
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

22.02.2021 м. Полтава № 42 

 

Про внесення змін до розпорядження  

голови обласної ради від 25.10.2019 за № 235  

«Про обробку і захист персональних  

даних у базах даних, володільцем яких є  

Полтавська обласна рада» 

 

Керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про позаштатних радників голови 

обласної ради, затвердженим розпорядженням голови обласної ради від 

13.01.2021 № 5 та з метою організації роботи з обробки та захисту персональних 

даних у базах даних, володільцем яких є Полтавська обласна рада: 

1. Внести зміни до розпорядження голови обласної ради  

від 25.10.2019 за № 235 «Про обробку і захист персональних даних у базах 

даних, володільцем яких є Полтавська обласна рада»: 

− доповнити пункт 2 абзацом «Позаштатні радники голови обласної 

ради». 

− викласти пункт 3 в такій редакції: «Визначити відповідальною особою, 

що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх 

обробці у Базах даних – заступника керівника апарату – керуючого справами 

виконавчого апарату обласної ради». 

2. Внести зміни до Положення про порядок обробки і захисту 

персональних даних у базах даних, володільцем яких є Полтавська обласна 

рада, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 25.10.2019  

№ 235 «Про обробку і захист персональних даних, володільцем яких є 

Полтавська обласна рада», доповнивши розділ 3 пунктом 3.8. в такій редакції: 

− «База даних “Позаштатні радники голови обласної ради” містить 

категорії суб’єктів персональних даних: депутати місцевих рад, працівники 

органів місцевого самоврядування, громадяни України, працівники органів 

виконавчої влади, комунальних закладів, іноземні громадяни.  

Склад персональних даних: прізвище, власне ім’я, по батькові, 

громадянство, число, місяць і рік народження, місце проживання, відомості про 

освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене 

звання, місце роботи, інші дані». 

  



3. Розпорядження голови обласної ради від 03.02.2021 № 26 «Про 

внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 25.10.2019 за № 235 

“Про обробку і захист персональних даних у базах даних, володільцем яких є 

Полтавська обласна рада”» вважати таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 

 


