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Довідник ІАС ДНК № 19. Перелік постанов КМУ про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності
та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
(станом на 01 липня 2017 року)
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Частина 1. Перелік постанов КМУ, стосовно яких при ідентифікації органу державного нагляду (контролю) питань не
виникає
Нормативно-правовий акт
№
п/п

чим затверджено2

що саме затверджено

А

1

2

Орган державного нагляду
(контролю), який має
застосовувати критерії
ризику та дотримуватися
відповідної періодичності
заходів державного нагляду
(контролю)1

Кількість груп ризику та
періодичність заходів
державного нагляду
(контролю), разів на рік

Посилання на нормативноправовий акт

3

4

5

1.

Постанова КМУ від 22
лютого 2008 р. № 75

Критерії розподілу суб'єктів
господарювання за ступенями ризику їх
діяльності в галузі електроенергетики та
сфері теплопостачання і визначення
періодичності здійснення заходів
державного нагляду (контролю)

Державна інспекція
енергетичного нагляду
України

2.

Постанова КМУ від 19
березня 2008 р. № 212

Критерії розподілу суб'єктів
Державна екологічна
господарювання за ступенем ризику їх
інспекція України
господарської діяльності для
навколишнього природного середовища та
періодичності здійснення заходів
державного нагляду (контролю)

В:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sh
1) не частіше 3 рази на 1 рік; ow/75-2008-%D0%BF
2) не частіше 2 рази на 1 рік;
3) не частіше 1 разу на 3
роки;
С:
1) не частіше 1 разу на 5
років;
2) 1 раз на 7 років;
Н – 1 раз на 10 років
В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 2
роки;
Н – не частіше 1 раз на 3
роки

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/212-2008-%D0%BF

Назви органів наведено з урахуванням змін, які відбулися у назвах та структурі ЦОВВ відповідно до постанови КМУ від 10.09.2017 №442 «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади»
2
Наведено у хронологічному порядку затвердження відповідних документів (від більш ранніх до більш пізніх)
1

2
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3.

Постанова КМУ від 17
квітня 2008 р. № 365

Критерії оцінки ступеня ризику від
провадження господарської діяльності у
сфері залізничного транспорту та
визначення періодичності здійснення
заходів державного нагляду (контролю)
Державною службою з безпеки на
транспорті

Державна служба України з
безпеки на транспорті

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sh
ow/365-2008-%D0%BF

Прим.: У разі коли за
результатами двох
останніх планових перевірок
не виявлено фактів
порушення – наступна
перевірка може бути
здійснена не раніше ніж
через період часу,
встановлений для
відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза
4.

Постанова КМУ від 3
вересня 2008 р. № 790

Критерії розподілу суб'єктів
господарювання за ступенем ризику їх
діяльності у сфері автомобільного
транспорту та визначення періодичності
здійснення заходів державного нагляду
(контролю)

Державна служба України з
безпеки на транспорті

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sh
ow/790-2008-%D0%BF

5.

Постанова КМУ від 10
вересня 2008 р. № 843

Критерій, за яким оцінюється ступінь
1) Міністерство охорони
ризику від провадження діяльності у сфері здоров’я України;
охорони здоров'я для безпеки життя і
2) Державна служба України з
здоров'я населення та визначається
лікарських засобів та
періодичність здійснення планових заходів контролю за наркотиками
державного нагляду (контролю)

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sh
ow/843-2008-%D0%BF

6.

Постанова КМУ від 27
грудня 2008 р. № 1139

Критерії, за якими оцінюється ступінь
Державна екологічна
ризику від провадження господарської
інспекція України
діяльності у сфері використання і охорони
вод та відтворення водних ресурсів і
визначається періодичність проведення

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/1139-2008-%D0%BF
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планових заходів, пов'язаних з державним
наглядом (контролем)
7.

8.

Постанова КМУ від 15
квітня 2009 р. № 353

Постанова КМУ від 28
квітня 2009 р. № 413

Н – не частіше 1 раз на 5
років

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності із збирання та використання
інформації, яка складає кредитну історію,
та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду
(контролю) Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності у сфері промислової безпеки та
охорони праці і визначається
періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)

Державна служба України з
питань праці

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/353-2009-%D0%BF

Прим.: У разі коли
протягом останніх трьох
років, що передують
плановому, але не менш як
за результатами двох
останніх перевірок, не
виявлено фактів порушення
вимог законодавства –
наступна планова перевірка
такого суб’єкта
господарювання
здійснюється не раніше,
ніж через період часу,
встановлений для
відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза
Щодо об'єктів
В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 2
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років
Щодо робіт

