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ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ____________ 2018 р. № _________

ПРОЕКТ


КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню (далі – критерії), є:

строк провадження ліцензіатом охоронної діяльності; 

дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від                       18 листопада 2015 р. № 960 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3221);

подання ліцензіатом необхідної звітності про персонал охорони та засоби провадження охоронної діяльності;

кількість персоналу охорони;

кваліфікація персоналу охорони;

наявність засобів провадження охоронної діяльності; 

здійснення охорони об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, об’єктів підвищеної небезпеки.

2. Цілі державного нагляду (контролю), ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності та критерії зазначені у формі визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності згідно з додатком 1.

3. Кількість балів, що нараховується за кожним показником критеріїв, відображає ступінь відповідного ризику.

Шкала балів із зазначенням діапазонів балів, які відповідають високому (від 41 до 100 балів), середньому (від 21 до 40 балів) та незначному (від 0 до            20 балів) ступеню ризику.

4. Вичерпний перелік критеріїв, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) зазначені у формі визначення вичерпного переліку критеріїв, їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з додатком 2.

Віднесення ліцензіата до одного з трьох ступенів ризику (високий, середній, незначний) здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями у відповідній сфері відповідно до шкали балів.

У разі не віднесення ліцензіата до певного показника критеріїв кількість балів такого показника рівна «0».

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю ліцензіатів здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на п’ять років.

Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного ліцензіата відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).
  
6. Ó ðàç³ êîëè çà ðåçóëüòàòàìè ïëàíîâèõ òà ïîçàïëàíîâèõ çàõîä³â äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) (çà íàÿâíîñò³) ïðîòÿãîì îñòàíí³õ øåñòè ðîê³â äëÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ â³äíåñåí³ äî ñåðåäíüîãî ñòóïåíÿ ðèçèêó, òà ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿòè ðîê³â äëÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ â³äíåñåí³ äî íåçíà÷íîãî ñòóïåíÿ ðèçèêó, ó ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ íå âèÿâëåíî ïîðóøåíü âèìîã çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ îõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàñòóïíèé ïëàíîâèé çàõ³ä äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) ùîäî òàêîãî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ íå ðàí³øå í³æ ÷åðåç ïåð³îä ÷àñó, âñòàíîâëåíèé äëÿ â³äïîâ³äíîãî ñòóïåíÿ ðèçèêó, çá³ëüøåíèé â 1,5 ðàçà.
 
ßêùî ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ïîçàïëàíîâèõ ïåðåâ³ðîê âèÿâëåíî ïîðóøåííÿ ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³, íàñòóïíèé ïëàíîâèé çàõ³ä äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) ùîäî òàêîãî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ ó íàñòóïíîìó ïëàíîâîìó ïåð³îä³.

7. Відомості про перелік ліцензіатів, що підлягають державному нагляду (контролю) у сфері охоронної діяльності із зазначенням ступеня ризику від провадження ними охоронної діяльності, та форми, зазначені у пунктах 2 та 4 цих критеріїв, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України.

_______________________
  

  





















