
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №70

від  06 липня  2020 р.                        
с. Нижня Сироватка

Про  створення  комісії  з  обстеження
технічного стану житлового приміщення
(будинку, квартири), що придбається для
забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей
позбавлених  батьківського  піклування,
осіб з їх числа 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Порядку  та  умов  надання  у  2019  році  субвенції  з  державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно-ремонтні  роботи,
придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку  сімейних  та  інших  форм
виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб
з  їх  числа (далі  –  Порядок),  затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  червня  2019  року  №  616)  з  метою  надання
пропозицій  щодо  потреби  у  придбанні  житла  для  дітей-сиріт,  дітей
позбавлених батьківського піклування,  осіб з їх числа, виконавчий комітет
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Створити  комісію  для  обстеження  технічного  стану  житлового
приміщення (будинку, квартири), що придбається для забезпечення житлом
дітей-сиріт,  дітей  позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа  і
затвердити її склад згідно з додатком 1.

Сільський голова В.Ю.Суспіцин



                                         Додаток 1
                                  Затверджено 

      рішенням виконавчого комітету 
                                                                        Нижньосироватської сільської ради

                                                                         від  06.07.2020 року № 70

Склад комісії з обстеження технічного стану житлового приміщення
(будинку, квартири), що придбається для забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

1. Суспіцин  Вячеслав  Юрійович  –  голова  комісії,  сільський  голова
Нижньосироватської сільської ради 

2. Єременко Сергій Васильович – заступник голови комісії, в.о. старости
Нижньосироватської сільської ради

3. Войтенко  Олена  Миколаївна  –  секретар  комісії,  начальник  відділу
соціального захисту населення Нижньосироватської сільської ради 

4. Фесенко  Любов  Юріївна  –  начальник   відділу  земельних  відносин,
містобудування та благоустрою Нижньосироватської сільської ради

5. Міняйло Михайло Миколайович – завідувач  сектору  містобудування,
архітектури та  державної реєстрації Сумської РДА (за згодою)

6. Денищенко  Анатолій  Іванович  –  заступник  директора  Департаменту
капітального будівництва Сумської ОДА (за згодою)

7. Теліженко Олександр Миколайович- директор КПЕРЖ «Господар»

 Секретар сільської ради                                     Г.М.Носенко



Про обробку та захист персональних 
даних у базах персональних даних 
Нижньосироватської сільської ради

На виконання вимог частини десятої статті  6 Закону України «Про
захист персональних даних»,  користуючись рекомендаціями уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини щодо захисту персональних даних,
керуючись  ст.  37.1   ст.  40  Закону  України  про  місцеве  самоврядування
виконком сільської ради вирішив; 

1. Затвердити Порядок обробки та захисту персональних даних у базах 
персональних даних сільської ради з додатками.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова В.Ю. Суспіцин



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконкому 

ПОРЯДОК
обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних

Нижньосироватської сільської ради 

I. Загальні положення 

I.1. Порядок розроблено на виконання вимог частини десятої статті
6 Закону України "Про захист персональних даних".

I.2. Цей порядок встановлює загальні вимоги до організаційних та
технічних  заходів  захисту  персональних  даних  під  час  їх
обробки  у  базах  персональних  даних  володільцями  та
розпорядниками баз персональних даних.

I.3. Обробка персональних даних може здійснюватися на паперових
носіях або частково в інформаційній (автоматизованій) системі.

I.4. У цьому порядку терміни вживаються у такому значенні: 
- автентифікація  -  процедура  встановлення  належності

працівникові  володільця  або  розпорядника  бази
персональних даних пред'явленого ним ідентифікатора;

- авторизація  -  процедура  отримання  дозволу  на
проведення  дій  з  обробки  персональних  даних  у  базі
персональних  даних  у  складі  інформаційної
(автоматизованої) системи;

- відповідальна  особа  -  особа,  на  яку  володільцем  або
розпорядником бази персональних даних відповідно до її
службових,

- трудових,  професійних обов'язків  покладена  організація
роботи,

- пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці;
- ідентифікація  -  процедура  розпізнавання  користувача  в

системі,  як правило, за допомогою наперед визначеного
імені (ідентифікатора) або іншої інформації про нього, яка
сприймається  інформаційною  (автоматизованою)
системою;

- інші  терміни  у  цьому Типовому  порядку  вживаються  у
значеннях, наведених у Законі.

I.5. Захист  персональних  даних  покладається  на  володільця  бази
персональних даних.