4

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/413-2009-%D0%BF
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В – не частіше ніж один раз
на три -шість місяців
залежно від виду діяльності;
С – не частіше ніж один раз
на 12 місяців;
Н – з незначним ступенем
ризику - під час планової
всебічної перевірки суб'єкта
господарювання
Прим.: У разі коли під час
останніх двох планових
перевірок суб’єкта
господарювання не виявлено
порушень – максимально
допустима частота
планових перевірок суб’єкта
господарювання
зменшується у два рази (за
винятком суб’єкта
господарювання з високим
ступенем ризику).
У разі коли впродовж
останніх двох років у
суб’єкта господарювання
через порушення вимог
законодавства з
промислової безпеки та
охорони праці або
безпечного поводження з
вибуховими матеріалами
промислового призначення
чи проведення робіт,
пов’язаних з геологічним
вивченням надр, їх
використанням та
охороною, використанням і
переробкою мінеральної
сировини, стався нещасний

5
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випадок із смертельними
наслідками, нещасний
випадок з тяжкими
наслідками, груповий
нещасний випадок з двома і
більше працівниками
незалежно від ступеня
тяжкості ушкодження їх
здоров’я – максимально
допустима частота
планових перевірок суб’єкта
господарювання
збільшується у два рази
9.

Постанова КМУ від 7
жовтня 2009 р. № 1048

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності у сфері благоустрою
населених пунктів, галузі поховання і
сфері вивезення побутових відходів та
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю)

10.

Постанова КМУ від 14
жовтня 2009 р. № 1126

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності в галузі рибного господарства
та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю) у сфері безпеки мореплавства
суден флоту рибної промисловості
Держрибагентством

1) Місцеві державні
адміністрації;
2) Держекоінспекція України

Державне агентство рибного
господарства України

В – не частіше 2 рази на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 1
рік;
Н – не частіше 1 раз на 3
роки

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/s
how/1048-2009-%D0%BF

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sh
ow/1126-2009-%D0%BF

Прим.: У разі коли за
результатами не менш як
двох останніх перевірок не
виявлено фактів порушення
– наступна планова
перевірка такого суб’єкта
господарювання
проводиться не раніше ніж
через установлений для
відповідного ступеня ризику

6
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період, збільшений у 1,5
раза
11.

Постанова КМУ від 3
грудня 2009 р. № 1288

Критерії, за якими оцінюється ступінь
Державна служба України з
ризику від провадження господарської
питань праці
діяльності суб'єктами господарювання, що
повинні виконувати норматив робочих
місць для працевлаштування інвалідів, та
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю)

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 2
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sh
ow/1288-2009-%D0%BF

12.

Постанова КМУ від 3
лютого 2010 р. № 100

Критерії, за якими оцінюється ступінь
Державна служба України з
ризику від провадження господарської
безпеки на транспорті
діяльності у сфері міського електричного
транспорту (трамвай, тролейбус) і
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю) Державною службою з безпеки
на транспорті

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/100-2010-%D0%BF

Прим.: У разі коли
протягом останніх трьох
років, але не менш як за
результатами двох
останніх перевірок, не
виявлено фактів порушення
– наступна планова
перевірка такого суб’єкта
здійснюється не раніше ніж
через період часу,
встановлений для
відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза
13.

Постанова КМУ від 2
березня 2010 р. № 238

Критерії, за якими оцінюється ступінь
Державна інспекція
ризику від провадження господарської
навчальних закладів України
діяльності з надання освітніх послуг у
системі вищої освіти та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)

7

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/238-2010-%D0%BF
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Державною інспекцією навчальних
закладів

14.

Постанова КМУ від 7
липня 2010 р. № 565

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження охоронної
діяльності і визначається періодичність
здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) Міністерством
внутрішніх справ

Прим.: У разі коли
протягом останніх трьох
років, але не менш як за
результатами двох
останніх перевірок, не
виявлено фактів порушення
– наступна планова
перевірка такого суб’єкта
здійснюється не раніше ніж
через період часу,
встановлений для
відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза
Міністерство внутрішніх
справ України

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/565-2010-%D0%BF

Прим.: У разі коли за
результатами двох
останніх планових перевірок
суб’єкта господарювання не
виявлено фактів порушення
– наступна планова
перевірка такого суб’єкта
господарювання
проводиться не раніше ніж
через період часу,
встановлений для
відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза
15.

