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Про організацію  роботи, пов’язаної 
із захистом персональних  даних 
 

 

       Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, “Про 
доступ до публічної інформації” та з метою реалізації державної політики у 
сфері захисту персональних даних, урегулювання відносин, пов’язаних з їх 
захистом під час обробки, забезпечення для кожної людини її права на 
недоторканість особистого життя, зокрема щодо збирання інформації про 
особу, в зв'язку з обробкою персональних даних: 

 
1. Визначити що Ульяновська районна рада є володільцем двох баз 

персональних даних, а саме: 
“База персональних даних працівників районної ради”; 
“База персональних даних “Звернення громадян”. 
 
2. Призначити відповідальною особою, яка організовує роботу, 

пов’язану із захистом персональних даних  при їх обробці, володільцем яких 
є Ульяновська районна рада, заступника голови районної ради Дідура Івана 
Олексійовича та визначити відповідальних осіб за ці бази даних згідно з 
додатком 1 (додається). 

 
2. Затвердити: 
 
- текст згоди на збір та обробку персональних  даних (додається); 
- форму повідомлення про права працівника у зв’язку із зарахуванням 

його даних до бази персональних даних (додається); 
- інструкцію з порядку збирання, зберігання та обробки персональних 

даних (додається). 
 
3. Відповідальній  особі, яка організовує роботу, пов’язану із захистом 

персональних даних при їх обробці, Дідуру І.О.: 
- довести інструкцію з порядку збирання, зберігання та обробки 

персональних даних до працівників районної ради під особистий підпис; 



- до 15 грудня 2011 року розробити доповнення до посадових інструкцій 
працівників, відповідальних за бази персональних даних; 

 - до 15 грудня 2011року зареєструвати існуючі бази персональних даних 
у Державному реєстрі баз персональних даних шляхом подання заяв до 
Державної служби України з питань захисту персональних даних; 

- у разі зміни мети обробки персональних даних, складу даних та 
процедури їх обробки, повідомляти уповноважений державний орган з 
питань захисту персональних даних про зміну відомостей, що подаються для 
реєстрації бази персональних даних  у визначений законом термін. 

 
4. Працівникам районної ради: 
- дотримуватись вимог інструкції під час збирання, зберігання та 

обробки персональних даних; 
- забезпечити використання інформації про персональні дані фізичних 

осіб її обробку та зберігання лише за згодою їх власників у відповідності до 
чинного законодавства України; 

‐  з метою запобігання витоку інформації з обмеженим доступом 
видалити персональні дані фізичних та юридичних осіб з персональних 
комп’ютерів. 

 
5. Рекомендувати головам міськсільвиконкомів: 
- провести моніторинг інформації, яка обробляється у відповідних 

сільських та міській раді, з метою визначення необхідності щодо включення 
її до баз персональних даних; 

- затвердити внутрішній розпорядчий документ, яким визначити 
кількість та види баз персональних даних, що будуть сформовані  та осіб, 
відповідальних за організацію роботи, пов’язану з захистом персональних 
даних; 

до 18 грудня 2011 року зареєструвати бази персональних даних у  
Державному реєстрі баз персональних даних. 

 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
 
 

Голова районної ради                                                              А. Буй 
 


