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У зв’язку з листом Інтернет Асоціації України від 31.03.2021 № 69 щодо 
проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення 
належного аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури» 
Міністерством юстиції України в межах компетенції повідомляється.

Відповідно до частини другої статті 6, частини другої статті 19, частини 
другої статті 120 Конституції України органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України. 

Так, порядок підготовки, погодження та проведення правової експертизи 
проєктів актів Кабінету Міністрів України визначені Регламентом Кабінету 
Міністрів України (далі – Регламент), затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 18.07.2007 № 950.

Пунктом 3 § 32 Регламенту визначено, що проєкти регуляторних актів 
готуються з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 
(далі – Закон) та відповідно до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.03.2004 № 308.

Частинами першою та другою статті 9 Закону передбачено, що кожен 
проєкт регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і 
пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Про оприлюднення проєкту регуляторного акта з метою одержання 
зауважень і пропозицій розробник цього проєкту повідомляє у спосіб, 
передбачений статтею 13 Закону.

Згідно з даними офіційного веб-сайту Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України (далі – ДССЗЗІ) www.cip.gov.ua проєкт 
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постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення належного 
аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури» було 
оприлюднено 26 червня 2020 року та в оголошенні зазначено, що пропозиції та 
зауваження до проєкту вказаної постанови надсилати протягом місяця в 
електронному вигляді на електронну адресу ДССЗЗІ: info@dsszzi.gov.ua та у 
письмовому вигляді на поштову адресу: вул. Солом’янська, 13, м. Київ, 03110, а 
також на електронну адресу Державної регуляторної служби України: 
inform@dkrp.gov.ua та у письмовому вигляді на поштову адресу: вул. Арсенальна, 
9/11, м. Київ, 01011. 

Таким чином, з пропозиціями та зауваженнями до проєкту постанови 
Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення належного аудиту 
інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури» необхідно було 
звертатись безпосередньо до розробника зазначеного проєкту акта Уряду, а саме 
до ДССЗЗІ та до Державної регуляторної служби, протягом встановленого строку.

Разом з тим, варто зазначити, що відповідно до частини сьомої статті 9 
Закону усі зауваження і пропозиції щодо проєкту регуляторного акта та 
відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого 
строку, підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проєкту. За 
результатами цього розгляду розробник проєкту регуляторного акта повністю чи 
частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Додатково зазначаємо, що за даними офіційного веб-сайту Національного 
агентства з питань запобігання корупції www.nazk.gov.ua проведено 
антикорупційну експертизу зазначеного проєкту акта Уряду та 02.10.2020 
опубліковано висновок антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету 
Міністрів України «Деякі питання проведення незалежного аудиту інформаційної 
безпеки на об’єктах критичної інфраструктури».

Водночас, відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, 
Мін’юст, зокрема, здійснює правову експертизу проєктів законів, інших актів 
законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проєктів 
законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами 
права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим.

Під час проведення правової експертизи Мін’юст перевіряє проєкт акта 
Кабінету Міністрів на відповідність Конституції України, актам законодавства та 
чинним міжнародним договорам України, стандартам Ради Європи у сфері 
демократії, верховенства права та прав людини, зокрема положенням Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод, з урахуванням практики 
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Європейського суду з прав людини, принципу забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків (гендерно-правова експертиза). З метою виявлення 
у проєкті акта Кабінету Міністрів норм, що можуть сприяти вчиненню 
корупційних правопорушень, надання рекомендацій стосовно їх усунення 
Мінʼюст проводить антикорупційну експертизу (абзаци перший, третій § 45 
Регламенту).

При цьому звертаємо увагу на те, що положеннями Регламенту не 
передбачено обов’язку Мін’юсту, під час проведення правової експертизи 
регуляторного акта Уряду, враховувати зауваження, висловлені до нього 
заінтересованими сторонами.

Враховуючи зазначене, у разі надходження до Міністерства юстиції України 
проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення 
належного аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури» 
її правова експертиза буде проведена відповідно до положень Регламенту.

Заступник Міністра Олександр БАНЧУК

Сергій Тарапон 
279-54-61
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