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АНОТАЦІЯ
Доведено, що в умовах урізноманітнення форм господарю-

вання у комунальній сфері (концесія, оренда тощо) одним із 
ефективних шляхів підвищення якості розрахунків ризиків на 
підприємствах, які є об’єктами критичної інфраструктури, та 
досягнення їх відповідності вимогам «Методики визначення 
ризиків та їх прийнятих рівнів для декларування об’єктів підви-
щеної небезпеки» та Постанови Кабінету Міністрів України від 
11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування 
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» є організація та прове-
дення спеціального навчання розробників декларацій безпеки 
та фахівців експертно-технічних центрів на основі спеціально 
розроблених навчальних програм та відповідних ліцензійних 
комп’ютерних програмних продуктів. Визначені першочергові 
завдання щодо підвищення рівня техногенної безпеки у кому-
нальній сфері на підприємствах, які є об’єктами критичної інф-
раструктури, вирішення яких в нових умовах господарювання 
потребує якомога повнішого залучення наукових, науково-до-
слідних та науково-виробничих установ.

Ключові слова: комунальне господарство, техногенна 
безпека, об’єкт критичної інфраструктури, урізноманітнення 
форм господарювання.

АННОТАЦИЯ
Доказано, что в условиях разнообразия форм хозяйствования 

в коммунальной сфере (концессия, аренда и т.д.) одним из эф-
фективных путей повышения качества расчетов рисков на пред-
приятиях, являющихся объектами критической инфраструктуры, 
и достижения их соответствия требованиям «Методики опреде-
ления рисков и их принятых уровней для декларирования объ-
ектов повышенной опасности» и Постановления Кабинета Мини-
стров Украины от 11 июля 2002 г. № 956 «Об идентификации и 
декларировании безопасности объектов повышенной опасности» 
является организация и проведение специального обучения раз-
работчиков деклараций безопасности и специалистов экспертно-
технических центров на основе специально разработанных учеб-
ных программ и соответствующих лицензионных программных 
продуктов. Определены первоочередные задачи по повышению 
уровня техногенной безопасности в коммунальной сфере на пред-
приятиях, являющихся объектами критической инфраструктуры, 
решение которых в новых условиях хозяйствования требует как 
можно более полного привлечения научных, научно-исследова-
тельских и научно-производственных учреждений.

Ключевые слова: коммунальное хозяйство, техногенная 
безопасность, объект критической инфраструктуры, разноо-
бразие форм хозяйствования.

ANNOTATION
It is proved that in a diversity of management forms in the mu-

nicipal area (concession, lease, etc.) one of the effective ways to 
improve the quality of risk calculations in enterprises, that are the 
critical infrastructure objects, and to achieve their expediency with 
«Methods of determination of risks and their acceptable levels for 
declaration of the objects of heightened danger» and Resolution 
of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 11, 2002, № 956 
«On the identification and declaration of safety of the objects of 
heightened danger» is organizing and conducting of special train-
ing for the safety declarations developers and professionals of the 

expert-technical centers based on specifically developed training 
programs and appropriate license computer software. The priority 
tasks are identified for improving the level of technological safety 
in the utility sector enterprises, which are critical infrastructure ob-
jects, and solution of which requires the involvement of the most 
comprehensive academic, research and scientific-industrial institu-
tions in the new economic conditions.

Keywords: utilities, technological safety, critical infrastructure 
object, diversification of management forms.

Постановка проблеми. Немало підприємств 
(об’єктів) комунального господарства нале-
жить до критичної інфраструктури. Зважаючи 
на те, що форми господарювання у зазначеній 
галузі на сьогодні мають тенденцію до урізно-
манітнення (концесія, оренда тощо), а техніч-
ний стан багатьох споруд та мереж плачевний, 
актуалізувалася проблема забезпечення належ-
ного рівня техногенної безпеки. Підтвердження 
цьому – Стратегія національної безпеки Укра-
їни [1], в якій одним із основних напрямів дер-
жавної політики задекларовано необхідність 
забезпечення належного рівня безпеки критич-
ної інфраструктури та визначені пріоритети 
цього напряму. Тому аналіз та дослідження 
стану об’єктів критичної інфраструктури у 
комунальному господарстві, пошук шляхів під-
вищення їх техногенної безпеки є актуальним 
науковим і практичним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Економічним аспектам функціонування кому-
нального господарства України, аналізу техніч-
ного стану споруд і мереж присвячена значна 
кількість наукових публікацій, перераховувати 
та аналізувати які (через обмеженість обсягу 
статті) немає ніякого резону.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак серед згаданих 
вище публікацій наукових праць, присвячених 
проблемам підвищення рівня техногенної без-
пеки тих підприємств (об’єктів) комунального 
господарства, які належать до критичної інфра-
структури, виявити не вдалося.