Розпорядник  бази  персональних  даних  здійснює  обробку
персональних  даних  відповідно  до  закону  або  на  підставі  укладеного  з
володільцем бази персональних даних договору у письмовій формі з метою і
в обсязі, визначеними в договорі.



На  дії  володільця  та/або  розпорядника  бази  персональних  даних
поширюються усі вимоги щодо захисту персональних даних від незаконної
обробки, а також від незаконного доступу до них.
1.6 Володілець бази персональних даних зберігає персональні дані у строк не
більше,  ніж  це  необхідно  відповідно  до  мети  їх  обробки,  якщо  інше  не
передбачено законодавством.
1.7. Володілець бази персональних даних визначає:
- мету обробки, склад персональних даних у базі персональних даних та її
місцезнаходження;
-  порядок  внесення,  зміни,  поновлення,  використання,  поширення,
знеособлення, знищення персональних даних у базі персональних даних;
- порядок захисту персональних даних, в тому числі від незаконної обробки
та незаконного доступу до них.
1.8.  Відповідальність  за  організацію  роботи,  пов’язаної  із  захистом
персональних даних при їх обробці у Нижньосироватській сільській раді
несе відповідальна особа, що організовує роботу, пов’язану з обробкою
персональних даних, визначений розпорядженням сільського голови. 

Відповідальна особа відповідно до покладених завдань:
забезпечує  ознайомлення  працівників  володільця  та  розпорядника

бази персональних даних з вимогами законодавства про захист персональних
даних, зокрема щодо їхнього обов'язку не допускати розголошення у будь-
який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі
у зв'язку з виконанням професійних, службових чи трудових обов'язків;

забезпечує  організацію  обробки  персональних  даних  працівниками
володільця  та  розпорядника  бази  персональних  даних  відповідно  до  їх
професійних,  службових чи трудових обов'язків  в  обсязі,  необхідному для
виконання таких обов'язків;

організовує роботу з обробки запитів щодо доступу до персональних
даних суб'єктів відносин, пов'язаних з  бробкою персональних даних;

забезпечує  доступ  суб'єктів  персональних  даних  до  власних
персональних даних;

 інформує керівника володільця та розпорядника бази персональних
даних  про  заходи,  яких  необхідно  вжити  для  приведення  складу
персональних даних та процедур їх обробки у  відповідність до закону;

інформує керівника володільця та розпорядника бази персональних
даних про порушення встановлених процедур з обробки персональних даних.

взаємодіє  з  Уповноваженим  та  визначеними  ним  посадовими
особами його секретаріату з питань запобігання та усунення порушень
законодавства про захист персональних даних. 

1.9. Володілець бази персональних даних веде облік:
фактів  надання  та  позбавлення  працівників  права  доступу  до

персональних даних та їх обробки;
спроб та фактів несанкціонованих та/або незаконних дій з обробки

персональних даних.



1.10.  Вимоги  відповідальної  особи  до  роботи,  пов’язаної  із
захистом  персональних  даних  при  їх  обробці,  до  заходів  щодо
забезпечення безпеки обробки персональних даних є обов’язковими для
всіх працівників, які здійснюють обробку персональних даних. 

II. Обробка персональних даних в складі інформаційної (автоматизованої)
системи 

2.1.  Володілець  бази  персональних  даних  може  обробляти
персональні  дані  в складі  інформаційної (автоматизованої)  системи, у якій
забезпечується захист персональних даних відповідно до вимог закону.

2.2. Обробка персональних даних в інформаційній (автоматизованій)
системі  може  здійснюватися  у  складі  інформаційно-телекомунікаційної
системи із застосуванням засобів мережевого захисту від несанкціонованого
доступу під час обробки персональних даних.

2.3.  Працівники володільця бази персональних даних допускаються
до обробки персональних даних лише після їх авторизації. 

2.4.  Доступ  осіб,  які  не  пройшли  процедуру  ідентифікації  та/або
автентифікації, повинен блокуватись.

 2.5.  В  інформаційній  (автоматизованій)  системі,  де  обробляються
персональні дані, може здійснюватися реєстрація, зокрема:

результатів  ідентифікації  та/або  автентифікації  працівників
володільця бази персональних даних;

дій з обробки персональних даних;
факту встановлення ознаки "Підтвердження надання згоди на обробку

персональних даних у базі персональних даних" за допомогою управляючих
елементів  веб-ресурсів  володільця  або  розпорядника  бази   персональних
даних, інтерфейсів користувача програмного забезпечення;

результатів перевірки цілісності засобів захисту персональних даних.
Реєстраційні дані захищаються від модифікації та знищення.
Реєстраційні дані повинні зберігатися та надаватися за вмотивованою

вимогою  для  аналізу  суб'єктам  відносин,  пов'язаним  із  персональними
даними.

