
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про сектор режимно-секретної роботи апарату  
Хмельницької обласної державної адміністрації 

 
1. Сектор режимно-секретної роботи (далі – сектор) є структурним 

підрозділом апарату обласної державної адміністрації, утворюється головою 
облдержадміністрації. Сектор здійснює свої повноваження та функції безносе-
редньо під керівництвом голови облдержадміністрації. 

2. Сектор у межах повноважень, визначених цим Положенням керується 
у своїй роботі Конституцією України, законами України “Про державну служ-
бу”, “Про державну таємницю”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про 
запобігання корупції”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомуні-
каційних системах”, іншими законами України, постановою Кабінету Мініст-
рів України від 18 грудня 2013 року № 939 “Про затвердження Порядку орга-
нізації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах 
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 
України”, розпорядженнями голови облдержадміністрації, іншими норматив-
ними актами. 

3. У своїй роботі сектор взаємодіє з управлінням Служби безпеки 
України у Хмельницькій області. 

4. Основними завданнями сектору є: 

недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної 
інформації; 

своєчасне розроблення та реалізація разом з іншими структурними під-
розділами облдержадміністрації заходів, що забезпечують охорону державної 
таємниці; 

запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат мате-
ріальних носіїв цієї інформації; 

виявлення та закриття каналів витоку секретних відомостей у процесі 
діяльності; 

забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час вико-
нання всіх видів робіт, пов’язаних з державною таємницею; 

організація та ведення секретного діловодства; 

здійснення контролю за станом режиму секретності у структурних під-
розділах облдержадміністрації; 
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забезпечення режиму секретності під час використання автоматизованої 
системи класу “1” режимно-секретного органу облдержадміністрації.  

5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань: 

розробляє і здійснює заходи щодо охорони державної таємниці під час 
проведення всіх видів секретних робіт, користування секретними документа-
ми, іншими матеріальними носіями секретної інформації, відвідування уста-
нови іноземними делегаціями, групами чи окремими іноземцями; 

розробляє перспективний та поточний плани заходів щодо вирішення 
окремих питань забезпечення режиму секретності; 

організовує і забезпечує контроль за виконанням в апараті облдерж-
адміністрації вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, у тому 
числі за дотриманням установленого порядку поводження з матеріальними 
носіями секретної інформації, своєчасністю і правильністю засекречування, 
зміни грифа секретності або розсекречування матеріальних носіїв інформації, а 
також відвідування установи іноземними делегаціями, групами чи окремими 
іноземцями; 

контролює дотримання встановленого порядку доступу працівників обл-
держадміністрації до відомостей, що становлять державну таємницю; 

контролює стан і організацію роботи з питань охорони державної таєм-
ниці у підпорядкованих установах; 

готує документи для отримання облдержадміністрацією спеціального 
дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею; 

готує матеріали на допуск до державної таємниці керівникам підпо-
рядкованих установ; 

погоджує призначення осіб на посади керівників режимно-секретних 
органів підпорядкованих установ; 

організовує за розпорядженням голови облдержадміністрації службові 
розслідування за фактами витоку секретної інформації, а також інших по-
рушень вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці; 

організовує та веде секретне  діловодство; 

веде облік сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, ключів від 
них, номерних металевих печаток; 

розробляє перелік посад, перебування на яких дає право посадовим осо-
бам надавати матеріальним носіям інформації гриф секретності; 

формує на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів но-
менклатуру посад працівників облдержадміністрації, перебування на яких по-
требує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці; 

готує матеріали щодо надання працівникам апарату облдержадмі-
ністрації допуску до державної таємниці; 
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організовує навчання працівників, діяльність яких пов’язана з держав-
ною таємницею, а також перевірку знання ними вимог нормативних до-
кументів з питань охорони державної таємниці; 

проводить роз’яснювальну роботу з метою запобігання порушенням 
законодавства у сфері охорони державної таємниці особами, яким надано до-
пуск та доступ до державної таємниці, у тому числі у зв’язку з виїздом за межі 
України у службові відрядження та в особистих справах; 

розробляє плани заходів щодо забезпечення режиму секретності на 
особливий період та на випадок надзвичайних ситуацій; 

здійснює методичне керівництво діяльністю режимно-секретних органів 
підпорядкованих установ, своєчасно забезпечує їх законодавчими та іншими 
нормативно-правовими актами з питань охорони державної таємниці; 

здійснює інші функції відповідно до законодавства у сфері охорони 
державної таємниці. 

6. Сектор зобов’язаний вживати невідкладних заходів для попередження 
негативних наслідків та терміново інформувати голову облдержадміністрації і 
своєчасно, з його відома, управління Служби безпеки України у Хмельницькій 
області про події та їх наслідки, що спричинили чи можуть спричинити 
загрозу збереженню державної таємниці, у тому числі про такі події, як ви-
крадення, виявлення фактів чи ознак витоку секретної інформації, втрати або 
втрата документів, відомості яких становлять державну таємницю. 

7. Працівники сектору за порушення законодавства про державну таєм-
ницю несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

8. Покладання на сектор обов’язків і функцій, які не передбачені цим 
положенням, не допускається. 

9. Ліквідація та реорганізація сектору здійснюється за рішенням голови 
облдержадміністрації з обов’язковим погодженням з управлінням Служби 
безпеки України у Хмельницькій області та режимно-секретним управлінням 
Кабінету Міністрів України.  

10. Сектору надається право: 

вимагати від усіх працівників адміністрації та підпорядкованих струк-
турних підрозділів неухильного виконання вимог Закону України “Про дер-
жавну таємницю”; 

брати участь у розгляді пропозицій щодо виплати в установленому 
нормативними актами порядку компенсації за роботу в умовах режимних 
обмежень; 

здійснювати перевірки стану й організації роботи з питань захисту дер-
жавної таємниці і забезпечення режиму секретності у структурних підрозділах 
облдержадміністрації, надавати відповідні рекомендації та методичну допо-
могу; 

порушувати перед головою облдержадміністрації питання про призна-
чення службових розслідувань за фактами порушень режиму секретності та 
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секретного діловодства, притягнення винних осіб до відповідальності згідно з 
чинним законодавством, а також давати рекомендації щодо обов’язкових для 
виконання вказівок керівникам підрозділів облдержадміністрації з питань 
забезпечення режиму секретності; 

брати участь у службових розслідуваннях, у встановленому порядку ви-
магати від працівників письмових пояснень щодо фактів витоку секретної 
інформації, втрати секретних документів, інших порушень режиму секрет-
ності; 

отримувати від громадян, яким оформляються документи на допуск до 
державної таємниці, необхідні для цього дані; 

мати печатку, а також штампи встановленої форми; 

вести в установленому порядку поштове листування з іншими устано-
вами з питань забезпечення режиму секретності. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


