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Шановний пане Олександре!  
 

 

Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 10.03.2020  
№ 8053/0/2-20 Мінекономіки розглянуло Ваш запит від 02.03.2020 щодо надання 
інформації чи проводилася спеціальна перевірка щодо Желько Марчека, на якого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 05.02.2020 № 64 «Про тимчасове 
покладення виконання обов’язків голови правління акціонерного товариства 
«Українська залізниця» на Марчека Ж.» покладено тимчасово виконання обов’язків 
голови правління АТ «Укрзалізниця», та  чи погоджувалися вимоги щодо допуску до 
державної таємниці  кандидата на посаду Кабінетом Міністрів України,  і повідомляє. 

Відповідно до підпункту 6 пункту 5 Положення про Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (далі – Положення), Мінекономіки з 
метою організації своєї діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених 
законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення 
контролю за її збереженням в апараті Мінекономіки, на підприємствах, в установах та 
організаціях, що належать до сфери його управління, захист інформації з обмеженим 
доступом, а також технічний захист інформації, здійснення контролю за її 
збереженням. 

Законами та Положенням Мінекономіки  не визначено повноважень щодо 
здійснення контролю за збереженням державної таємниці на підприємствах, в 
установах та організаціях, що не належать до сфери управління Міністерства.  

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки  АСКОД 
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Відповідно до статті 5 Закону України «Про державну таємницю» спеціально 
уповноваженим державним органом у сфері забезпечення охорони державної 
таємниці є Служба безпеки України.  Центральні органи виконавчої влади 
здійснюють державну політику у сфері охорони державної таємниці в межах своїх 
повноважень. 

Згідно з пунктом 12 Статуту акціонерного товариства «Українська  залізниця», 
затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 735, 

товариство здійснює захист державної  таємниці відповідно до вимог Закону 
України «Про державну таємницю» та інших актів законодавства. Роботи, що 
потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються 
уповноваженими правлінням особами, підготовленими у визначеному для таких робіт 
порядку, за наявності у них відповідних документів. 

Також зазначаємо, що  відповідно до пункту 3 § 33 Регламенту Кабінету 
Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

08.07.2007  № 950, головним розробником проектів актів Кабінету Міністрів України 

з питань, пов’язаних із здійсненням Кабінетом Міністрів України повноважень 
суб’єкта управління або загальних зборів АТ “Українська залізниця”, є 
Мінінфраструктури. 

Ураховуючи викладене, Мінекономіки не володіє запитуваною інформацією. 
 

 

 

Перший заступник Міністра  
розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства України                                                        Павло КУХТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Калугіна 200-47-73*3204 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
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