2.6.  Володілець  бази  персональних  даних  забезпечує  антивірусний
захист в інформаційній (автоматизованій) системі.

 2.7. Володілець бази персональних даних забезпечує використання
технічних  засобів  безперебійного  живлення  елементів  інформаційної
(автоматизованої) системи.

III. Обробка персональних даних на паперових носіях 
3.1.  Володілець  бази  персональних  даних  здійснює  обробку

персональних даних на паперових носіях, з урахуванням таких вимог:
-  документи,  що  містять  персональні  дані,  формуються  у  справи

залежно від мети обробки персональних даних;
- справи зберігаються у приміщеннях (шафах, сейфах), захищених від

несанкціонованого доступу.



3.2.  Двері  у  приміщеннях  (шафах,  сейфах)  повинні  бути обладнані
замком або контролем доступу.

IV. Склад персональних даних

4.1. До баз персональних даних вносяться відомості виключно про
фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців. 

4.2.  Нижньосироватська  сільська  рада  є  володільцем  та
розпорядником наступних баз персональних даних:

 1) “Кадрові та бухгалтерські документи”: 
- з кадрових питань: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження,

паспортні дані, особисті відомості (вік, стать, родинний стан, склад сім’ї),
місце  проживання  (фактичне  та  зареєстроване  у  встановленому
законодавством порядку), освіта, професія, спеціальність, кваліфікація,
відомості  про  військовий облік,  дані  що  стосуються здоров’я  в  межах
визначених  законодавством  про  працю,  що  підтверджують  право
працівника на пільги, встановлені законодавством про працю, житлові
умови, запис зображення (фото), реєстраційний номер облікової картки
платника податків, номери телефонів.

-  з  питань  бухгалтерського  обліку:  прізвище,  ім’я,  по  батькові,
реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків,  дата
народження, особисті відомості (стать, вік), відомості про нараховану та
виплачену заробітну плату. 

2)  “Персональні  дані  депутатів  Нижньосироватської  сільської
ради”:  прізвище,  ім'я,  по  батькові,  місце  роботи,  посада,  дата
народження, місце народження, партійність, стать, освіта, що закінчив,
де, коли, спеціальність за освітою, кваліфікація, науковий ступінь, вчене
звання,  нагороди,  чи  обирався  раніше  депутатом,  місце  проживання,
телефони:  службовий,  мобільний,  факс,  домашній,  електронна  пошта,
особистий підпис. 

3)  “Реєстрація  звернень  громадян”:  прізвище,  ім'я,  по  батькові,
місце  проживання,  категорія  (соціальний  стан),  номери  телефонів,
електронна пошта. 

4)  “Облік  запитів  на  публічну  інформацію”:  прізвище,  ім'я,  по
батькові, домашня адреса, номер телефону, електронна пошта. 

5) “Персональні дані осіб, які потребують додаткового соціального
захисту»: 

-  щодо недієздатних осіб:  прізвище,  ім’я,  по батькові,  стать,  дата
народження,  місце народження,  реєстраційний номер облікової  картки
платника  податків,  місце  проживання  (фактичне  та  зареєстроване  у
встановленому законодавством порядку), відомості про право власності
недієздатного  на  нерухоме  майно,  номер  телефону,  електронна  пошта,
стан здоров’я. 

-  щодо  опікунів:  прізвище,  ім’я,  по  батькові,  стать,  дата
народження,  місце народження,  реєстраційний номер облікової  картки



платника  податків,  місце  проживання  (фактичне  та  зареєстроване  у
встановленому  законодавством  порядку),  номер  телефону,  електронна
пошта, стан здоров’я. 

6)  “Банк  даних  сімей,  які  опинилися  в  складних  життєвих
обставинах”: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата народження, місце
роботи, місце проживання (фактичне та зареєстроване у встановленому
законодавством порядку), номер телефону. 

7)  «Персональні  дані  у  сфері  врегулювання земельних відносин»
прізвище,  ім'я,  по  батькові,  місце  роботи,  дата  народження,  місце
народження,  стать,  місце  проживання  (фактичне  та  зареєстроване  у
встановленому законодавством порядку), місце знаходження земельних
ділянок, відомості про право власності на нерухоме майно та земельні
ділянки,  телефони, електронна пошта, особистий підпис.

8)  «Реєстрація/зняття  з  реєстрації  місця  проживання»:  прізвище,
ім’я,  по  батькові,  дата  народження,  паспортні  дані,  особисті  відомості
(стать, громадянство, сімейний стан), місце проживання (зареєстроване у
встановленому законодавством порядку), відомості про військовий облік,
запис  зображення  (фото),  унікальний  номер  запису  реєстру,
реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків,  номери
телефонів.

