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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

Пропозиції ІнАУ до проекту Закону «Про критичну інфраструктуру» 

 

Положення законопроекту Положення законопроекту, запропоновані ІнАУ 

Проект Закону «Про критичну інфраструктуру» 

Стаття 16. Уповноважений орган у сфері захисту критичної 

інфраструктури 

1. Уповноваженим органом у сфері захисту критичної інфраструктури є 

Національна комісія з питань захисту критичної інфраструктури 

центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері захисту 

критичної інфраструктури, здійснює функціональне управління 

національною системою захисту критичної інфраструктури; забезпечує 

здійснення координації діяльності міністерств та операторів критичної 

інфраструктури з питань забезпечення захисту об’єктів критичної 

інфраструктури.  

Діяльність Уповноваженого органу спрямовує, координує та контролює 

Міністр Кабінету Міністрів України. 

2. Уповноважений орган у сфері захисту критичної інфраструктури: 

1) координує діяльність міністерств, інших центральних та місцевих 

органів виконавчої влади (військово-цивільних адміністрацій – у разі 

утворення) у сфері захисту критичної інфраструктури; 

2) узагальнює пропозиції суб’єктів національної системи захисту 

критичної інфраструктури, формує та веде Реєстр об’єктів критичної 

інфраструктури; 

3) взаємодіє з секторальними, функціональними органами у сфері 

захисту критичної інфраструктури та операторами критичної 

Стаття 16. Уповноважений орган у сфері захисту критичної 

інфраструктури 

1. Уповноваженим органом у сфері захисту критичної 

інфраструктури є центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, 

державну військово-промислову політику, державну політику у 

сфері державного оборонного замовлення, у сфері оборонно-

промислового комплексу, у літакобудівній галузі та забезпечує 

формування і реалізацію державної політики у сфері космічної 

діяльності. 

 

 

 

2. Уповноважений орган у сфері захисту критичної інфраструктури: 

1) координує діяльність міністерств, інших центральних та місцевих 

органів виконавчої влади (військово-цивільних адміністрацій – у разі 

утворення) у сфері захисту критичної інфраструктури; 

2) узагальнює пропозиції суб’єктів національної системи захисту 

критичної інфраструктури, формує та веде Реєстр об’єктів критичної 

інфраструктури; 

3) взаємодіє з секторальними, функціональними органами у сфері 

захисту критичної інфраструктури та операторами критичної 



інфраструктури з питань забезпечення захисту об’єктів, включених до 

Реєстру об’єктів критичної інфраструктури; 

4) здійснює оцінку захищеності об’єктів критичної інфраструктури, 

внесених до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури;  

5) проводить із залученням секторальних та функціональних органів у 

сфері захисту критичної інфраструктури оцінку загроз критичній 

інфраструктурі на національному  рівні та оцінку загроз національній 

безпеці внаслідок реалізації загроз критичній інфраструктурі; 

6) готує щорічну оцінку ризиків і загроз критичній інфраструктурі 

національного рівня; 

7) погоджує проектні ризики та загрози критичній інфраструктурі 

секторального рівня; 

8) готує рекомендації щодо визначення вимог до забезпечення захисту 

та стійкості секторів критичної інфраструктури відповідно категорій 

об’єктів критичної інфраструктури; 

8) надає пропозиції Кабінету Міністрів України щодо: 

Національного плану захисту та забезпечення стійкості критичної 

інфраструктури; 

порядку розроблення, форми та змісту паспорту безпеки об’єкта 

критичної інфраструктури; 

порядку розроблення, форми та змісту планів заходів щодо захисту 

критичної інфраструктури, які приймаються на державному рівні; 

9) розробляє та затверджує Проектні ризики та  загрози критичній 

інфраструктурі національного рівня; 

10) готує висновки та рекомендації власнику/оператору критичної 

інфраструктури щодо зміни права власності, цільового призначення чи 

режиму функціонування об’єкта критичної інфраструктури; 

11) забезпечує функціонування системи обміну інформацією між 

суб’єктами національної системи захисту критичної інфраструктури; 

