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Про заmверdження Перелiку
вidомосmей, u4o ллiсmяmь слуэюбову
iнфорллацiю mа орzанiзацiю робоmu по
захuсmу персональнtм daHux в унiверсumеmi.

Вiдповiдно до вимог Типовоi iнструкцiТ гrро порядок ведення облiку,
зберiгання, використанtш i знищеншI документiв та iнших матерiальних HociTB
iнформацiТ, що мiстять службову iнформацiю, затвердженоi постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 19.10.2016 J\Ъ 7Зб та наказу МОНУ вiд 02.01.201,9 р. J\b 1
щодо забезпечення дотримання законодавства при роботi з документами, що
мiстять службову iнформацiю та органiзацiТ роботи по захисту персонtLпьних даних
в унiвероитетi,

НАкАЗУЮ:
1.

Затвердити Перелiк вiдомостей,
унiверситетi(далi

що мiстять службову iнформацiю

- Перелiк вiдомостей)

додасться.

в

Керiвникам структурних пiдроздiлiв до 29 березня 202l року довести
Перелiк вiдомостей до працiвникiв унiверситеry (пiд пiдпис).
a
J.
Забезпечити контроль за вiднесенням документiв i матерiалiв до службовоi
iнформацii, встановленIuI грифу <Для службового користуваннrI)) вiдповiдно
до вимог законодавства та Перелiку вiдомостей.
4. Затвердити поновлений Перелiк баз персонаJIьних даних та вiдповiдальних
осiб унiверситету за ik використанtul.
5. Вiдповiдальним за бази персон.Lльних даних унiверситету забезпечити
використання конфiденцiйноi iнформацii про персон€Lльнi данi фiзичних та
юридичних осiб, Ti обробку та зберiганнrl лише за згодою ik власникiв у
вiдповiдностi до чинного законодавства Украiни.
6. У разi, якщо база персонilJIьних даних мiстить вiдомостi про фiзичних ооiб,
отримати письмову згоду кожного суб'екта щодо надання дозволу на Тх
обробку, повiдомивши його про мету збору та ix обробки, його права у
зв'язку з вкJIюченням iнформацii до бази персонzLпьних даних та осiб, яким
цi данi передаються. У випадку мотивованоI письмовоi вiдмови суб'скта
персонzLльних даних щодо наданнlI такоi згоди з будь-яких причин, видаJIити
iнформацiю про цю особу з вiдповiдноi бази.
7. Призначити вiдповiдальним за систематизацiю та обробку персонtlльних
даних на електронних носiях начzшьника експлуатацiйно-технiчного вiддiлу
Гавриша I.Л.

2.

8. Начальнику вiддiлу з питань надзвиtIайних ситуацiй i цивiльного захисту

населенIuI, режиму та безпеки Ларiонову Ю.М. координувати робОтУ
посадових осiб, вiдповiдальних за бази персонrL,Iьних даних, проводити
монiторинг стану справ i оперативно iнформувати керiвництво унiверситету
про можливi порушен}u{ вимог законодавства стосовно службовоТ
iнформачii.
9. Старшому iнспектору облiку та бронюванIu{ служби вiйськового облiку
Фененко I.B. забезпечити неухиJIьне дотриманшI вимог Iнструкцii про
порядок веденнrI облiку, зберiгання, використання i знищення докУментiв та
iнших матерiальних HociiB iнформацiТ, що мiстять службову iнформацiю З
грифом <Для службового користуванIuI)).
10.Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ ХНПУ iMeHi Г.С. Сковороди вiд
11 квiтня 2015 року Jф 66-од <Про затвердженнrI службовоI iнформацiТ, що е
власнiстю держави та органiзацiю роботи по захисту персонitlrьних даних в
унiверситетi>.
11. Контроль за виконанIuI даного наказу покласти на начаJтьника вiддiлу з
питань надзвичайних ситуацiй i цивiльного захисту населенtш, режиму та
безпеки Ларiонова Ю.М.
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пЕрЕлIк

вiдомостей, що мiстять службову iнформацiю в ХНПУ iMeHi Г.С. Сковороди

1.1.

1.

