостереження не підтримано.  

Електронна петиція № 6659  щодо обладнання шкільних та дошкільних 

закладів освіти  камерами відеоспостереження, ініційована гр. Тоцькою В.В., 

станом на 14.06.2021 року набрала 754 голоси  на її підтримку. 

  Відповідно до статті 1 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» «безпечне  освітнє середовище - сукупність умов у закладі освіти, що 

унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової 

та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, 

протипожежних та/або будівельних норм і правил, законодавства щодо 

кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки харчових продуктів та/або 

надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного та/або 

психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, 

приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), поширення 

неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з 

використанням кіберпростору, а також унеможливлюють вживання на території 

закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, 

психотропних речовин». 

Згідно із пунктом 3 статті 26 Закону України «Про освіту» керівник закладу 

освіти «забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього 

середовища …». 

          Відповідно до статті 38 Закону України  «Про повну загальну середню 

освіту» «керівник закладу загальної середньої освіти зобов`язаний створювати 

в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19?find=1&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5#w1_3
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забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, 

вимог техніки безпеки». 

Статтями 53, 54 Закону України «Про освіту» визначено право здобувачів 

освіти та педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, на  

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці. 

       У 2017 році міською радою було проведено спільну міжвідомчу нараду з 

представниками Управління патрульної поліції, Управління поліції   охорони в 

Запорізькій області з питання забезпечення охорони в  закладах освіти міста. 

Діти, які перебувають в закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної 

освіти, території закладів повинні бути надійно захищені, унеможливлено 

проникнення сторонніх осіб, виникнення надзвичайних ситуацій. З цією метою 

було встановлено в усіх закладах освіти міста «Тривожні кнопки».    
        Департаментом освіти і науки Запорізької міської у 2017 році в              

252 закладах освіти встановлено  тривожні  кнопки, а саме: 120 закладах 

дошкільної освіти; 119 закладах загальної середньої освіти; 13 закладах 

позашкільної освіти. 

Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради розроблено  

Паспорти антитерористичної захищеності об`єктів всіх закладів загальної 

середньої, дошкільної освіти відповідно до листа Управління Служби безпеки 

України в Запорізькій області «Щодо  посилення антитерористичної 

захищеності об`єктів освіти м. Запоріжжя». У 2021 році на «Тривожну кнопку» 

заплановані видатки у сумі 1 268,683 тис.гривень. 

          На сьогоднішній день у м. Запоріжжя в окремих закладах освіти працює 

система відеоспостереження, яка була встановлена за рахунок коштів 

депутатського фонду та благодійних внесків. Орієнтовна вартість встановлення 

системи відеоспостереження у 230 закладах освіти міста становить                   

42,760 тис.гривень. 

 

 

Директор департаменту освіти 

і науки Запорізької міської ради  С.Ю. Романчук 
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