12) створює бази даних щодо загроз і уразливості об’єктів критичної 

інфраструктури; 

13) здійснює  міжнародне співробітництво, забезпечує дотримання і 

виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з 

інфраструктури з питань забезпечення захисту об’єктів, включених до 

Реєстру об’єктів критичної інфраструктури; 

4) здійснює оцінку захищеності об’єктів критичної інфраструктури, 

внесених до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури;  

5) проводить із залученням секторальних та функціональних органів у 

сфері захисту критичної інфраструктури оцінку загроз критичній 

інфраструктурі на національному  рівні та оцінку загроз національній 

безпеці внаслідок реалізації загроз критичній інфраструктурі; 

6) готує щорічну оцінку ризиків і загроз критичній інфраструктурі 

національного рівня; 

7) погоджує проектні ризики та загрози критичній інфраструктурі 

секторального рівня; 

8) готує рекомендації щодо визначення вимог до забезпечення захисту 

та стійкості секторів критичної інфраструктури відповідно категорій 

об’єктів критичної інфраструктури; 

8) надає пропозиції Кабінету Міністрів України щодо: 

Національного плану захисту та забезпечення стійкості критичної 

інфраструктури; 

порядку розроблення, форми та змісту паспорту безпеки об’єкта 

критичної інфраструктури; 

порядку розроблення, форми та змісту планів заходів щодо захисту 

критичної інфраструктури, які приймаються на державному рівні; 

9) розробляє та затверджує Проектні ризики та  загрози критичній 

інфраструктурі національного рівня; 

10) готує висновки та рекомендації власнику/оператору критичної 

інфраструктури щодо зміни права власності, цільового призначення чи 

режиму функціонування об’єкта критичної інфраструктури; 

11) забезпечує функціонування системи обміну інформацією між 

суб’єктами національної системи захисту критичної інфраструктури; 

12) створює бази даних щодо загроз і уразливості об’єктів критичної 

інфраструктури; 

13) здійснює  міжнародне співробітництво, забезпечує дотримання і 

виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з 



питань захисту критичної інфраструктури,  налагоджує і підтримує 

зв’язки з міжнародними організаціями, іноземними державами, їх 

правоохоронними органами і спеціальними службами; 

14) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом. 

3. Положення про Уповноважений орган у сфері захисту критичної 

інфраструктури затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 17. Статус та система органів Національної комісії 

1. Національна комісія є постійно діючим державним колегіальним 

органом, підпорядкованим і підзвітним Кабінету Міністрів України, 

здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших 

органів держави. 

2. Систему органів Національної комісії становлять Національна комісія 

як колегіальний орган та його апарат. 

3. Національна комісія як колегіальний орган утворюється у складі 

Голови Національної комісії та шести його членів, набуває повноважень 

з моменту призначення більше половини його загального кількісного 

складу. 

4. Структура та гранична чисельність працівників Національної комісії 

затверджується Головою Національної комісії з урахуванням видатків, 

передбачених у Державному бюджеті України. Штатний розпис апарату 

Національної комісії затверджується Головою Національної комісії за 

погодженням із Міністерством фінансів України. 

5. Голова та члени Національної комісії, працівники апарату 

Національної комісії є державними службовцями і мають відповідні 

службові повноваження відповідно до цього Закону та Закону України 

«Про державну службу». 

 

Стаття 18. Призначення, звільнення та термін повноважень керівництва 

Національної комісії 

1. Голова та члени Національної комісії призначаються на посади та 

звільняються з посад Кабінетом Міністрів України.  

питань захисту критичної інфраструктури,  налагоджує і підтримує 

зв’язки з міжнародними організаціями, іноземними державами, їх 

правоохоронними органами і спеціальними службами; 

14) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом. 