9) «Особисті звернення, по яким надаються дозвільні документи у
сфері  інших  відносин,  що  потребують  обробки  персональних  даних»
прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата народження, місце роботи, місце
проживання  (фактичне  та  зареєстроване  у  встановленому
законодавством порядку), номер телефону.

V. Права суб’єктів персональних даних

5.1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна
фізична особа, є невід'ємними і непорушними. 

5.2. Суб'єкт персональних даних має право: 
1)  знати  про  джерела  збирання,  місцезнаходження  своїх

персональних  даних,  мету  їх  обробки,  місцезнаходження  або  місце
проживання  (перебування)  володільця  чи  розпорядника  персональних
даних  або  дати  відповідне  доручення  щодо  отримання  цієї  інформації
уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 

2)  отримувати  інформацію  про  умови  надання  доступу  до
персональних  даних,  зокрема  інформацію  про  третіх  осіб,  яким
передаються його персональні дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних; 
4)  отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів  з  дня

надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про
те,  чи обробляються його персональні  дані,  а  також отримувати зміст
таких персональних даних; 



5)  пред’являти  вмотивовану  вимогу  володільцю  персональних
даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх
персональних  даних  будь-яким  володільцем  та  розпорядником
персональних  даних,  якщо  ці  дані  обробляються  незаконно  чи  є
недостовірними; 

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та
випадкової  втрати,  знищення,  пошкодження  у  зв'язку  з  умисним
приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на
захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь,
гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до
Уповноваженого або до суду; 

9)  застосовувати  засоби  правового  захисту  в  разі  порушення
законодавства про захист персональних даних; 

10)  вносити застереження стосовно  обмеження  права на  обробку
своїх персональних даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 
13)  на  захист  від  автоматизованого  рішення,  яке  має  для  нього

правові наслідки.
 
VI. Збір, накопичення, строк та умови зберігання персональних даних 

6.1.  Накопичення  персональних  даних  передбачає  дії  щодо
поєднання  та  систематизації  відомостей  про  фізичну  особу  чи  групу
фізичних  осіб  або  внесення  цих  даних  до  бази  персональних  даних.
Зберігання  персональних  даних  передбачає  дії  щодо  забезпечення  їх
цілісності  та  відповідного  режиму  доступу  до  них.  Зберігання
персональних  даних  у  виконкомі  сільської  ради  здійснюється  в
паперовому та електронному вигляді. 

6.2. Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро
із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям
такої обробки. 

6.3.  Персональні  дані  мають  бути  точними,  достовірними  та
оновлюватися в міру потреби,  визначеної  метою їх обробки.  Склад та
зміст  персональних  даних  мають  бути  відповідними,  адекватними  та
ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки. 

6.4. Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані
на її ім'я документи; підписані нею документи; відомості, які особа надає
про себе. 

6.5.  Обробка персональних даних здійснюється  для конкретних і
законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у
випадках,  передбачених  законами  України,  у  порядку,  встановленому
законодавством. 



6.6.  Не  допускається  обробка  даних  про  фізичну  особу,  які  є
конфіденційною  інформацією,  без  її  згоди,  крім  випадків,  визначених
законом,  і  лише  в  інтересах  національної  безпеки,  економічного
добробуту  та  прав  людини.  Якщо  обробка  персональних  даних  є
необхідною  для  захисту  життєво  важливих  інтересів  суб'єкта
персональних даних, обробляти персональні дані без його згоди можна до
часу, коли отримання згоди стане можливим. 

6.7.  Персональні  дані  обробляються  у  формі,  що  допускає
ідентифікацію фізичної  особи,  якої  вони стосуються,  не довше,  ніж це
необхідно  для  законних  цілей,  у  яких  вони  збиралися  або  надалі
оброблялися.  Подальша  обробка  персональних  даних  в  історичних,
статистичних  чи  наукових  цілях  може  здійснюватися  за  умови
забезпечення їх належного захисту. 

6.8.  Обробка  персональних  даних  здійснюється  виконкомом
селищної ради лише за згодою суб’єкта персональних даних  (Додаток 1
до  даного  Порядку),  за  винятком  тих  випадків,  коли  така  згода  не
вимагається Законом (реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання).
Згода  суб’єкта  на  обробку  його  персональних  даних  повинна  бути
добровільною  та  інформованою.  Згода  може  надаватися  суб’єктом  у
письмовій або електронній формі, що дає змогу зробити висновок про її
надання. Документи (інформація), що підтверджують надання суб’єктом
згоди  на  обробку  його  персональних  даних,  зберігаються  виконкомом
селищної ради впродовж часу обробки таких даних. 