Мета статті:
– оцінити якість декларацій безпеки 

об’єктів комунального господарства, які є 
потенційно небезпечними підприємствами та/
або підприємствами підвищеної небезпеки і 
належать до критичної інфраструктури, запро-
понувати шляхи її підвищення;
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– визначити першочергові завдання щодо 
підвищення рівня техногенної безпеки у кому-
нальних господарствах, які є об’єктами критич-
ної інфраструктури, вирішення яких в нових 
умовах господарювання потребує якомога 
повнішого залучення наукових, науково-дослід-
них та науково-виробничих установ.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У комунальному господарстві України (зокрема, 
на підприємствах водо- та теплопостачання 
тощо) форми господарювання нині продовжу-
ють урізноманітнюватись (концесія, різні види 
оренди тощо). Паралельно зростають ризики 
недотримання приватними операторами вимог 
техногенної безпеки. А оскільки ряд зазначених 
підприємств належать до категорії об’єктів кри-
тичної інфраструктури, то таке недотримання 
загрожує надзвичайно важкими наслідками як 
для населення та навколишнього середовища, 
так і для держави в цілому.

Приналежність окремих підприємств кому-
нального господарства до об’єктів критичної 
інфраструктури зумовлюють, насамперед, визна-
чення, наведені в Постанові Кабінету Міністрів 
України від 23 серпні 2016 р. № 563 «Про затвер-
дження Порядку формування переліку інформа-
ційно-телекомунікаційних систем об’єктів кри-
тичної інфраструктури держави» [2]:

– об’єкти критичної інфраструктури – під-
приємства та установи (незалежно від форми 
власності) таких галузей, як енергетика, хімічна 
промисловість, транспорт, банки та фінанси, 
інформаційні технології та телекомунікації 
(електронні комунікації), продовольство, охо-
рона здоров’я, комунальне господарство, що є 
стратегічно важливими для функціонування 
економіки і безпеки держави, суспільства та 
населення;

– критична інфраструктура – сукупність 
об’єктів інфраструктури держави, які є най-
більш важливими для економіки та промисло-
вості, функціонування суспільства та безпеки 
населення, виведення з ладу або руйнування 
яких може мати вплив на національну безпеку 
і оборону, природне середовище, призвести до 
значних фінансових збитків та людських жертв.

Необхідність визнання значної кількості під-
приємств комунального господарства об’єктами 
критичної інфраструктури підтверджується 
публікаціями науковців Національного інсти-
туту стратегічних досліджень України [3; 4]. 
При цьому відзначається, що, зважаючи на 
стратегічну важливість зазначених об’єктів для 
будь-якої держави, питання їх захисту від нега-
тивних впливів зовнішнього та внутрішнього 
характеру (промислові аварії, терористичні 
акти, стихійні лиха, кібератаки тощо) набуло 
сьогодні надзвичайної актуальності.

У значній кількості наукових публікацій, 
присвячених зазначеній проблемі [5; 6] та ін., 
відзначається, що в цілому безпекова ситуація 
на міжнародному рівні характеризується нині 
інтенсивним зростанням загроз соціально-полі-

тичного (насамперед, терористичного), при-
родного та техногенного характеру, і це зумов-
лює необхідність формування кардинально 
нових підходів до забезпечення високого рівня 
захисту об’єктів критичної інфраструктури. На 
цьому наголошувалось також на Міжнародній 
науково-практичній конференції «Концепція 
захисту критичної інфраструктури: стан, про-
блеми та перспективи її впровадження в Укра-
їні», яка проводилась в Національному інсти-
туті стратегічних досліджень України спільно з 
Офісом зв’язку НАТО в Україні та ПАТ «Укргі-
дроенерго» 7-8 листопада 2013 р. [7]. Серед 
іншого, у матеріалах конференції акцентується 
увага на теоретичних і практичних аспектах 
ідентифікації можливих загроз, а також погли-
бленому аналізі проблем, пов’язаних із захис-
том критичної інфраструктури.

