
УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ

здійснює парламентський контроль за дотриманням всіх 
конституційних прав і свобод людини і громадянина, зокрема 

щодо дотримання права на недоторканість приватного і 
сімейного життя.



ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВА 
НА ПРИВАТНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНИЙ:

ПРОВОДИТ
Ь
перевірки володільців та розпорядників
персональних даних щодо додержання
законодавства винесення приписів про
усунення порушень

УПРОВАДЖУ
Є
міжнародні стандарти у сфері захисту
персональних даних в українське
законодавство

ПРОВОДИТ
Ь

юридичну експертизу проєктів
НПА організовує взаємодію з

ключовими зацікавленими
сторонами з питань

нормопроектувальної роботи

РОЗГЛЯДАЄ
звернення громадян та повідомлення про порушення

права на приватність складає протоколи про
адміністративні правопорушення та роз яснює положення

законодавства Однак певні функції такі як складання
протоколів накладання адміністративних штрафів та

фінансових стягнень так само як і формування й
реалізація державної політики у цій сфері не є властивими

для мандату Уповноваженого



Presentation template by

СТРАТЕГІЧНІ
НАПРЯМКИ
ДІЯЛЬНОСТІ У
СФЕРІ ЗАХИСТУ
ПРАВА НА
ПРИВАТНІСТЬ
НА

Моніторинг дотримання вимог
законодавства про захист
персональних даних у сфері
охорони здоров я

Моніторинг дотримання вимог
законодавства про захист
персональних даних під час
здійснення
відеоспостереження

Моніторинг дотримання вимог
законодавства про захист
персональних даних перевірки
дотримання вимог законодавства
про захист персональних даних під
час здійснення діяльності зі
стягнення заборгованості за
грошовими зобов язаннями
фізичних осіб колекторська
діяльність

Превенція порушень
законодавства під час
обробки персональних даних
державними органами

http://www.pptmon.com/
http://www.pptmon.com/


ЗА СФЕРУ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
НАРАЗІ ВІДПОВІДАЄ ФАХІВЦІВ

До складу департаменту входять п ять структурних підрозділів
кожен з яких наділений компетенцією щодо окремих аспектів
забезпечення права на приватність
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ПРОТЯГОМ РОКУ
УПОВНОВАЖЕНИМ
РОЗГЛЯНУТО
ПОВІДОМЛЕННЯ ЩО
УДВІЧІ БІЛЬШЕ НІЖ
МИНУЛОГО РОКУ
ВІДКРИТО

ПРОВАДЖЕННЯ
УПОВНОВАЖЕНОГО
ПРОВЕДЕНО
ПЕРЕВІРКУ СКЛАДЕНО ТА
ПЕРЕДАНО ВІДПОВІДНІ
ПРОТОКОЛИ

Надання послуг публічних
закупівель і торгів

З АНАЛІЗУ СКАРГ ГРОМАДЯН
ВБАЧАЄТЬСЯ ЩО БІЛЬШІСТЬ
ПОРУШЕНЬ ПРАВА НА ПРИВАТНІСТЬ
СТОСУВАЛИСЬ

Здійснення виконавчого
провадження

Обліку адміністративних та
кримінальних правопорушень

А також стосувались сфер
охорони здоров я та освіти

Здійснення
відеоспостереження

Протиправних дій колекторів щодо
витребування борговиг зобов язань

http://www.pptmon.com/
http://www.pptmon.com/


ОСНОВНИМ ВИКЛИКОМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВА НА ПРИВАТНІСТЬ У 
2020 СТАЛО ДОТРИМАННЯ БАЛАНСУ МІЖ ПРАВОМ НА НЕВТРУЧАННЯ В 
ОСОБИСТЕ І СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ ТА НЕОБХІДНІСТЮ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ 

ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ COVID-19. 

Здійснено перевірки
Єдиного державного веб порталу електронних
послуг Портал Дія Єдиного державного порталу
вакансій державної служби а також здійснювались
перевірки функціонування систем
відеоспостереження у громадських місцях в містах
України За результатами перевірок надані відповідні
рекомендації щодо усунення порушень права на
невтручання у особисте життя

Переважна більшість перевірок у році
здійснювались дистанційно що ускладнювало
сам процес здійснення перевірки

Уповноваженим здійснено низку перевірок
дотримання права на захист персональних

даних медичними закладами а також під час
функціонування Електронної системи охорони

здоров я

Уповноважений долучився до напрацювання
Концепції розвитку електронної охорони здоров я

в рамках робочої групи



НА СЬОГОДНІ В УКРАЇНІ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯКІ НАДАЮТЬ
ПОСЛУГИ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ ЗА ВИНАГОРОДУ ТАК ЗВАНІ КОЛЕКТОРИ

СКЛАДАЄ ПОНАД ДВІСТІ

Уповноваженим в процесі здійснення контролю у цьому напрямі здійснено
перевірки та відкрито провадження щодо дотримання законодавства у сфері
захисту персональних даних під час здійснення колекторської діяльності

За результатами здійснених заходів фінансовим компаніям видано приписів
Уповноваженого які підлягають обов язковому виконанню



ЗБЕРЕГЛАСЬ ТЕНДЕНЦІЯ ЩОДО
НЕДОТРИМАННЯ ПРАВА НА НЕВТРУЧАННЯ

В ОСОБИСТЕ І СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ ПІД ЧАС
ПОШИРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В

МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

В межах виконання своїх основних завдань спільно з Службою
безпеки України Національною поліцією України вживаємо
заходів щодо припинення неправомірного оприлюднення
персональних даних в чат ботах у месенджері та у
вайбері



ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
2021 РОЦІ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ НЕОБХІДНО ПРИЙНЯТИ:

Закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо захисту 
боржників при врегулюванні 
простроченої заборгованості»

Нову редакцію Закону України 
«Про захист персональних 
даних»

Не менш важливим є завдяки проекту Ради 
Європи завершити роботу над онлайн курсом. 



РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО
КУРСУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ
ДАНИХ

КУРС СКЛАДАТИМЕТЬСЯ З ДВОХ
РІВНІВ

БАЗОВИ
Й

розрахований на широку цільову
аудиторію та покликаний

ознайомити користувачів з
термінологією правами обов

язками та практичними порадами
щодо захисту персональних даних

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
дасть змогу вивчити стандарти та
вимоги щодо збору та обробки
персональних даних у конкретних
сферах та буде корисним державним
службовцям та працівникам органів
місцевого самоврядування при
здійсненні їхніх професійних обов язків



Дякую за увагу!


