ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02

Голові Комітету
Верховної Ради України
з питань цифрової трансформації
Крячку М.В.
До реєстр. № 5628
від 07.06.2021р.
Шановний Михайле Валерійовичу!
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово
окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної
Республіки
Крим,
міста
Севастополя,
національних
меншин
і
міжнаціональних відносин на своєму засіданні 22 вересня 2021 року
(Протокол №39 ) розглянув проект Закону про захист персональних даних,
внесений народними депутатами України Чернєвим Є.В., Тарасенком Т.П.,
Стефанчуком Р.О., Касаєм К.І. та ін., р. № 5628 від 07.06.2021 р.
Метою законопроекту є приведення нормативного регулювання України
в сфері захисту персональних даних у відповідність до нових міжнародних
стандартів в цій сфері, які передбачені Конвенцією 108+ та Загальним
регламентом про захист персональних даних, а також врегулювати правові
відносини, пов'язані з обробкою персональних даних, які не врегульовані
чинним законом. Крім того, законопроєкт має на меті підвищити рівень
захисту конституційного права на повагу до приватного життя через
посилення стандартів обробки персональних даних та надати більше прав
суб’єкту персональних даних для забезпечення можливості здійснення
повноцінного контролю суб’єктом за обробкою його персональних даних.
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету прийняв рішення,
що законопроект матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме
збільшення видатків державного бюджету для запровадження в державних
органах посади спеціаліста з питань захисту персональних даних та на
забезпечення діяльності уповноваженого органу, який буде здійснювати
нагляд та контроль за дотриманням відповідного закону, а також може
призвести до збільшення доходів державного бюджету від штрафів у разі
виявлення відповідних правопорушень). У разі прийняття відповідного закону
до 15 липня 2022 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2023 року, а

після 15 липня 2022 року – не раніше 1 січня 2024 року (або 1 січня
наступного за цим року залежно від часу прийняття закону).
Державна служба фінансового моніторингу України підтримує
проект за умови його доопрацювання (відповідні пропозиції для врахування
надає).
Національна служба здоров’я України підтримає проект за умови
його доопрацювання і вважає, що проект потребує доопрацювання в частині
уточнення кола суб’єктів, які матимуть право на обробку персональних даних.
Міністерство фінансів України погодило проект Закону України «Про
захист персональних даних» (реєстр. № 5628 від 07.06.2021) із зауваженням.
Зокрема, з метою уникнення додаткових витрат державного бюджету
законопроект необхідно доповнити нормою, відповідно до якої запровадження
в державних органах посади відповідальної особи з питань захисту
персональних даних має здійснюватися у межах встановленої державному
органу чисельності працівників та видатків, затверджених на його утримання
у Державному бюджеті України.
Антимонопольний комітет України підтримує законопроект до
першого читання та пропонує урахувати низку зауважень.
Адміністрація державної прикордонної служби України підтримує
проект із зауваженнями.
Міністерство охорони здоров'я України надає зауваження і пропозиції
до проекту.
Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей вважає, що проект
може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і
пропозицій.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтримує
необхідність ухвалення законопроекту і вважає, що даний проект потрібно
розглядати разом з законопроектом про створення спеціального органу з
питань захисту персональних даних.
За підсумками обговорення Комітет ухвалив рішення: надіслати до
головного Комітету з питань цифрової трансформації висновок з пропозицією
рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про захист
персональних даних» (реєстр. № 5628 від 07.06.2021), за результатами
розгляду у першому читанні прийняти за основу.
З повагою
Голова Комітету
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