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Щодо конкурсного відбору на посади  
представників держави наглядової ради АТ «Укрзалізниця» 
 

Шановний Олександре! 

 

Міністерство економіки України розглянуло Ваш запит від 08.06.2021 
№ ЗІ-654-21 щодо конкурсного відбору на посади представників держави 
наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі –  

АТ «Укрзалізниця») у 2019 році (далі – конкурсний відбір) та в межах 
компетенції повідомляє. 

Конкурсний відбір на посади представників держави наглядової ради  
АТ «Укрзалізниця», який відбувся у 2019 році, було проведено відповідно  
до вимог Порядку визначення та затвердження кандидатур представників 
держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних 
підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до 
наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 
відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.03.2017 № 143 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 15.11.2019 № 927, що діяла на момент проведення 
зазначеного конкурсного відбору, далі – Порядок № 143). 

27.11.2019 на сайті Мінекономіки було опубліковано оголошення про 
проведення конкурсного відбору на посади представників держави наглядової 
ради АТ «Укрзалізниця» разом із вимогами до кандидатів на вищезазначені 
посади. Однією із встановлених вимог до кандидатів була наявність досвіду 

роботи в наглядових радах акціонерних товариств.  
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Щодо наявності досвіду роботи в наглядових радах акціонерних 
товариств у Сергія Лещенка як кандидата на посаду представника держави 
наглядової ради АТ «Укрзалізниця» на момент проведення конкурсного 
відбору, повідомляємо, що відповідно до пункту 8 Порядку № 143 кандидати на 
посади  представників держави наглядової ради АТ «Укрзалізниця» мали 
відповідати вимогам, що були опубліковані в оголошенні про проведення 
конкурсного відбору. Таким чином, до конкурсного відбору допускалися лише 
ті кандидати, які відповідали встановленим до них вимогам. 

Разом з цим, відповідно до вищезазначеного оголошення серед вимог  
до кандидатів на посади представників держави наглядової ради  

АТ «Укрзалізниця» не була вказана необхідність наявності у кандидата 
стратегічного плану розвитку або конкурсної пропозиції. 

Також повідомляємо, що згідно з вимогами пункту 8 Порядку № 143 
секретаріат комітету з призначення керівників особливо важливих  
для економіки підприємств формує та надсилає до суб’єкта управління список 
усіх претендентів, які подали заяви про участь у відборі на посади 

представників держави наглядової ради, разом із поданими ними документами, 

що містять, зокрема, персональні дані кандидатів.  

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» вищезазначеним документам було присвоєно гриф «для 
службового користування» та передано до Міністерства інфраструктури 
України. 

Таким чином, інформація що міститься у списку та документах 

кандидатів на посади представників держави наглядової ради  

АТ «Укрзалізниця», є інформацією з обмеженим доступом відповідно до  
статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».  

 

 

З повагою 

Заступник Міністра економіки України                    Крістіна ГОЛУБИЦЬКА 

 

Онищенко О. І. 
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