
2




file_0.bmp

thumbnail_0.png

thumbnail_1.wmf




МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


НАКАЗ


         .       .2017 	                               м. Київ                                            № _______  









Про внесення змін до уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ  
  

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 362 «Про внесення змін до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

	Унести зміни до уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 лютого 2016 року № 85, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2016 року за                   № 294/28424, виклавши в нових редакціях:


HYPERLINK "http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0294-16" \l "n17" Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад  4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню, який додається;

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, який додається.

3. Управлінню ліцензування МВС (Камишанов В. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту комунікації МВС (Шевченко А. В.) забезпечити розміщення та оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті МВС.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України згідно з розподілом функціональних обов’язків.


Міністр                                                                                                   А. Б. Аваков

