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 Відповідно до Закону України «Про державну таємницю» (із 

змінами) (далі – Закон) державна таємниця (далі також – секретна 

інформація) - вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, 

економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та 

охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди 

національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому 

Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.  

 Ступінь секретності («особливої важливості», «цілком таємно», 

«таємно») – категорія, яка характеризує важливість секретної інформації, 

ступінь обмеження доступу до неї та рівень її охорони державою.  

 В державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, що провадять діяльність, пов'язану 

з державною таємницею, з метою розроблення та здійснення  заходів щодо 

забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх додержанням  

створюються на правах окремих структурних підрозділів режимно-секретні 

органи (далі – РСО), які підпорядковуються безпосередньо керівнику 

державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації. 

 У державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях із значним обсягом робіт, 

пов'язаних з державною таємницею, вводиться посада заступника керівника з 

питань режиму, на якого покладаються обов'язки та права керівника РСО.  

 В державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях з незначним обсягом робіт, 

пов'язаних з державною таємницею, де штатним розписом не передбачено 

створення РСО, облік і зберігання секретних документів, а також заходи 

щодо забезпечення режиму секретності здійснюються особисто їх  

керівниками або спеціально призначеним наказом керівника працівником 

після створення необхідних умов, що забезпечують режим секретності. На 

них поширюються обов’язки та права працівників РСО.  

 Призначення осіб на посади заступників керівників з питань режиму, 

начальників РСО та їх заступників, а також видання наказу про покладення 

на окремого працівника обов’язків щодо забезпечення режиму секретності 

здійснюється за погодженням з органами Служби безпеки України (далі – 

СБУ) та РСО вищестоящих державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій.  

 РСО комплектуються спеціалістами, яким надано допуск до 

державної таємниці із ступенем секретності «цілком таємно», якщо характер 

виконуваних робіт не вимагає допуску до державної таємниці із ступенем 

секретності «особливої важливості». Якщо державний орган, орган  

місцевого самоврядування, підприємство, установа або організація не 

провадить діяльність із секретною інформацією, що має ступені секретності 

«цілком таємно» та «особливої важливості», РСО такого органу, 
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підприємства, установи або організації комплектується спеціалістами, яким 

надано допуск до державної таємниці зі ступенем секретності «таємно». 

 Основними завданнями РСО є:  

 а) недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до 

секретної інформації;  

 б) своєчасне розроблення та реалізація разом з іншими структурними 

підрозділами державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій заходів, що забезпечують охорону 

державної таємниці;  

 в) запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат 

матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією 

іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями, 

особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску 

та доступу до неї;  

 г) виявлення та закриття каналів просочення секретної інформації в 

процесі діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації;  

 д) забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час 

виконання всіх видів робіт, пов’язаних з державною таємницею, та під час 

здійснення зовнішніх відносин;  

 е) організація та ведення секретного діловодства; 

 є) здійснення контролю за станом режиму секретності в державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях та на підпорядкованих їм об’єктах.  

 Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. № 414 

«Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з 

роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці» (із змінами) 

затверджено Положення про види, розміри і порядок надання компенсації 

громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної 

таємниці (далі – Положення). 

 Це Положення визначає види, розміри і порядок надання компенсації 

працівникам органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів 

прокуратури, інших державних органів, Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які за умовами 

своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що 

становлять державну таємницю (далі – особи, які працюють в умовах 

режимних обмежень). 

 Особам, які працюють в умовах режимних обмежень, крім 

працівників РСО, установлюється надбавка до посадових окладів (тарифних 

ставок), заробітної плати (у разі визначення  законом її розміру) залежно від 

ступеня секретності інформації:  

 - відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої 

важливості», – 20 відсотків;  
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      - відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «цілком таємно», 

– 15 відсотків;  

     - відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», – 10 

відсотків.  

 Особам, які працюють в умовах режимних обмежень і безпосередньо 

виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що містять 

державну таємницю і передбачені державним замовленням (контрактом), 

встановлюється надбавка до посадових окладів (тарифних ставок) залежно 

від ступеня секретності та обсягу інформації:  

 • відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої 

важливості», – 70-100 відсотків;  

     • відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «цілком таємно», 

– 30-70 відсотків;  

    • відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», – 10-

30 відсотків.  

 Працівникам РСО в органах законодавчої, виконавчої та судової 

влади, органах прокуратури, інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях надбавка до 

посадових окладів (тарифних ставок), установлюється залежно від ступеня 

секретності інформації у таких розмірах:  

 ◦ відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої 

важливості», – 60 відсотків;  

     ◦ відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «цілком таємно», 

– 50 відсотків;  

 ◦ відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», – 30 

відсотків. 

 Такими, що постійно працюють з відомостями, що становлять 

державну таємницю, вважаються особи, які за своїми функціональними 

обов'язками або на час виконання робіт згідно з укладеними договорами 

займаються розробленням, виготовленням, обліком, зберіганням, 

використанням документів, виробів та інших матеріальних носіїв державної 

таємниці, приймають рішення з цих питань або здійснюють постійний 

контроль за станом захисту державної таємниці.  

      Персональний склад осіб, які працюють в умовах режимних 

обмежень, та розмір надбавки визначаються керівником відповідного органу 

законодавчої, виконавчої та судової влади, органу прокуратури, інших  

органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим,  

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації, де працюють ці 

особи.  

 Надбавка до посадових окладів (тарифних ставок), заробітної плати 

(у разі визначення законом її розміру) виплачується лише за наявності 

дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, 

наданого відповідно до законодавства про державну  таємницю.   
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 Відповідно до пункту 7 Положення особи, які працюють в умовах 

режимних обмежень, мають переважне право залишатися на роботі у разі 

вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і 

праці.  

 

 

 

Відділ систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти  

Управління державної реєстрації нормативно-правових  

актів, правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області  

 
сайт Головного територіального управління юстиції  
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