УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 27.01.2011 №27рг
м. Красноармійськ

Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 25.11.2011 №340 рг «Про
виконання вимог Закону України «Про захист
персональних даних»

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 у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, керуючись Конституцією
України, Законами України «Про захист персональних даних», статтями 42, 59, 73 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» внести зміни до розпорядження міського
голови від

25.11.2011 №340 рг «Про виконання вимог Закону України

«Про захист

персональних даних»:

1.Пункт 1 розпорядження викласти в наступній редакції:
«1. Визначити, що обробка персональних даних здійснюється з метою:
1.1. Забезпечення реалізації трудових відносин в Красноармійській міській раді.
1.2.Забезпечення реалізації

соціально-трудових відносин, податкових відносин та

відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Кодексу законів про працю України,
Податкового кодексу України,

Господарського кодексу України, Закону України "Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закону України «Про оплату праці»,
Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування», Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування

у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням», постанови КМУ № 268 від 09.03.2006 «Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, судів та
інших органів», наказу Міністерства праці України № 77 від 02.10.96 «Про умови оплати
праці, робітників, зайнятих обслуговуванням

органів виконавчої влади, місцевого

самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».
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1.3.Забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та
відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, господарських відносин відповідно до
Конституції України, Кодексу законів про працю, Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», Земельний кодекс
України, «Про оренду землі», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про податок з
доходів фізичних осіб», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
Господарського, Земельного та Цивільного кодексів України.
1.4.Забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин,

відносин у сфері

управління людськими ресурсами, у сфері громадської, політичної та релігійної діяльності,
реклами, транспорту, а також регулювання питання практичної реалізації громадянами
України наданого їм Конституцією України права направляти заяви та запити або звертатися
особисто до міської ради, що зобов’язана розглянути заяву або запит, та дати обґрунтовану
відповідь у встановлений законом термін відповідно до

Конституції

України, Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Інструкції з діловодства за зверненнями
громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на
підприємствах, в установах, в організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової
інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
Класифікатору

від 14.04.97 №348,

звернень затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

24.09.2008 №858, Житлового кодексу Української РСР, Сімейного кодексу України,
Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про засади запобігання
і протидії корупції», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про охорону
дитинства», «Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей».
1.5.Забезпечення
регулювання питання

реалізації

адміністративно-правових

практичної

відносин,

а

також

реалізації громадянами України наданого їм

Конституцією України права направляти заяви та запити або звертатися особисто до міської
ради, що зобов’язана розглянути заяву або

запит та дати обґрунтовану відповідь у

встановлений термін, відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про
засади запобігання і протидії корупції».
1.6.Забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та
відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, господарських відносин відповідно до
Конституції України, Кодексу законів про працю, Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про оренду землі»,
«Про засади запобігання і протидії корупції», «Про податок з доходів фізичних осіб»,«Про
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загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Господарського, Земельного та
Цивільного кодексів України.
1.7.Забезпечення реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права
направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що
зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений

законом строк

відповідно до: Конституції України; Законів України «Про звернення громадян», «Про безоплатну
правову допомогу»; Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і
місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на

підприємствах, в установах, організаціях

незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 14.04.97 року

№348; Класифікатору

розгляду звернень громадян,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №858.

2. Пункт 3 викласти в наступній редакції:
«3.1 До складу персональних даних Бази персональних даних

«Контрагенти»

входить:«Прізвище, ім’я, по батькові; Місце державної реєстрації; Дата народження;
Інформація щодо резидентства; Ідентифікаційний номер фізичної особи (індивідуальний
податковий номер)
3.2. До складу персональних даних Бази персональних даних «ЗАРОБІТНА ПЛАТА»
входить: «Прізвище, ім'я, по-батькові; місце проживання; інформація щодо резидентства;
ідентифікаційний номер фізичної особи (індивідуальний податковий номер); відомості про
нарахування заробітної плати, сум матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності, утриманого

податку з доходу фізичних осіб, сум утриманого

єдиного соціального внеску та інші утримання із заробітної

плати у вигляді особових

рахунків працівника.
«3.3. До складу персональних даних Бази персональних даних «КЛІЄНТИ» входить:
«Прізвище, ім’я, по батькові; Місце проживання за державною реєстрацією та поштова
адреса; Дата народження.
3.4. До складу персональних даних Бази персональних даних

«ПУБЛІЧНА

ІНФОРМАЦІЯ» (журнальна форма)» входить: ідентифікаційні дані (прізвище, ім’я, побатькові); поштова адреса та місце реєстрації; телефон; електронна адреса;
3.5. До складу персональних даних Бази персональних даних «Працівники» входить:
прізвище, ім’я, по- батькові, дата народження, місце реєстрації;
3.6. До складу персональних даних Бази персональних даних «ЗВЕРНЕННЯ
ГРОМАДЯН» ( у вигляді карток, особових справ, журналів) входить: ідентифікаційні дані
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(прізвище, ім’я та по- батькові); поштова адреса; особисті відомості (стать); категорія та
соціальний статус авторів звернень; місце роботи; телефон; E- mail.

В.о. міського голови

Г.О.Гаврильченко