6.9.  Сільська  рада,  крім  випадків,  передбачених  законодавством
України,  повідомляє  суб’єкта  персональних  даних  про  склад  і  зміст
зібраних персональних даних, його права, визначені Законом, мету збору
персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні
дані: 

-  в  момент  збору  персональних  даних,  якщо  персональні  дані
збираються  у  суб’єкта  персональних  даних  -  за  формою  згідно  з
Додатком 1 та Додатком 2 до даного Порядку; 

-  в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору
персональних даних. 

Нижньосироватська  сільська  рада  зберігає  інформацію
(документи),  які  підтверджують  надання  заявнику  вищезазначеної
інформації протягом усього періоду обробки персональних даних. 

VII. Зміна, видалення або знищення персональних даних

 7.1. Внесення змін до персональних даних здійснюється на підставі
вмотивованої письмової вимоги суб'єкта персональних даних. 

Внесення  змін  до  персональних  даних  здійснюється  також  за
зверненням  інших  суб’єктів  відносин,  пов’язаних  із  персональними



даними, якщо на це є згода суб’єкта персональних даних чи відповідна
зміна здійснюється згідно з  приписом Уповноваженого або визначених
ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого чи за рішенням суду,
що набрало законної сили. 

7.2.  У  разі  виявлення  відомостей  про  особу,  які  не  відповідають
дійсності, такі відомості мають бути невідкладно змінені або знищені. 

7.3.  Суб’єкт  персональних  даних  має  право  пред’являти
вмотивовану  вимогу  сільській  раді  щодо  заборони  обробки  своїх
персональних  даних  (їх  частини)  та/або  зміни  їх  складу/змісту.  Така
вимога розглядається впродовж 10 днів з моменту отримання. 

Якщо  за  результатами  розгляду  такої  вимоги  виявлено,  що
персональні дані суб’єкта (їх частина) обробляються незаконно сільська
рада  припиняє  обробку  персональних  даних  суб’єкта  (їх  частини)  та
інформує про це суб’єкта персональних даних. 

Якщо  за  результатами  розгляду  такої  вимоги  виявлено,  що
персональні дані суб’єкта (їх частина) є недостовірними, сільська рада
припиняє обробку персональних даних суб’єкта (чи їх частини) та/або
змінює їх склад/зміст та інформує про це суб’єкта персональних даних. 

У разі  якщо вимога не підлягає задоволенню, суб’єкту надається
мотивована відповідь щодо відсутності підстав для її задоволення. 

7.4.  Суб’єкт  персональних  даних  має  право  відкликати  згоду  на
обробку персональних даних без зазначення мотивів, у разі якщо єдиною
підставою для обробки є згода суб’єкта персональних даних. З моменту
відкликання  згоди  сільська  рада  зобов’язана  припинити  обробку
персональних даних. 

7.5.  Видалення  та  знищення персональних  даних здійснюється  у
спосіб,  що  виключає  подальшу  можливість  поновлення  таких
персональних даних. 

Персональні  дані  видаляються  або  знищуються  в  порядку,
встановленому відповідно до вимог закону. 

Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі: 
1) закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта

персональних даних на обробку цих даних або законом; 
2) припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та

селищною радою, якщо інше не передбачено законом; 
3) видання відповідного припису Уповноваженого або визначених

ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого; 
4)  набрання  законної  сили  рішенням  суду  щодо  видалення  або

знищення персональних даних.
7.6.  Персональні  дані,  зібрані  з  порушенням  вимог  Закону,

підлягають видаленню або знищенню у встановленому законодавством
порядку. 

VIII. Передача персональних даних



8.1.  Поширення  персональних  даних  без  згоди  суб'єкта
персональних  даних  або  уповноваженої  ним  особи  дозволяється  у
випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

8.2. Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних
даних  забезпечує  сторона,  що  поширює  ці  дані.  Сторона,  якій
передаються персональні дані, повинна попередньо вжити заходів щодо
забезпечення вимог Закону. 

IX. Порядок доступу до персональних даних

9.1.  Порядок  доступу  до  персональних  даних  третіх  осіб
визначається  умовами  згоди  суб'єкта  персональних  даних,  наданої
Нижньосироватській сільській раді на обробку цих даних, або відповідно
до вимог закону. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які
знаходяться  у  володінні  розпорядника  публічної  інформації,
визначається Законом України "Про доступ до публічної інформації". 