Тобто рівень превентивності державної полі-
тики у сфері цивільного захисту має постійно 
зростати. Відповідно, удосконалення / розробка 
кількісних методів оцінки техногенних і при-
родних ризиків повинні стати стратегічними 
напрямами забезпечення високого рівня без-
пеки. Адже в кожній розвиненій країні осно-
вними принципами діяльності в області безпеки 
є декларування безпеки та страхування ризику. 
Це означає, що всі потенційно небезпечні під-
приємства та підприємства підвищеної небез-
пеки комунальної галузі нашої країни, нале-
жачи до об’єктів критичної інфраструктури, 
повинні розробляти та подавати до місцевих 
органів виконавчої влади декларацію, в якій 
передбачити комплекс заходів, спрямованих 
на запобігання аваріям, а у випадку їх виник-
нення – на ефективну локалізацію та ліквіда-
цію їх наслідків.

При цьому Закон України «Про об’єкти під-
вищеної небезпеки» [8] вимагає розробки та 
подання зазначеної декларації протягом півроку 
після проведення ідентифікації потенційно-
небезпечного підприємства. Однак детальний 
аналіз державного реєстру об’єктів підвищеної 
небезпеки станом на 2016 р. засвідчив, що не всі 
підприємства та не завжди своєчасно здійсню-
ють розробку декларацій безпеки [9, с. 119]. 
Крім того, якість декларацій часто досить 
низька, оскільки вони не містять розрахунків 
ризиків, створюваних самими підприємствами, 
як цього вимагає «Методика визначення ризи-
ків та їх прийнятих рівнів для декларування 
об’єктів підвищеної небезпеки» [10], розро-
блена з метою реалізації Постанови Кабінету 
Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 
«Про ідентифікацію та декларування безпеки 
об’єктів підвищеної небезпеки» [11].

У західному світі таким розрахункам при-
свячено ряд теорій, методик, алгоритмів, 
комп’ютерних програм, а до вирішення питань 
безпеки допускаються лише якісно підготовлені 
фахівці, спроможні здійснювати управління 
ризиками. Що ж до ситуації в нашій країні, 
то задекларована вищезазначеною Методикою 
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вимога використання при розрахунках ризи-
ків імовірнісних структурно-логічних моделей 
залишається на сьогодні недотриманою та дис-
кусійною, тобто практично розрахунки ризиків 
часто взагалі відсутні та замінені їх усередне-
ними/наближеними значеннями.

Крім того, оскільки декларації безпеки про-
ходять експертизу в експертно-технічних цен-
трах, то це є свідченням недостатньої підго-
товки фахівців [9, с. 121], які «дають життя» 
деклараціям. Тут наявна недосконалість зако-
нодавчої бази, яка не встановлює компетенцій 
розробників декларацій та експертів і дозволяє 
цим працівникам здійснювати зазначену діяль-
ність згідно з статутом. Що ж до спеціальних 
знань в області структурно-логічного моделю-
вання, то здобути їх самостійно складно, а то 
й неможливо, тим більше не маючи «на руках» 
відповідного програмного забезпечення.

Тобто, очевидно, що покращення якості роз-
рахунків виникнення надзвичайних ситуацій та 
ризиків, а також набуття навиків управління 
ризиками, досягнення їх відповідності вимогам 
«Методики визначення ризиків та їх прийнятих 
рівнів для декларування об’єктів підвищеної 
небезпеки» [10] та Постанови Кабінету Міні-
стрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про 
ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів 
підвищеної небезпеки» [11] потрібні постійні 
організація та проведення навчання розробників 
декларацій безпеки та відповідних фахівців екс-
пертно-технічних центрів на основі спеціально 
розроблених навчальних програм та ліцензійних 
спеціальних комп’ютерних програм.

А, зважаючи на урізноманітнення форм гос-
подарювання у комунальній сфері, для втілення 
політики забезпечення високого рівня захисту 
об’єктів критичної інфраструктури доцільно 
якомога активніше залучати наукові, науково-
дослідні та науково-виробничі установи. Наразі 
це особливо актуально, оскільки навіть на 
державному рівні визнано, що реформування 
системи цивільного захисту України, прове-
дене протягом останніх років, призвело лише 
до неврегульованості відповідної законодавчої, 
нормативно-правової та організаційно-методич-
ної бази, а також розбалансованості системи 
управління [12].

