ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ ДО
проекту Закону про критичну інфраструктуру (№5219 від 09.03.2021)
Положення у проекті Закону
Стаття 3. Сфера застосування цього Закону
…
Відсутня

Положення проекту Закону, запропоновані ІнАУ
Стаття 3. Сфера застосування цього Закону
…
2. Дія цього Закону не поширюється на малі та
мікро суб’єкти господарювання, які надають
цифрові послуги.

Стаття 25. Права та обов'язки операторів
критичної інфраструктури
…
3. Оператори критичної інфраструктури мають
право:
1) отримувати в установленому порядку від
уповноважених
органів
державної
влади
інформацію, що стосується забезпечення безпеки
об’єктів критичної інфраструктури, що належать
їм на праві власності або іншій законній підставі;
2) самостійно розробляти заходи щодо
забезпечення
безпеки
об'єктів
критичної
інфраструктури, що не суперечать вимогам цього
Закону та прийнятих відповідно до нього
нормативно-правових актів.
3) отримувати від уповноваженого органу у сфері
захисту критичної інфраструктури консультації

Стаття 25. Права та обов'язки операторів критичної
інфраструктури
…
3. Оператори критичної інфраструктури мають
право:
1) отримувати в установленому порядку від
уповноважених
органів
державної
влади
інформацію, що стосується забезпечення безпеки
об’єктів критичної інфраструктури, що належать їм
на праві власності або іншій законній підставі;
2) самостійно розробляти заходи щодо забезпечення
безпеки об'єктів критичної інфраструктури, що не
суперечать вимогам цього Закону та прийнятих
відповідно до нього нормативно-правових актів.
3) отримувати від уповноваженого органу у сфері
захисту критичної інфраструктури консультації
щодо застосування законодавства в сфері захисту

Обґрунтування, коментарі
Узгодження
до
Директиви
Європейського Парламенту і Ради
(ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року
про заходи для високого спільного
рівня
безпеки
мережевих
та
інформаційних систем на території
Союзу.
Утримання
об’єктів
критичної
інфраструктури, а також виконання
інших
зобов’язань
операторами
критичної інфраструктури відповідно
до вимог у сфері захисту критичної
інфраструктури
потребуватиме
додаткових фінансових вкладень.
Тому, послуги, які будуть вводитись
для
операторів
критичної
інфраструктури щодо утримання
об’єктів критичної інфраструктури,
повинні бути на безоплатній основі
або компенсуватись за рахунок
державного чи місцевого бюджету.
Зазначене не матиме наслідків
підвищення плати за товари, послуги,
які
виробляються/надаються

щодо застосування законодавства в сфері захисту
критичної інфраструктури та вжиття необхідних
заходів для захисту критичної інфраструктури.
Відсутній

…
Стаття 33. Відповідальність за порушення
законодавства у сфері захисту критичної
інфраструктури
…
2. У разі у порушення законодавства у сфері
захисту критичної інфраструктури, до суб'єктів
перерахованих у частині першій цієї статті,
можуть бути застосовані такі адміністративногосподарські санкції:
адміністративно-господарський штраф;
стягнення зборів (обов'язкових платежів);
обмеження або зупинення діяльності суб'єкта
господарювання.

…

критичної інфраструктури та вжиття необхідних
заходів для захисту критичної інфраструктури.
4) у разі встановлення додаткових вимог та
зобов’язань щодо утримання об’єктів критичної
інфраструктури,
отримувати
компенсацію
фактично понесених витрат за рахунок
Державного чи місцевого бюджетів, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
…
Стаття 33. Відповідальність за порушення
законодавства
у
сфері
захисту
критичної
інфраструктури
…
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 діяльності суб’єкта господарювання;
адміністративно-господарський штраф та/або
призупинення
діяльності
суб’єкта
господарювання, у випадках, якщо діяльність
такого суб’єкта господарювання створює загрозу
здоров’ю та життю людей.
Обмеження або призупинення діяльності суб’єкта
господарювання здійснюється виключно за
рішенням суду.
…

операторами
інфраструктури.

критичної

Пропонується
змінити
види
відповідальності
з
метою
упередження порушень та покарання
за порушення, коли, це, дійсно, може
мати вкрай негативні наслідки для
громадян, суспільства та держави.
Зазначене запобігатиме створенню
нового корумпованого державного
«карального» органу, який матиме на
меті лише збір штрафів, а не
упередження
та
припинення
порушень.

Стаття 36. Страхування ризиків
Виключити
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.

Обов’язковість
страхування
передбачатиме
лише
сплату
страхових
платежів
(страхових
внесків, страхових премій). Але,
обов’язкове страхування не буде
обов’язковою гарантією страхового
захисту при настанні страхового
випадку, запропонованого у проекті
Закону, проте, сплата страхових
платежів є обов’язковою.
Тобто, по суті, запропонований
неефективний
механізм
для
забезпечення діяльності суб’єктів
господарювання, послуги чи функції
яких будуть визнані об’єктами
критичної інфраструктури. Хоча,
непотрібні фінансові витрати, такі, як
обов’язкові страхові платежі з
обов’язкового страхування, можуть
призвести до подорожчання товарів,
послуг
та
робіт,
що
надаються/виконуються
такими
суб’єктами господарювання.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за
днем його опублікування та вводиться в дію через
шість місяців з дня набрання ним чинності.
Через 3 роки з дня набрання чинності цим
Законом набувають чинності положення:
про обов'язкове страхування об’єктів критичної
інфраструктури, - частина друга статті 36 та абзац
другий підпункту 20 пункту 2 цього Закону,
…
2. Внести до законів України такі зміни:
…
20) У Законі України "Про страхування"
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7,
ст. 50 із наступними змінами) :
частину четверту статті 6 після пункту 22
доповнити новим пунктом такого змісту:
“22-1) страхування ризику фінансових втрат,
викликаних кризовою ситуацією на об’єкті
критичної інфраструктури; ”;
частину першу статті 7 після пункту 49 доповнити
новим пунктом 50 такого змісту:
«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”;
…

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за
днем його опублікування та вводиться в дію через
шість місяців з дня набрання ним чинності.
Через 3 роки з дня набрання чинності цим Законом
набувають чинності положення:
Виключити

…
2. Внести до законів України такі зміни:
…
Виключити

…