9.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо
зазначена  особа  відмовляється  взяти  на  себе  зобов'язання  щодо
забезпечення виконання вимог Закону або неспроможна їх забезпечити. 

9.3.  Суб'єкт відносин, пов'язаних з  персональними даними, подає
запит  щодо  доступу  (далі  -  запит)  до  персональних  даних
Нижньосироватській сільській раді. 

У запиті зазначаються: 
1)  прізвище,  ім'я  та  по  батькові,  місце  проживання  (місце

перебування)  і  реквізити  документа,  що  посвідчує  фізичну  особу,  яка
подає запит (для фізичної особи - заявника); 

2)  найменування,  місцезнаходження  юридичної  особи,  яка  подає
запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит;
підтвердження  того,  що  зміст  запиту  відповідає  повноваженням
юридичної особи (для юридичної особи - заявника); 

3) прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають
змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит; 

4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається
запит,  чи  відомості  про  володільця  чи  розпорядника  персональних
даних; 

5) перелік персональних даних, що запитуються; 
6) мета та/або правові підстави для запиту. 
Вказаний  запит  реєструється  Нижньосироватською  сільською

радою, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних
при  їх  обробці,  у  журналі  обліку  запитів  на  доступ  до  персональних
даних (Додаток 3 до даного Порядку). 

9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може
перевищувати десяти робочих днів з  дня його надходження.  Протягом
цього строку сільська рада доводить до відома особи, яка подає запит, що
запит  буде  задоволено  або  відповідні  персональні  дані  не  підлягають



наданню,  із  зазначенням  підстави,  визначеної  у  відповідному
нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти
календарних днів  з  дня його  надходження,  якщо інше не  передбачено
законом. 

9.6. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо
доступ до них заборонено згідно із законом. 

У повідомленні про відмову зазначаються:
1)  прізвище,  ім'я,  по  батькові  посадової  особи,  яка  відмовляє  у

доступі; 
2) дата відправлення повідомлення;
3) причина відмови. 
9.7.  Рішення відмову у доступі до персональних даних може бути

оскаржено до Уповноваженого або суду. 

X. Захист персональних даних

10.1.  Нижньосироватська  сільська  рада  вживає  заходів  щодо
забезпечення захисту персональних даних на всіх етапах їх обробки, у
тому числі за допомогою організаційних та технічних заходів. 

10.2. У сільській раді ведеться облік працівників, які мають доступ
до персональних даних суб’єктів за формою згідно з Додатком 4 до даного
Порядку. Кожен із цих працівників користується доступом лише до тих
персональних даних (їх частини) суб’єктів, які необхідні йому у зв’язку з
виконанням своїх професійних чи службових або трудових обов’язків. Усі
інші працівники сільської ради мають право на повну інформацію лише
стосовно власних персональних даних. 

10.3. Працівники, які мають доступ до персональних даних, дають
письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які їм
було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних
чи службових або трудових обов’язків (Додаток 5 до даного Порядку). 

Зобов’язання  про  нерозголошення  персональних  даних
оформлюється  у  письмовій  формі  за  підписом  працівника  в  одному
примірнику,  який  зберігається  в  особовій  справі  працівника.  Датою
надання права доступу до персональних даних вважається дата надання
зобов’язання  відповідним  працівником.  Датою  позбавлення  права
доступу до персональних даних вважається дата звільнення працівника,
дата переведення на посаду, виконання обов’язків на якій не пов’язане з
обробкою персональних даних. 

10.4.  У  разі  звільнення  працівника,  який  мав  доступ  до
персональних  даних,  або  переведення  його  на  іншу  посаду,  що  не
передбачає  роботу  з  персональними  даними  суб’єктів,  вживаються
заходи  щодо  унеможливлення  доступу  такої  особи  до  персональних
даних, а документи та інші носії, що містять персональні дані суб’єктів,
передаються іншому працівнику. 



10.5.  У  випадку  обробки  персональних  даних  суб’єктів  за
допомогою автоматизованої  системи  така  система  автоматично  фіксує
інформацію про операції, пов’язані з персональними даними.

 10.6. Персональні дані залежно від способу їх зберігання (паперові,
електронні  носії)  обробляються у спосіб,  щоб унеможливити доступ до
них сторонніх осіб. 

Порядок  (план)  дій  на  випадок  несанкціонованого  доступу  до
персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення
надзвичайних ситуацій визначений у Додатку 6 до даного Порядку. 