У «Концепції наукового забезпечення діяль-
ності Міністерства з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи» [12] 
зазначається, що наука є важливим ресурсом 
національної безпеки, фактором впливу на орга-
нізаційний, управлінський, технічний і техно-
логічний рівень розвитку всіх сфер діяльності 
зазначеного Міністерства та системи цивільного 
захисту в цілому. За Концепцією, роль науки 
у вищезазначеній сфері полягає, насамперед, 
у формуванні основ державної політики щодо 
забезпечення належного рівня техногенної без-
пеки, а також напрацювання довготривалої 
стратегії розвитку системи цивільного захисту.

Однак, стосовно техногенної безпеки у кому-
нальному господарстві, зокрема, на тих підпри-
ємствах, які належать до об’єктів критичної 
інфраструктури, то опрацювання вищезгаданої 
Концепції дозволяє сформулювати завдання в 
сфері техногенної безпеки, вирішення яких є 
найбільш важливими в нових умовах господа-
рювання та які потребують якомога повнішого 
залучення наукових, науково-дослідних та нау-
ково-виробничих установ:

– удосконалення нормативно-правової бази 
на предмет її відповідності європейським стан-
дартам;

– пошук шляхів удосконалення управ-
ління Єдиною державною системою цивіль-
ного захисту на державному, регіональному та 
об’єктовому рівнях;

– розробка систем оцінок і методик про-
гнозування ризиків надзвичайних ситуацій у 
комунальному господарстві на базі сучасних 
європейських аналогів;

– ідентифікація потенційно небезпечних 
об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки у 
комунальному господарстві, розробка якісних 
(в унісон європейським зразкам) декларацій їх 
безпеки, складання досконалих планів локалі-
зації та ліквідації аварійних ситуацій;

– створення методик оцінювання ефектив-
ності заходів захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій;

– розробка та впровадження сучасних мето-
дів і технологій захисту населення і терито-
рій від надзвичайних ситуацій, імплементація 
передового європейського досвіду у цій сфері;

– розробка прогресивних технологій лік-
відації наслідків надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних із забрудненням навколишнього 
природного середовища, а також методик реа-
білітації забруднених територій;

– удосконалення діяльності підприємств 
комунального господарства, органів виконавчої 
влади всіх рівнів, органів державного нагляду і 
контролю у напрямку запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій;

– модернізація/удосконалення систем 
зв’язку і оповіщення керівного складу, ава-
рійно-рятувальних формувань і населення про 
загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;

– розробка та удосконалення систем моні-
торингу виявлення загрози виникнення надзви-
чайних ситуацій;

– підготовка якісної навчально-методичної 
літератури для підготовки фахівців системи 
цивільного захисту та інформаційних матеріа-
лів для населення;

– перегляд/розробка норм і правил прове-
дення державної експертизи містобудівної доку-
ментації та проектів будівництва потенційно 
небезпечних та інших об’єктів у частині додер-
жання вимог техногенної безпеки та цивільного 
захисту;

– проведення прикладних наукових дослі-
джень із проблем пожежної безпеки на підпри-
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ємствах комунальної сфери, зокрема прогно-
зування можливості виникнення та розвитку 
пожеж;

– створення сучасних автоматичних систем 
виявлення та гасіння пожеж для підприємств 
комунального господарства.

Висновки.
1. В умовах урізноманітнення форм господа-

рювання у комунальній сфері (концесія, оренда 
тощо) підвищення якості розрахунків ризиків на 
підприємствах, які є об’єктами критичної інфра-
структури, та досягнення їх відповідності вимогам 
«Методики визначення ризиків та їх прийнятих 
рівнів для декларування об’єктів підвищеної небез-
пеки» та Постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та 
декларування безпеки об’єктів підвищеної небез-
пеки» можливе шляхом організації та проведення 
спеціального навчання розробників декларацій 
безпеки та фахівців експертно-технічних центрів 
на основі спеціально розроблених навчальних про-
грам та відповідних ліцензійних комп’ютерних 
програмних продуктів.

2. Активне залучення фахівців наукових, 
науково-дослідних та науково-виробничих уста-
нов до вирішення сформульованих у статті пер-
шочергових завдань щодо підвищення рівня 
техногенної безпеки у комунальному господар-
стві дозволить досягнути високої ефективності 
та якості їх виконання.
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