
ПРОТОКОЛ № з
засідання ініціативної труни

з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів 
громадянського суспільства для обрання членів Громадської ради при

Дніпровській міській раді

28 січня 2022 року

Засідання проведено через електроні засоби комунікації між членами 
ініціативної групи відповідно до протоколу засідання ініціативної групи № 1 
від 24.12.2021.

СЛУХАЛИ:
Бандуру С. В., секретаря ініціативної групи, який запропонував 

затвердити порядок денний засідання:

Порядок денний

1. Внести зміни до Порядку подання документів інститутами 
громадянського суспільства для участі їх представників в установчих зборах 
для обрання членів Громадської ради при Дніпровській міській раді.

2. Затвердження зразку згоди на обробку персональних даних для 
надання ініціативній групі з підготовки та проведення установчих зборів за 
участю інститутів громадянського суспільства для обрання членів Громадської 
ради при Дніпровській міській раді.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно
«ПРОТИ» -
«УТРИМАВ СЯ» -

ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання.

1. Внести зміни до Порядку подання документів інститутами 
громадянського суспільства для участі їх представників в установчих 
зборах для обрання членів Громадської ради при Дніпровській міській 
раді.

СЛУХАЛИ:
Бандуру С. В., секретаря ініціативної групи, який запропонував внести 

зміни до Порядку подання документів інститутами громадянського суспільства 
для участі їх представників в установчих зборах для обрання членів 
Громадської ради при Дніпровській міській раді у підпункт 5 п. 11, та викласти 
його у наступній редакції:



2
заява делегованого представника інституту громадянського суспільства у 

ствердженій формі з наданням згоди на обробку його персональних даних 
іідповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана 
шм особисто.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно 
«ПРОТИ» - 
«УТРИМАВСЯ» -

ВИРІШИЛИ:
Внести зміни до Порядку подання документів інститутами громадянського 

суспільства для участі їх представників в установчих зборах для обрання членів 
громадської ради при Дніпровській міській раді, виклавши підпункт 5 п. 11 
Порядку подання документів інститутами громадянського суспільства для 
участі їх представників в установчих зборах для обрання членів Громадської 
зади при Дніпровській міській раді у новій редакції.

2. Затвердження зразку згоди на обробку персональних даних для 
надання ініціативній групі з підготовки та проведення установчих зборів 
за участю інститутів громадянського суспільства для обрання членів 
Громадської ради при Дніпровській міській раді.

СЛУХАЛИ:
Бандуру С. В., секретаря ініціативної групи, який запропонував зразок 

згоди на обробку персональних даних для надання ініціативній групі з 
підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів 
громадянського суспільства для обрання членів Громадської ради при 
Дніпровській міській раді (додається).

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно
«ПРОТИ»-
«УТРИМАВСЯ» -

ВИРІШИЛИ:
Затвердити зразок згоди на обробку персональних даних для надання 

ініціативній групі з підготовки та проведення установчих зборів за участю 
інститутів громадянського суспільства для обрання членів Громадської ради 
при Дніпровській міській раді

Голова ініціативної групи

Секретар ініціативної групи С. В. Бандура

В. П. Крупіцький



Ініціативній групі з підготовки та проведення 
установчих зборів за участю інститутів 
громадянського суспільства для обрання членів 
Громадської ради при Дніпровській міській раді

Я,

ЗГОДА
на обробку персональних даних
___________________________________________________________________ ?

(прізвище, ім’я, гіо батькові)

Народився_____________________ ___ року, документ, що посвідчує особу (серія
№_______ ),Виданий_________ ________________________________________

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на: 
обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: прізвища, 
імені, по батькові, дати народження, відомості про освіту, професію, спеціальність та 
кваліфікацію, місця роботи, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, 
паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні 
довідки, номери телефонів, поштової адреси, адреси електронної пошти, фото; 
використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки 
цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх 
професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії 
щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим 
суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 зазначеного 
Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних 
даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 
14 зазначеного Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази 
персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до 
персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до 
відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону).

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк 
уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення 
моїх персональних даних.

20____р.