Виключити 

 

Стаття 17. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює 

державний нагляд у сфері захисту критичної інфраструктури 

1. Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну промислову політику, державну військово-

промислову політику, державну політику у сфері державного 

оборонного замовлення, у сфері оборонно-промислового комплексу, 

у літакобудівній галузі та забезпечує формування і реалізацію 

державної політики у сфері космічної діяльності, здійснює 

державний нагляд у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Положення про  центральний орган виконавчої влади, який 

здійснює державний нагляд у сфері захисту критичної 

інфраструктури, затверджується Кабінетом Міністрів України. 

2. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний 

нагляд у сфері захисту критичної інфраструктури, здійснює 

державний нагляд (контроль) шляхом проведення планових 

перевірок відповідно до цього Закону та Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності». 

 

Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, 

який здійснює державний нагляд у сфері захисту критичної 

інфраструктури 

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, який 

здійснює державний нагляд у сфері захисту критичної 

інфраструктури, належить: 



2. Термін повноважень Голови та членів Національної комісії становить 

шість років. Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом 

Національної комісії більше двох термінів підряд. 

3. У разі відсутності Голови Національної комісії або неможливості 

здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки та 

повноваження виконує член Комісії відповідно до встановленого 

Головою Національної комісії розподілу обов’язків та повноважень. 

4. Повноваження Голови та членів Національної комісії припиняються у 

разі: 

1) відмови Голови або члена Національної комісії від подальшого 

виконання обов’язків шляхом подання заяви про складення своїх 

повноважень; 

2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо Голови 

або члена Національної комісії; 

3) набрання законної сили рішенням суду про визнання особи, яка 

обіймає посаду Голови або члена Національної комісії, безвісно 

відсутньою або про оголошення її померлою; 

4) смерті особи, яка обіймає посаду Голови або члена Національної 

комісії. 

Кабінет Міністрів приймає рішення про звільнення з посади Голови або 

члена Національної комісії до закінчення строку, на який його було 

обрано, у разі: 

1) порушення вимог щодо несумісності діяльності; 

2) засудження за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з 

використанням свого посадового становища, або притягнення до 

відповідальності за вчинення адміністративного корупційного 

правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених 

законодавством про запобігання і протидії корупції; 

3) припинення громадянства України; 

4) неспроможності протягом більше чотирьох місяців підряд виконувати 

обов’язки через незадовільний стан здоров’я чи втрату працездатності. 

1) здійснення державного нагляду (контролю) щодо виявлення та 

запобігання порушенням вимог законодавства у сфері захисту 

критичної інфраструктури; 

2) складення актів перевірок, приписів та постанов про усунення 

порушень вимог законодавства у сфері захисту критичної 

інфраструктури у разі виявлення таких порушень; 

3) розгляд відповідно до закону справ про адміністративні 

правопорушення, пов’язаних з порушенням установлених 

законодавством вимог у сфері захисту критичної інфраструктури; 

4) застосування адміністративно-господарських санкцій за 

порушення вимог законодавства з питань захисту критичної 

інфраструктури; 

5) складення протоколів про притягнення до адміністративної 

відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні 

законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури; 

6) звернення до суду щодо застосування заходів реагування та 

припинення порушень вимог законодавства у сфері захисту 

критичної інфраструктури; 

7) участь у розслідуванні причин виникнення кризових ситуацій, 

несанкціонованого втручання та стійкості критичної 

інфраструктури; 

8) погодження у порядку, визначеному законодавством, 

нормативно-правових актів у сфері захисту критичної 

інфраструктури; 

9) надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 

центральним органам виконавчої влади, місцевим державним 

адміністраціям та органам місцевого самоврядування інформації 

про юридичних та фізичних осіб, винних у порушенні законодавства 

у сфері захисту критичної інфраструктури; 

10) отримання в установленому порядку від центральних органів 

виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів 

місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання інформації, 

необхідної для виконання поставлених завдань; 



5. Голова та члени Національної комісії набувають повноваження або 

припиняють їх з моменту набрання чинності рішенням Кабінету 

Міністрів України про їх призначення або звільнення. 

Стаття 19. Колегіальні рішення Національної комісії 

1. Основною формою роботи Національної комісії як колегіального 

органу є засідання, які проводяться за рішенням Голови Національної 

комісії. 

