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Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від ____ ___________ 2018 р. № _______

                                                                                         П Р О Е К Т 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності 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, 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 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 (далі – критерії), є:

ñòðîê ïðîâàäæåííÿ ë³öåíç³àòîì âèäó ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;

äîòðèìàííÿ ë³öåíç³àòîì âèìîã Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òà ðåìîíòó âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ íåâ³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ áîºïðèïàñ³â äî íå¿, õîëîäíî¿ çáðî¿, ïíåâìàòè÷íî¿ çáðî¿ êàë³áðó ïîíàä 4,5 ì³ë³ìåòðà ³ øâèäê³ñòþ ïîëüîòó êóë³ ïîíàä 100 ìåòð³â íà ñåêóíäó, òîðã³âë³ âîãíåïàëüíîþ çáðîºþ íåâ³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà áîºïðèïàñàìè äî íå¿, õîëîäíîþ çáðîºþ, ïíåâìàòè÷íîþ çáðîºþ êàë³áðó ïîíàä 4,5 ì³ë³ìåòðà ³ øâèäê³ñòþ ïîëüîòó êóë³ ïîíàä 100 ìåòð³â íà ñåêóíäó; âèðîáíèöòâà ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, çàðÿäæåíèõ ðå÷îâèíàìè ñëüîçîòî÷èâî¿ òà äðàò³âíî¿ ä³¿, ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó, àêòèâíî¿ îáîðîíè òà ¿õ ïðîäàæó, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 02 ãðóäíÿ 2015 ðîêó                      ¹ 1000 (Îô³ö³éíèé â³ñíèê Óêðà¿íè, 2015 ð., ¹ 98, ñò. 3357);

ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; 

ðîáîòè, ÿê³ ïðîâàäÿòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèäó ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у зазначеній сфері господарської 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. Розрахунок кількості балів за видом робіт здійснюється шляхом поглинення найменшої кількості балів найвищою.

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 âèðîáíèöòâà òà ðåìîíòó âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ íåâ³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ áîºïðèïàñ³â äî íå¿, õîëîäíî¿ çáðî¿, ïíåâìàòè÷íî¿ çáðî¿ êàë³áðó ïîíàä 4,5 ì³ë³ìåòðà ³ øâèäê³ñòþ ïîëüîòó êóë³ ïîíàä 100 ìåòð³â íà ñåêóíäó, òîðã³âë³ âîãíåïàëüíîþ çáðîºþ íåâ³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà áîºïðèïàñàìè äî íå¿, õîëîäíîþ çáðîºþ, ïíåâìàòè÷íîþ çáðîºþ êàë³áðó ïîíàä 4,5 ì³ë³ìåòðà ³ øâèäê³ñòþ ïîëüîòó êóë³ ïîíàä 100 ìåòð³â íà ñåêóíäó; âèðîáíèöòâà ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, çàðÿäæåíèõ ðå÷îâèíàìè ñëüîçîòî÷èâî¿ òà äðàò³âíî¿ ä³¿, ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó, àêòèâíî¿ îáîðîíè òà ¿õ ïðîäàæó, 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 ðàçè.
 
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 відповідній сфері господарської діяльності із зазначенням ступеня ризику від провадження ними господарської діяльності, та форми, зазначені у пунктах 2 та 4 цих критеріїв, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України.

_____________________