Загальнi положення

перелiк вiдомостей визнача€ службову iнформацiю в його структурниХ
пiдроздiлах, розроблений вiдповiдно до вимог пункту 9 статгi 2 Указу Президента
Украiни вiд 05 травшI 2011 року Ns 54712011 <Питанrrя забезпечення органами
виконавчоi влади, доступу до публiчноi iнформацiТ>>, частини другоi ст.6 та ст.9
Закону УкраiЪи <Про доступ до гryблiчноi iнформацiТ>>, Законiв УкраiЪи <Про
мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю>, <Про державну таемницю>, <Про
iнформацiю>, <Про захист персонаJIьних даних) та постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 19 жовтня 2016 року j\b 7Зб <Про затвердження ТиповоТ iнструкцiТ про
порядок веденIu{, облiку, зберiгання, використаннjI i знищення документiв та iнших
матерiальних HociTB iнформацiТ, що мiстять службову iнформацiю>.
t.2. Робота iз документами з грифом <Для службового користування> в
унiверситетi проводиться вiдповiдно до IнструкцiТ про порядок ведення облiку,
зберiгання, використаннJI i знищенtul документiв та iнших матерiальних носiiЪ
iнформаIliТ, що мiстять службову iнформацiю.
2. ВЦомостi з питань нацiональноi безпеки, освiти i економiки
2.I. Вiдомостi про змiст угод щодо реалiзацiТ мiжнародних проектiв та програм,
якщо положеннlIми таких угод визначено наявнiсть конфiденцiйноТ iнформацiТ.
2.2. Вiдомостi про кадрове забезпечеЕIIII та робоry з кадрами в унiверситетi,
пiдпорядкованих йому пiдроздiлiв; про персонilJlьнi данi працiвникiв та кандидатiв
на зайнятгя вакантних посад, ik особовi справи, матерiали проведення i результати
перевiрок працiвникiв та кандидатiв на зайнятгя вакантних посад.
2.З. Вiдомостi про змiст листуванIuI на запити державних органiв, яким чинним
законодавством надаЕо lrраво отримувати конфiденцiйну iнформацiю з кадрових
питань.
Вiдомостi про хiд переговорiв lrредставникiв унiвсрситету (мета, тактика,
методи) з питань пiдготовки кадрiв з дiловими iноземними партнерами, виток i
розголошеннrI iнформацiТ про якi да€ змогу контрагентам або конкурентам
негативно впливати на хiд i результати переговорiв на шкоду iHTepecaM УкраiЪи.
Вiдомостi про змiст звернень, заяв, позовних заяв до органiв rrрокуратури,
судових органiв з метою захисту порушених прав посадових осiб унiверситету,
якщо при цьому розкриваеться конфiденцiйна або службова iнформацiя.
3. Вiдомостi з питань науки i технологiй
З.1. Завдання, технiчнi завдаЕня, oKpeMi завданшI на виконання науковоI_{ей

2.4.

2,5.

дослiдних i

дослiдно-конструкторських робiт щодо HoBiTHix розробок,
розголошення про якi може завдати економiчних збиткiв та зашкодити oxopoHi
прав на iнтелектуаль[ry власнiсть, що виконуються в межах державних науковотехнiчних програм, мiжгалузевих науково-технiчних rrро|рам, наукових частин

iнших програм, розробок HoBiTHix технологiй

в

унiверситетi, пояснювальнi

записки, - звiтна документацiя по цих роботах, що не мiстять державноi таемницi.

4.Т.

4. Вiдомостi

з питань мобiлiзацiйноi пiдготовки та

мобiлiзацii

Вiдомостi за окремими показниками про заходи мобiлiзацiйноТ пiдготовки

та мобiлiзацii в цiлому щодо унiверситеry.

4.2.

Вiдомостi за окремими покrlзниками про органiзацiю оповiщення, зв'язку,
управлiння мобiлiзацiсю, порядку, TepMiHiB виконанIuI заходiв мобiлiзацiТ щодо
унiверситеry.

4.З.