2. Засідання Національної комісії є правомочним, якщо на ньому 

присутні більше половини її загального кількісного складу. 

3. Рішення Національної комісії приймаються більшістю голосів від її 

загального кількісного складу. Голова та член Національної комісії 

мають по одному голосу кожен. 

4. Рішення Національної комісії приймаються на засіданнях, які 

проводяться у формі відкритих або закритих слухань. У разі розгляду 

питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у 

формі відкритих слухань, у яких мають право брати участь оператори 

критичної інфраструктури, представники функціональних та 

секторальнх орагнів, представники громадських об’єднань, засоби 

масової інформації. 

5. Перелік питань, з яких рішення приймаються колегіально, 

визначаються наказом Національної комісії. 

6. Рішення Національної комісії можуть бути оскаржені в установленому 

законодавством порядку. 

7. Рішення Національної комісії, які є нормативно-правовими актами, 

підлягають державній реєстрації в установленому законодавством 

порядку та не потребують узгодження з іншими органами державної 

влади, крім випадків, передбачених законом. 

8. Національна комісія веде реєстр всіх прийнятих рішень та забезпечує 

вільний доступ до них, крім рішень з обмеженим доступом, на своєму 

офіційному веб сайті у затвердженому ним порядку. 

9. Національна комісія щорічно подає Верховній Раді України звіт про 

свою діяльність. 

Стаття 20. Апарат Національної комісії 

11) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та 

іншими законами України у сфері захисту критичної 

інфраструктури. 

Виключити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виключити 



1. Організаційно-технічну та іншу роботу щодо забезпечення діяльності 

Національної комісії як колегіального органу здійснює його апарат. 

Положення про апарат Національної комісії затверджує Голова 

Національної комісії. 

2. Апарат очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється 

з посади Головою Національної комісії. Керівник апарату призначається 

на строк дії повноважень Голови Національної комісії та є підзвітним і 

підконтрольним безпосередньо Голові Національної комісії. Керівник 

апарату може мати не більше одного заступника. 

3. Обов’язки керівника апарату та його заступника визначаються  

Національною комісією. 

Стаття 25. Оператори критичної інфраструктури 

1. Основними завданнями операторів критичної інфраструктури є: 

… 

3. Оператори критичної інфраструктури мають право: 

… 

Відсутній 

 

 

… 

Стаття 23. Оператори критичної інфраструктури 

1. Основними завданнями операторів критичної інфраструктури є: 

… 

3. Оператори критичної інфраструктури мають право: 

… 

3) відшкодування додаткових витрат, пов’язаних із вимогами щодо 

утримання об’єктів критичної інфраструктури за рахунок 

Державного бюджету України та/або місцевих бюджетів. 

… 

Стаття 33. Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту 

критичної інфраструктури 

1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади (військово-цивільні 

адміністрації – у разі утворення), інші державні органи, органи місцевого 

самоврядування, територіальні громади, їхні посадові і службові особи, 

оператори об’єктів критичної інфраструктури, винні у порушенні 

законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури, несуть 

відповідальність згідно із законом. 

2. У разі у порушення законодавства у сфері захисту критичної 

інфраструктури,  до суб'єктів перерахованих у частині першій цієї статті,  

можуть бути застосовані такі адміністративно-господарські санкції: 

адміністративно-господарський штраф; 

стягнення зборів (обов'язкових платежів); 

Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства у сфері 

захисту критичної інфраструктури 

1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади (військово-цивільні 

адміністрації – у разі утворення), інші державні органи, органи місцевого 

самоврядування, територіальні громади, їхні посадові і службові особи, 

оператори об’єктів критичної інфраструктури, винні у порушенні 

законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури, несуть 

відповідальність згідно із законом. 