10.7. Відповідальність за організацію роботи, пов’язаної із захистом
персональних даних при їх обробці у Нижньосироватській сільській раді
несе  безпосередній  керівник,  що  організовує  роботу,  пов’язану  з
обробкою персональних даних, визначений розпорядженням селищного
голови. 

10.8.  Працівник,  що  організовує  роботу,  пов’язану  із  захистом
персональних даних при їх обробці: 

1) здійснює інформування та консультування з питань додержання
законодавства про захист персональних даних; 

2)  взаємодіє  з  Уповноваженим  та  визначеними  ним  посадовими
особами його секретаріату з питань запобігання та усунення порушень
законодавства  про  захист  персональних  даних.  З  метою  виконання
вказаних завдань відповідальна особа: 

- забезпечує реалізацію прав суб’єктів персональних даних; 
-  користується  доступом  до  будь-яких  даних,  які  обробляються

селищною  радою  та  до  всіх  приміщень  ради,  де  здійснюється  така
обробка;

 -  у  разі  виявлення  порушень  законодавства  про  захист
персональних даних та/або цього Порядку повідомляє про це селищного
голову (посадову особу, що виконує обов’язки селищного голови) з метою
вжиття необхідних заходів; 

- аналізує загрози безпеці персональних даних. 
10.9. Вимоги відповідальної особи до роботи, пов’язаної із захистом

персональних даних при їх обробці, до заходів щодо забезпечення безпеки
обробки персональних даних є обов’язковими для всіх працівників, які
здійснюють обробку персональних даних. 

Секретар сільської ради Галина НОСЕНКО



Додаток 1
до Порядку обробки 
персональних даних

ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних

Я,  ______________________________________________,  народився
(лася)  «___»__________________19___року,  паспорт,  серія
______№_____________  відповідно  до  Закону  України  «Про  захист
персональних  даних»  від  01  червня  2010  року  №2297Л/І  шляхом
підписання цього тексту надаю згоду Нижньосироватській сільській раді
на  збір  і  використання інформації  про  мене  для реалізації  відносин з
питань звернень громадян, та у сфері  інших відносин, що потребують
обробки персональних даних.

Зобов’язуюсь  при  зміні  моїх  персональних  даних  надавати  у
найкоротший  термін  до  Нижньосироватської  сільської  ради  уточнену
інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення
моїх нових особистих даних до бази персональних даних.

«___»_____________20__року,______________________________
                                                            (підпис)                  (ПІБ)

Особу та підпис _________________________________перевірено 

Відповідальна особа _______________________________________
                                      (підпис)                                     (ПІБ)

________________________________________________________



Додаток 2
до Порядку обробки 
персональних даних

Нижньосироватська   сільська   рада
Сумського  району  Сумської  області

Код 04391457, 42356 с. Нижня Сироватка вул. Сумська, 167, тел. (факс)  694 –
209,          E-mail: rada  16@  ukr  .  net 
____________ № __________________

_________________________________
 Про права,  визначені законодавством  у  сфері 
захисту персональних даних, та мету обробки 
персональних даних
                                           

Шановний _______________________________________________ !

Керуючись статтею 12 Закону України «Про захист персональних даних»  від 1 червня 2010 р. № 2297Л/І,
повідомляємо, що Ваші персональні дані, згоду на обробку яких надано Вами, включено до бази персональних
даних «Звернення громадян» Нижньосироватської сільської ради. База містить відомості: прізвище, ім’я,
по батькові,  місце проживання, соціальний стан заявника

Базу розміщено у Нижньосироватській сільській раді.
Метою обробки (у т.ч. збору) Ваших персональних даних є забезпечення реалізації громадянами права на

звернення, відповідно до  Закону України  «Про звернення громадян», Конституції України відносин у
сфері щодо врегулювання земельних відносин.     

Принагідно повідомляємо, що згідно зі статтею 8 Закону України «Про  захист персональних даних»
працівник як суб'єкт персональних даних має право:

1. Знати про місцезнаходження бази персональних даних , яка містить  його  персональні  дані,  її
призначення та найменування;

2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію
про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

З. На доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
його персональні дані  у відповідній базі  персональних даних, а також  отримувати зміст його

персональних даних, які зберігаються;
5. Пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами

державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх  персональних даних будь-яким

володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7.  На  захист  своїх  персональних  даних  від  незаконної  обробки  та  випадкової  втрати,

знищення, пошкодження у зв'язку з умисним  приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, й
також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію
фізичної особи;

8. Звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9.  3астосовувати  засоби  правового  захисту  в  разі  порушення  законодавства  про  захист
персональних даних. 