Вiдомостi за сукупнiстю Bcix показникiв гlро заходи мобiлiзацiйноi

пiдготовки та мобiлiзацii в цiлому щодо унiверситету.
4.4. Вiдомостi за окремими покuвниками щодо розпорядженшI бюджетними
коштами для фiнансуванш{ заходiв з мобiлiзацiйноi пiдготовки.
4.5. Вiдомостi про вiйськовозобов'язаних, заброньованих за гаJIуззю освiти i
науки УкраiЪи.
4.6. Вiдомостi про мобiлiзацiйнi завданнrI, визначенi для унiверситету.
5. Вiдомостi з питань технiчного захисту iнформацii
5.1. Вiдомостi про засоби та заходи захисту iнформацiТ на об'сктах
iнформацiйноi дiяльностi та
iнформацiйних (автоматизованих),
телекомунiкацiйних чи iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах унiверситету.
5.2. Вiдомостi щодо lrерспектив та стратегiй розвитку iнформацiйних
(автоматизованих), телекомунiкацiйних чи iнформацiйно-телекомунiкацiйних
системах унiверситеry.
5.3. Вiдомостi, що мiстяться в матерiалах державноi експертизи у сферi
технiчного захисту iнформацii (далl - ТЗI) та вiдомостi щодо
виданих/зареестрованих aKTiB атестацii комплексiв ТЗI на об'сктах iнформацiйноi
дiяльностi та aTecTaTiB вiдповiдностi комплексних систем захисту iнформацii в
iнформацiйних, телекомунiкацiйних чи iнформацiйно-телекомунiкацiйних
системах унiверситеry.
Вiдомостi шодо паролiв доступу користувачiв до iнформацiйних
(автоматизованих), телекомунiкацiйних
iнформацiйно-телекомунiкацiйних
систем, що експлуатуються в унiверситетi.
Зведенi вiдомостi щодо категорiюваннr{, обстеження, випробування та
дослiдноi експлуатацii систем захисту iнформацii на об'ектах iнформацiйноI
дiяльностi (об' ектах елЪкгронно-обчислювiLпьноТ технiки), де циркулюе iнформацiя
з обмеженим доступом.
Вiдомостi щодо комп'ютерних програм, алгоритмiв, документацii, що
використовуються при cTBopeHHi або експлуатацii iнформацiйних,
ТелекомунiкацiЙних чи iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем унiверситету.
Вiдомостi щодо органiзацii та результатiв проведеншI службових
розслiдувань за фактами порушень законодавства у сферi технiчного захисту
iнформацii.

в

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

чи
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пЕрЕлIк
баз персонttльних даних та вiдповiдальних осiб
за ix використання

1. едина державна базаз питань освiти (СДБО)
Вiдповiда,тьний - начiшIьник експлуатацiйно-технiчного вiддiлу Гавриш

I.Л.

Складовi СДБО, якi використовуються фахiвцями структурних пiдроздiлiв
унiверситету:

- роздiли

<Вступна компанiя>>, <<Зак.rrад освiти (ocBiTHi програми,
спецiалiзацiя, вiдповiда-гrьнi особи)>, <Перевiрка документiв>, <Фiзичнi
особи>>, <<Звернення>>, <Адмiнiструваннrl> - вiдповiдальний секретар
приймальноi KoMicii Гучан Т.Г., начILIIьник експлуатацiйно-технiчного
вiддiлу Гавриш I.Л., провiдний iнженер приймальноI KoMiciI
Кириченко Я.С.

-

роздiл кКадрове забезпеченшI закJIаду освiти> - нач,Lльник вiддiлу кадрiв
Пузанова Л.В.

- роздiли

<Науково-педагогiчнi працiвники>

(Види i

результати
професiйноi дiяльностi особи з спецiальнiстю), <Проектнi групи>, <Групи
забезпечення спецiальностей)) - старший iнспектор I]eHTpy лiцензування,
акредитацii i контролю якостi освiти Нiколаева С.С.

-

роздiли <ЗверненнlI>), <Здобувачi освiти>, <<Фiзичнi особи> - старший
iнспектор вiДдiлу кадрiв Климова Т.В., старший iнспектор вiддiлу кадрiв
Горькова Н.О.

-

-

роздiли <<ЗверненнlI)), <Здобувачi освiти>>, <Фiзичнi особи>>, <<Замовлення
документiв> - iнженер 1 категорiТ - Губська Ю.С., старший iнспектор
навчilJIьного вiддiлу Усенко Т.А., отарший iнспектор навчzLльного вiддiлу
- Калюжна Н.С.

роздiли <Здобувачi освiти>, <Фiзичнi особп>

-

роздiли <Здобувачi освiти>, <<Фiзичнi
аспiрантури та докторантури - Рай К.Ю.

-

мiжнародного спiвробiтництва та мiжнародноi освiти
особи>>

-

iнспектор Щентру
Касьянова Г.I.

iнспектор вiддiлу

2.

а
_).

База персонiLльних даних <<Автоматизоване робоче мiсце бухгалтера>
заступник головного бухгалтера - Задесенець В.М.

-

База персонzL,Iьних даних <Iнформацiйно-ана;riтична система управлiння
фiнансовими ресурсами MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи>
в.о. заступника головного бухгалтера Сватенко А.В., провiдний
eKoHoMicT бухгалтерськоТ служби - Ходак К.А., iнженер вiддiлу кадрiв Полiщук Л.А.

даних <Вiйськовозобов'язаних i призовникiв>
старший iнспекгор облiку та бронюваннrI служби вiйськового облiку

4. База

персонzLгIьних

Фененко I.B.