2. У разі у порушення законодавства у сфері захисту критичної 

інфраструктури, до суб’єктів, перерахованих у частині першій цієї 

статті, можуть бути застосовані такі адміністративно-господарські 

санкції: 

попередження про усунення порушення; 



обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутній 

 

 

 

 

Відсутній 

 

 

 

 

3. У разі порушення законодавства у сфері захисту критичної 

інфраструктури, що  містить ознаки адміністративного правопорушення 

та/ або  суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального 

правопорушення, такі особи мають бути притягнуті до відповідальності 

відповідно  до законодавства України про кримінальну відповідальність, 

та/або до законодавства України про адміністративні правопорушення. 

обмеження діяльності суб’єкта господарювання; 

штраф та/або призупинення діяльності суб’єкта господарювання, у 

випадках, якщо діяльність такого суб’єкта господарювання створює 

загрозу здоров’ю та життю людей. 

Справи про застосування адміністративно-господарських санкцій  

за порушення у сфері захисту критичної інфраструктури 

розглядаються центральним органом виконавчої влади, який 

здійснює державний нагляд у сфері захисту критичної 

інфраструктури, в межах їх компетенції. 

Суми стягнених штрафів зараховуються до державного бюджету. 

Обмеження або призупинення діяльності суб’єкта господарювання  

здійснюється виключно за рішенням суду. 

3. Приписи про усунення порушення або постанови про обмеження 

діяльності суб’єкта господарювання, про накладення штрафу та/або 

про призупинення діяльності суб’єкта господарювання, винесені 

центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний 

нагляд у сфері захисту критичної інфраструктури, можуть бути 

оскаржені до суду в установлений законом строк. 

4. За шкоду, заподіяну юридичним та фізичним особам внаслідок 

неправомірного застосування адміністративно-господарських 

санкцій, центральний орган виконавчої влади, який здійснює 

державний нагляд у сфері захисту критичної інфраструктури, та 

його посадові особи несуть відповідальність відповідно до закону. 

5. У разі порушення законодавства у сфері захисту критичної 

інфраструктури, що  містить ознаки адміністративного правопорушення 

та/ або  суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального 

правопорушення, такі особи мають бути притягнуті до відповідальності 

відповідно  до законодавства України про кримінальну відповідальність, 

та/або до законодавства України про адміністративні правопорушення. 

Стаття 36. Страхування ризиків 

1. Власники та/або керівники підприємств, установ та організацій, 

віднесених до об’єктів критичної інфраструктури забезпечують 

Стаття 34. Страхування ризиків 

1. Власники та/або керівники підприємств, установ та організацій, 

віднесених до об’єктів критичної інфраструктури забезпечують 



страхування ризику фінансових втрати, викликаних кризовою ситуацією 

відповідно до Закону України «Про страхування». 

2. Перелік об’єктів критичної інфраструктури, страхових ризиків, щодо 

яких здійснюється обов'язкове державне страхування ризику фінансових 

втрати, викликаних кризовою ситуацією, затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

страхування ризику фінансових втрати, викликаних кризовою ситуацією 

відповідно до Закону України «Про страхування». 

Виключити 

Розділ VI 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

… 

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання 

чинності цим Законом: 

…. 

створити Національну комісію з питань захисту критичної 

інфраструктури; 

забезпечити проведення конкурсу з відбору Голови та членів 

Національної комісії з питань захисту критичної інфраструктури, у 

порядку, визначеному Законом України “Про державну службу” до 

введення його в дію. 

… 

Розділ VI 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

… 

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання 

чинності цим Законом: 

…. 

Виключити 

 

Виключити 

 

 

 

… 

 

Закон України «Про страхування» 

Стаття 7. Види обов’язкового страхування 

В Україні здійснюються такі види обов’язкового страхування: 

…. 

50) страхування ризику фінансових втрат, викликаних кризовою 

ситуацією на об’єкті критичної інфраструктури віднесеному до 

Переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України 

відповідно до Закону України “Про критичну інфраструктуру”. 

… 

Стаття 7. Види обов’язкового страхування 

В Україні здійснюються такі види обов’язкового страхування: 

…. 

Виключити 

 

 

 

… 

 

 


