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7         ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням виконавчого комітету 

Комсомольської селищної 

ради від 09.06.2020 № 157 

Положення про обробку та захист персональних даних,  

володільцем яких є Комсомольська селищна рада 

 

1. Це Положення визначає вимоги до збирання, обробки та захисту персональних даних, 

володільцем яких є Комсомольська селищна рада.  

 

2. Усі терміни і поняття, що вживаються у цьому Положенні, визначаються відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних». 

 

3. Працівники Комсомольської селищної ради, що мають доступ до персональних даних 

громадян при виконанні своїх посадових обов’язків, під час збирання і обробки персональних 

даних керуються цим Положенням, Законом України «Про інформацію», Законом України 

«Про захист персональних даних», Типовим порядком обробки персональних даних, 

затвердженим Наказом Уповноваженого Верховної Ради України від 08.01.2014 № 1/02-14, 

рішеннями Комсомольської селищної ради та її виконавчого комітету, іншими нормативними 

актами. 

 

4. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка 

ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 

 

5. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в 

електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. 

 

6. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, 

реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і 

поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних 

даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. 

 

7. Комсомольська селищна рада є розпорядником і володільцем персональних даних громадян, 

які отримує, обробляє та зберігає в процесі здійснення власних і делегованих повноважень 

органу місцевого самоврядування, а також з метою реалізації трудових і адміністративних 

відносин, ведення господарської діяльності, формування та подання необхідної звітності. 

 

8. Метою збирання і обробки персональних даних Комсомольською селищною радою є 

виконання обов’язків і здійснення повноважень, як юридичної особи, роботодавця, органу 

місцевого самоврядування та забезпечення реалізації законних прав громадян. 

 

9. Суб’єктами персональних даних, що обробляються селищною радою є: 

- депутати; 

- працівники селищної ради; 

- мешканці територіальної громади; 

- громадяни, які перебувають із селищною радою у господарських відносинах (оренда, 

постачання товарів, надання послуг тощо); 

- військовозобов’язані та звільнені від проходження військової служби; 

- громадяни, які звертаються до селищної ради з метою реалізації власних законних прав. 

 

10. Суб’єкт персональних даних має право на одержання від Комсомольської селищної ради 

будь-яких відомостей про себе, якими володіє селищна рада.  

 

11. Склад та обсяг персональних даних визначаються відповідними законами, постановами, 

рішеннями, які стосуються обов’язків і повноважень Комсомольської селищної ради та 

реалізації прав громадян. 
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12. Комсомольською селищною радою обробляються наступні персональні дані (в залежності 

від конкретних обставин та відносин): 

- прізвище, ім'я, по батькові, 

- дата і місце народження, 

- РНОКПП, 

- громадянство, 

- паспортні дані, 

- адреса проживання і реєстрації, 

-  засоби зв'язку, 

- відомості про освіту, науковий ступінь, учене звання, нагородження та стягнення, 

- відомості біографії, трудової діяльності, судимості, 

- склад сім’ї, ступінь родинних зав’язків, 

- статус, наявні пільги, 

- стан здоров’я, наявність інвалідності, 

- відношення до військової служби,  

- наявність дозволів та ліцензій для здійснення певних видів діяльності. 

 

13. Способи збирання персональних даних Комсомольською селищною радою: 

- надаються особисто суб’єктами персональних даних,  

- надходять від інших організацій, підприємств та громадян, 

- отримуються із загальнодоступних та відкритих джерел, 

- інший незаборонений законом спосіб. 

 

14. Зберігання персональних даних у Комсомольській селищній раді здійснюється наступними 

способами: 

- на паперових носіях – шляхом заповнення журналів, бланків, карток обліку, формування 

папок і картотек, виготовлення копій документів, на яких розміщена відповідна інформація, 

тощо; 

- на допомогою автоматизованих засобів – шляхом розміщення інформації на електронних 

носіях, внесення відомостей у електронні реєстри, формування баз даних за допомогою 

ліцензованих програм тощо. 

Інформація може одночасно оброблятися на паперових носіях та за допомогою 

автоматизованих засобів. 

 

15. Персональні дані підтримуються у актуальному стані протягом строку, необхідного для 

виконання мети їх обробки.  

 

16. Персональні дані зберігаються у строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх 

обробки, якщо інше не передбачено нормативними актами у сфері архівної справи та 

діловодства. 

 

17. Працівники, які в зв'язку з виконанням своїх посадових обов’язків мають доступ до 

персональних даних, дають письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, 

які стали їм відомі. Зобов’язання про нерозголошення персональних даних зберігається у 

особовій справі працівника. 

 

18. Працівники, які обробляють персональні дані, зобов’язані запобігати втраті персональних 

даних та неправомірному їх використанню, не розголошувати персональні дані, які стали їм 

відомі в ході виконання службових обов’язків, також і після припинення трудових відносин із 

Комсомольською селищною радою. 

 

19. У разі несанкціонованого доступу до персональних даних працівник, що виявив такий 

факт, невідкладно повідомляє керівника. Якщо внаслідок несанкціонованого доступу 

персональні дані були втрачені, пошкоджені, розголошені, винні особи притягаються до 

відповідальності згідно з законодавством. 
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20. Бази персональних даних, що створені у Комсомольській селищній раді 

 

№ База персональних 

даних 

Нормативний документ, що передбачає обробку відповідних 

персональних даних 

1 Реєстр 

територіальної 

громади 

 

 

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні», Правила реєстрації місця проживання та 

Порядок передачі органам реєстрації інформації, що затверджені 

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 

2 Працівники 

 

  

Кодекс законів про працю України, Закон України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» 

3 Депутати 

 

 

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» 

4 Погосподарський 

облік 

 

Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, 

селищних та міських радах, затверджена наказом Державної 

служби статистики України від 11.04.2016 № 56 

5 Сім’ї (особи), що 

опинилися в 

скрутних життєвих 

обставинах 

Порядок виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу таких сімей (осіб), затверджений, 

затверджений Постановою КМУ від 21.11.2013р. № 896 

6 Військовозобов’язані 

 

  

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу», 

Закон України «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку», 

«Порядок організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних», затверджений постановою КМУ від 

07.12.2016 № 921 

7 Особи, що 

звернулися за 

отриманням 

матеріальної 

допомоги 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги 

громадянам Комсомольської селищної ради», затверджене 

рішенням УІ сесії Комсомольської селищної ради УІІ скликання 

від 25.12.2015 року № 63-УІІ 

8 Орендарі земельних 

ділянок 

 

Земельний кодекс України, Закон України «Про оренду землі», 

Податковий кодекс 

9 Звернення громадян 

 

 

Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про 

доступ до публічної інформації» 

10 Громадяни, що 

потребують 

поліпшення 

житлових умов 

 

 

Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджені Постановою Ради Міністрів Української РСР і 

Української республіканської ради професійних спілок від 

11.12.1984р. № 470 

 

11 Особи, що 

знаходяться під 

опікою чи 

піклуванням 

Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного 

комітету України у справах сімї та молоді, Міністерства освіти 

України, Міністерства охорони здоровя, Міністерства праці та 

соціальної політики України від 26.05.1999р. № 34/166/131, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.06.1999р. за № 

387/3680,  

Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов'язаної із захистом прав дитини, затверджений Постановою 

КМУ від 24.09.2008р. № 866 

12 Податкова звітність 

 

 

Податковий кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність в Україні» 

 

У разі необхідності можуть бути створені інші бази персональних даних. 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого  
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комітету Комсомольської селищної ради          Яна ХАБАРОВА 

 


