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ПЕРЕЛІК
конфіденційної інформації, володільцем якої є Дмитрівська сільська рада, 
а також інформації, що є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає 

відображенню у відкритому доступі

1. Інформація про фізичну особу (персональні дані) – відомості чи 

сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути 

конкретно ідентифікована. 
2. Особові справи посадових осіб місцевого самоврядування та 

працівників, на яких не поширюється дія Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування», Закону України "Про місцеве 
самоврядування", (крім відомостей у деклараціях посадових осіб місцевого 

самоврядування, визначених Законом України "Про запобігання  корупції", та 
персональних даних, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, 
пов'язану із виконанням функцій органу місцевого самоврядування, посадових 

або службових повноважень).
3. Відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків 

або серію та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дату 

народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації 
особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, 
місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації (крім області, району, 
населеного пункту, де знаходиться об'єкт).

4. Документи, складені за результатами проведення внутрішніх аудитів 
(аудиторські звіти, рекомендації за результатами проведення внутрішніх 

аудитів та інші документи, які містять інформацію, що стосується проведених 

аудитів).
5. Відомості про місцеві органи виконавчої влади, державні установи, 

органи місцевого самоврядування, підприємства та організації в умовах 

воєнного стану.

Примітки: 1. Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що 

стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з 
виконанням функцій держави або органів місцевого 

самоврядування, посадових або службових повноважень.
2. Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація 

про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних 

коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, 
передбачених статтею 6 Закону України "Про доступ до 

публічної інформації", у тому числі відомості, зазначені у 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
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або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону 

України "Про запобігання корупції", крім відомостей, 
зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 

вказаного Закону.

_____________________