Сільський голова В.Ю. Суспіцин

Ознайомлений : ______________ 

mailto:rada16@ukr.net


Додаток 3

до  Порядку  обробки
персональних даних

ЖУРНАЛ
обліку запитів на доступ до персональних даних

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

(найменування
) особи, що

звернулась із
запитом

Дата
звернення

База
персональних

даних, стосовно
якої подається

запит

Перелік
персональних

даних, що
запитуються

Мета та/або
правові

підстави для
запиту

Результати
розгляду запиту
(дата та номер

відповіді,
задоволено/відм

овлено)

1 2 3 4 5 6

_____________________________________________



Додаток 4

до  Порядку  обробки
персональних даних

ЖУРНАЛ
обліку працівників, які мають доступ до персональних даних

№
з/п

Прізвище, Ім’я, По
батькові

працівника 

Займана посада
працівника

Назва бази
персональних даних,
склад персональних
даних, до яких має
доступ працівник

Дата та підстави
надання права

доступу

Дата та
підстави

позбавлення
права доступу

1 2 3 4 5 6

_____________________________



Додаток 5
до Порядку обробки 
персональних даних

                                               Сільському голові   Суспіцину В.Ю.
____________________________________________

(посада)

____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
про нерозголошення персональних даних

Відповідно  до статті  10  Закону  України  "Про  захист  персональних
даних" зобов’язуюсь не  розголошувати у  будь-який спосіб  персональні
дані інших осіб, що стали відомі мені у зв’язку з виконанням посадових
обов’язків.

Підтверджую, що зобов’язання буде чинним після припинення мною
діяльності в  Нижньосироватській сільській раді,  пов’язаної з обробкою
персональних даних,  крім випадків,  встановлених законодавством або
пов’язаної з виконанням рішень суду, що набрали законної сили.

_________________ 20__ р.
                (дата)

_____________________
(підпис)

___________________________________________

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#n97


Додаток 6

до  Порядку  обробки
персональних даних

План дій

на випадок несанкціонованого доступу до персональних даних,
пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних

ситуацій, тощо

Загроза Дії працівника

Збій  систем  життєзабезпечення
–опалення,  водопостачання,
каналізації, тощо

-  негайно  відключити
електроживлення;

-  вжити  заходів  для  евакуації
електронних  та  паперових  носіїв
персональних даних;

-  повідомити  про  аварійну
ситуацію  безпосереднього
керівника, що організовує роботу,
пов’язану  з  обробкою
персональних даних;

- викликати відповідну службу.

Пожежа -  припинити  обробку
персональних даних;

-  відключити  автономне  робоче
місце  (АРМ)  від
електроживлення;

-  паперові  картотеки  скласти  в
металеві вогнестійкі шафи та/або
сейфи;

-  повідомити  про  аварійну
ситуацію  безпосереднього
керівника, що організовує роботу,
пов’язану  з  обробкою
персональних даних;

-  викликати  службу  Державної
служби  України  з  надзвичайних



ситуацій

Збій системи електроживлення - повідомити  безпосереднього
керівника, що організовує роботу,
пов’язану  з  обробкою
персональних даних та особу, яка
відповідає за даний напрямок

Несанкціонований  доступ
(НСД) до інформації:

- шляхом
несанкціонованого
отримання  логінів  та
паролів доступу;

- шляхом  підбору  паролів
та ключів доступу;

- внаслідок  службової
недбалості користувача

- негайно припинити обробку
персональних даних;

- звернутися  до
адміністратора  системи  з  метою
блокування доступу до облікового
запису;

- повідомити  безпосереднього
керівника, що організовує роботу,
пов’язану  з  обробкою
персональних даних;

- змінити паролі доступу

Ненавмисне  зараження
програмного  забезпечення  та
носіїв  інформації
комп’ютерними вірусами

- негайно припинити обробку
персональних даних;

- вимкнути  обладнання  від
електроживлення;

- повідомити  адміністратора
системи;

- довести  до  відома
безпосереднього  керівника,  що
організовує  роботу,  пов’язану  з
обробкою персональних даних

Випадкові та/або помилкові дії,
що можуть призвести до втрати,
зміни,  поширення,
розголошення  персональних
даних

-припинити  обробку
персональних даних;

-  про  всі  події  та  факти
повідомити  безпосереднього
керівника, що організовує роботу,
пов’язану  з  обробкою
персональних даних

Відмова та/або збій програмного
забезпечення,  відмова  та/або
збій носіїв інформації

- повідомити  адміністратора
системи;

- довести  до  відома
безпосереднього  керівника,  що
організовує  роботу,  пов’язану  з



обробкою персональних даних.

____________________________________


