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Голова – Селівончик Т.В. 

Секретар – Романчук Н.В. 

 

Присутні: Бабарика С.Ф., Валерко В.П. Вегера Т.Г.,  

      Гончаренко О.О.,  Ілюшик І.М.,  

      Наумич С.М. Пастушок І.М., Присада О.В., 

      Романчук Н.В., Русаков Д.С., Самчинська С.С., 

                  Селівончик Т.В., Чайка Л. П., Ющук Р.В.  

 

Порядок денний:  
1. Про нерозголошення інформації щодо персональних даних вступників та їх батьків 

 

І СЛУХАЛИ: 
Селівончик Т.В.,  голова приймальної комісії ВСП «КПЕФК ЛНТУ» – Інформація про 

нерозголошення персональних даних вступників та їх батьків згідно Закону України «Про 

захист персональних даних» від 01.06.2010р (із змінами). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. На виконання Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р (із 

змінами) з метою регулювання правових відносин, пов’язаних із захистом і обробкою 

персональних даних, з метою захисту основоположних прав і свобод людини і громадянина, 

зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних 

членам приймальної комісії, робочим групам у складі технічних секретарів, відповідальних 

за укладення договорів на навчання у ВСП «КПЕФК ЛНТУ», відповідального за виконання 

операцій в системі ЄДЕБО та ін. суворо дотримуватися вимог чинного законодавства, щодо 

регламентації роботи з персональними даними абітурієнтів та їх батьків. 

 

2. Визначити коло осіб, які в силу виробничої необхідності мають доступ до 

персональних даних вступників, здійснюючи їх обробку, а саме: 

Селівончик Тетяна Василівна       –  директор, голова приймальної комісії; 

Ілюшик Ігор Миколайович  – заступник директора з НР, заступник голови        

приймальної комісії; 

        Члени приймальної комісії:  

Романчук Ніна Вікторівна               –  відповідальний секретар приймальної комісії; 

Чайка Людмила Петрівна                –  заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії; 

Бабарика Степан Федорович           – завідувач навчально-виробничою практикою;  

Вегера Тетяна Георгіївна                 –  завідувач відділення; 

         Гончаренко Олена Олександрівна  – завідувач відділення; 

Русаков Денис Сергійович              –  голова випускної методичної комісії; 

         Самчинська Світлана Сергіївна      –   голова випускної методичної комісії; 

         Присада Олександр Вадимович      –   голова випускної методичної комісії; 

Наумич Сергій Матвійович             –   голова випускної методичної комісії; 

Ющук Руслан Володимирович       –   керівник фізичного виховання; 



Пастушок Ігор Миколайович          –   адміністратор бази даних; 

Валерко Владислав Петрович         –   голова студентської ради; 

         Технічні секретарі: 

Боданова Галина Володимирівна        –  диспетчер; 

Тимошик Тетяна Сергіївна                   – секретар-друкарка; 

Корнійчук Валентина Павлівна           – секретар-друкарка; 

Власюк Світлана Адамівна                   – секретар навчальної частини; 

Сидорук Костянтин Вячеславович       – інженер-програміст; 

Понедільник Олександр Васильович   – інженер-електронік; 

Устінова Любов Василівна                    – секретар-друкарка;        

Гриневич Наталія Леонідівна                – сестра медична; 

Денісова Тетяна Василівна                    – юрисконсульт. 

 

3. Враховуючи, що за несанкціоноване розголошення інформації щодо персональних 

даних вступників та їх батьків передбачена відповідальність згідно чинного законодавства,  

зобов’язати осіб, які за родом своєї виробничої діяльності здійснюють обробку персональних 

даних вступників, про не розголошення такої інформації під особистий підпис. 

 

Додаток 1. Список членів приймальної комісії,  технічних секретарів, відповідальних 

осіб за укладення договорів на здобуття освіти у коледжі, операторів, що співпрацюють з 

ЄДЕБО ВСП «КПЕФК ЛНТУ» 2022 року, які дали зобов’язання про нерозголошення 

інформації щодо персональних даних  вступників та їх батьків 

 

Проголосували: «За» – одноголосно, «проти» – немає, «утримались» –  немає. 

 

 

    Голова приймальної комісії                                            Тетяна СЕЛІВОНЧИК 

 

    Відповідальний секретар                                                                             

    приймальної комісії                                                          Ніна РОМАНЧУК  


