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Пану Стену Ньорлову

Шановний пане Стен  Ньорлов!

Користуючись нагодою висловлюю Вам  свою повагу і вдячність за плідну 
співпрацю  та надання правової допомоги в підготовці  законопроектів   в рамках 
Спільного проекту  «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом задля 
посилення операційної спроможності Омбудсмена у захисті прав людини» .
          Після прийняття у травні 2018 року  Радою  Європи  рішення про 
модернізацію положень Конвенції про захист фізичних осіб у зв'язку з 
автоматизованою обробкою персональних даних, стороною якої є Україна,    
перед нашою державою постало  питання щодо необхідності  оновлення чинного 
законодавства  у  сфері захисту персональних даних,  з врахуванням всіх 
викликів, які наразі існують.

За ініціативою народних  депутатів України, зокрема, членів Комітету 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 та Комітету з 
питань цифрової трансформації  до Верховної Ради України   внесено  проект  
Закону України про Національну комісію з питань захисту персональних даних 
та доступу  до публічної інформації, (реєстр. № 6177).  

Основною метою даного законопроекту  є створення незалежного органу 
виконавчої влади  із спеціальним статусом з метою імплементації на 
національному рівні міжнародних стандартів у сфері захисту права на доступ до 
інформації та права на захист персональних даних, а також  забезпечення   
належного  контролю за дотриманням права на захист персональних даних та 
права на доступ до публічної інформації як органами публічної влади, так і 
суб’єктами  приватного права.
 Зазначений  законопроект знаходиться на розгляді в Комітеті   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, визначеного 
головним з підготовки його на розгляд Верховної Ради України.



Комітет  на своєму засіданні 17 листопада 2021 р. ухвалив рішення 
звернутись до  Офісу Ради Європи в Україні  з проханням сприяти   в 
опрацюванні законопроекту р.№ 6177 від 18.10.2021 р. за такими напрямками: 

організувати безпосереднє дослідження функціонування органів  у сфері 
захисту персональних даних та доступу до публічної інформації в країнах 
Європи народними депутатами України, які ініціювали проект Закону України 
про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до 
публічної інформації( реєстр. № 6177 від 18.10.2021);
 здійснити експертизу проекту Закону про Національну комісію з питань 
захисту персональних даних та доступу до публічної інформації (реєстр. № 6177 
від 18.10.2021) та надати висновок щодо відповідності законопроекту 
європейським стандартам. 
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