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декілька груп. “До першої групи належать 
послуги, що спрямовані на створення 
суб’єктів недержавного сектору безпеки 
(реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб 
підприємців, громадських об’єднань). До 
наступної групи можна віднести послуги, 
щодо надання права на зайняття певними 
видами діяльності. Так, відповідно до 
Закону України «Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності» надання 
послуг у сфері охорони державної та 
іншої власності, надання послуг з охорони 
громадян віднесені до тих видів діяльності, 
які підлягають обов'язковому
ліцензуванню. Саме господарюючі 
суб’єкти, що займаються охоронною 
діяльністю, в сучасних умовах є 
основними суб’єктами недержавного 
сектору безпеки. І до третьої групи 
адміністративних послуг слід віднести 
послуги, спрямовані на забезпечення 
діяльності суб’єктів недержавного сектору 
безпеки. До них належать видача: 
дозволів на придбання і перевезення 
вогнепальної зброї, боєприпасів, інших 
предметів, на які поширюється дозвільна 
система; дозволів на зберігання носіння 
(реєстрація, перереєстрація) нагородної 
зброї мисливської, холодної, пневматичної 
зброї, інших предметів, на які 
поширюється дозвільна система; видача 
посвідчення водія на право керування 
транспортними засобами; ліцензій на

надання послуг у галузі криптографічного 
і технічного захисту інформації.

На сьогодні слід констатувати, що 
процедура надання фізичним і юридичним 
особам адміністративних послуг, в тому 
числі і у сфері недержавного сектору 
безпеки, далека від ідеальної. Основними 
проблемами слід визнати: необгрунтоване 
впровадження нових видів
послуг;перекладення обов'язків
адміністративних органів із збирання 
довідок або погодження документів на 
споживачів; вимога від фізичних та 
юридичних осіб документів, не 
визначених законодавством або у не 
передбаченій законодавством формі; 
необгрунтоване справляння плати; тривалі 
строки надання окремих послуг; 
обмеженість доступу до інформації, 
необхідної для отримання
адміністративних послуг; неналежне
законодавче регулювання процедурних
питань надання послуг; фактичне 
нав’язування фізичним та юридичним 
особам отримувати супутні платні послуги 
і т. ін. Упорядкування системи 
адміністративних послуг у сфері
недержавного сектору безпеки,
удосконалення процедури їх надання є 
основним напрямом наближення влади до 
пересічного громадянина, задоволення
його потреб, захист прав і свобод, 
законних інтересів.
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PROTECTION OF PERSONAL DATAIN THE STATE REGISTRATION 
SERVICE OF UKRAINE

Today it is impossible to imagine the 
existence o f any person without the constant 
exchange o f information with other members 
o f society, state and local authorities, so the 
problem of the protection o f personal data 
acquires the special actuality and attracts 
attention of domestic and foreign scientists 
constantly taking into consideration the rapid 
development o f information society.

The issues o f the protection of personal 
data are regulated both at the international and 
national level. At international level the 
protection o f personal data is provided for in 
various regulatory legal acts, in particular the 
Universal Declaration o f Human Rights 
(December 10, 1948); Convention for the 
Protection o f Human Rights and Fundamental 
Freedoms (November 4, 1950); the
Convention for the Protection of Individuals
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with regard to "Automatic Processing of 
Personal Data (January 28, 1981) and others. 
The provisions on the protection o f personal 
data at national level are enshrined in the laws 
o f Ukraine "On Information" (October 2, 
1992), "On Access to Public Information" 
(January 13, 2011). The basic legal act is the 
Law of Ukraine "On Personal Data 
Protection" (June 1, 2010), which regulates 
the relations connected with the protection 
and processing o f personal data and seeks to 
protect the fundamental rights and freedoms 
of citizens, including the right to privacy, with 
regard to the processing o f personal data.

Implementing powers, that are conferred 
on executive authorities, including the State 
Registration Service o f Ukraine, is 
accompanied by constant information 
exchange, creating and using the relevant 
databases. Analysis o f current legislation 
shows, that the State Registration Service of 
Ukraine provides maintaining and functioning 
o f a number of registers, thus, the issue arises 
about the protection o f personal data in the 
activities of this central body o f executive 
power. State supervision and control over the 
observance o f the legislation on protection of 
personal data is carried by the State Service 
for protection o f personal data o f Ukraine [1]. 
However, the fact that the State Registration 
Service o f Ukraine works with personal data 
directly, it is considered to be necessary to 
give it supervisory powers in the sphere of 
personal data, which will greatly enhance the 
protection o f information rights and freedoms.

We believe that combining the functions of 
state registration o f real estate rights and 
functions o f maintaining o f the state land 
cadastre is another effective way to enhance 
personal data protection. At present the 
legislator established, that the maintenance 
and administration o f the State Land Cadastre 
is provided by the State Agency of Land 
Resources o f Ukraine, which implements the 
state policy in the sphere o f land relations 
pursuant to the Regulation on its [2,3]. 
Maintenance and operation o f the State 
Register of Rights to Immovable Property is 
vested by the State Registration Service of 
Ukraine [4]. Namely, there is some disunity 
o f the registration system, because land areas 
are registered in one register, and the rights to

them -  in the other one, that leads to 
difficulties in practice.

The proposal mentioned above is fully 
supported by the practice o f foreign countries. 
For example, in Russia, these functions are 
performed by the Federal Service for State 
Registration, Cadastre and Cartography. In 
our opinion, the function o f maintenance the 
State Land Cadastre to the State Registration 
Service o f Ukraine will not only promote 
saving both time and money, but also will 
affect on information security positively, 
since the degree o f protection of databases o f 
immovable property and rights to them will 
be much higher due to the absence of the 
possibility o f unauthorized access to them in 
an electronic exchange o f information 
between the two bodies, that operate today.

To sum up, it can be argued that in our 
country the basic provisions concerning the 
protection o f personal data are enshrined at 
the legislative level. Certain measures which 
create necessary conditions to improve 
information security have been implemented. 
However, the following problems require 
further appropriate legal regulation in order to 
protect the rights and freedoms in the 
information area.
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