Постанова КМУ від 30
березня 2011 р. № 311

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської

Державна інспекція
навчальних закладів України

8

В – не частіше 1 раз на 1
рік;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/311-2011-%D0%BF
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діяльності з надання освітніх послуг у
системі загальної середньої і професійнотехнічної освіти та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)
Державною інспекцією навчальних
закладів

16.

Постанова КМУ від 26
жовтня 2011 р. № 1100

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності з виробництва особливо
небезпечних хімічних речовин, перелік
яких визначається Кабінетом Міністрів
України, що підлягає ліцензуванню, та
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю) Міністерством екології та
природних ресурсів

С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років
Прим.: У разі коли
протягом останніх трьох
років, але не менш як за
результатами двох
останніх перевірок, не
виявлено фактів порушення
– наступна планова
перевірка такого суб’єкта
здійснюється не раніше ніж
через період часу,
встановлений для
відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза
Державна екологічна
інспекція України

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років
Прим.: У разі коли
протягом останніх трьох
років, що передують
плановому, але не менш як
протягом останніх двох
перевірок не виявлено
фактів порушення –
наступна планова перевірка
такого суб’єкта
господарювання
здійснюється не раніше ніж
через період часу,

9

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/1100-2011-%D0%BF
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встановлений для
відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза
17.

Постанова КМУ від 26
жовтня 2011 р. № 1113

Критерій, за яким оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з використанням
прав на сорти рослин, та визначається
періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)

Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 2
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/1113-2011-%D0%BF

18.

Постанова КМУ від 30
листопада 2011 р. № 1405

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності для санітарного та епідемічного
благополуччя населення та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)
Державною санітарно-епідеміологічною
службою та її територіальними органами

Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sh
ow/1405-2011-%D0%BF

Прим.: У разі коли за
результатами двох
останніх планових перевірок
не виявлено фактів
порушення – наступна
планова перевірка такого
суб'єкта господарювання
проводиться не раніше ніж
через період часу,
встановлений для
відповідної групи ризику,
збільшений у 1,5 раза.
Зазначене не поширюється
на суб'єктів
господарювання з високим
ступенем ризику
19.

Постанова КМУ від 29
лютого 2012 р. № 306

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного

Державна служба України з
надзвичайних ситуацій

10

В – не частіше 1 раз на 1
рік;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/306-2012-%D0%BF
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нагляду (контролю) у сфері техногенної та
пожежної безпеки

С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років
Прим.: У разі коли за
результатами не менш як
двох останніх планових
перевірок, проведених
протягом останніх двох
років, не виявлено фактів
порушення – наступна
планова перевірка такого
суб’єкта господарювання
проводиться не раніше ніж
через установлений для
відповідного ступеня ризику
період, збільшений у 1,5
раза

20.

Постанова КМУ від 22
серпня 2012 р. № 791

Критерії, за якими оцінюється ступінь
Адміністрація Державної
ризику від провадження господарської
служби спеціального зв’язку
діяльності у галузях криптографічного та та захисту інформації України
технічного захисту інформації, що
підлягає ліцензуванню відповідно до
Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності", і
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю)

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/791-2012-%D0%BF

21.

Постанова КМУ від 8
жовтня 2012 р. № 910

Критерії, за якими оцінюється ступінь
Державна інспекція
ризику від провадження господарської
навчальних закладів України
діяльності з надання освітніх послуг у
системі дошкільної освіти та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)
Державною інспекцією навчальних
закладів

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/910-2012-%D0%BF

11

Підготовлено: BRDO, www.brdo.com.ua; Статус документу: Проект. Виключено для обговорення
Обсяг документу: Page 12 of 33; Дата створення: 06.07.2017 8:22
Виконавець: Владислав Пінчук, Сергій Глущенко; тел.: (050) 445-90-25; Е-mail: S.Glushchenko@brdo.com.ua

22.

Постанова КМУ від 8
жовтня 2012 р. № 911

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності з надання освітніх послуг у
системі позашкільної освіти та
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю) Державною інспекцією
навчальних закладів

Державна інспекція
навчальних закладів України

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/911-2012-%D0%BF

Прим.: У разі коли
протягом останніх трьох
років, але не менш як за
результатом двох останніх
заходів державного нагляду
(контролю), не виявлено
фактів порушення –
наступна планова перевірка
такого суб’єкта
здійснюється не раніше ніж
через період часу,
встановлений для
відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза
23.

Постанова КМУ від 17
грудня 2012 р. № 1207

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності у сфері землеустрою і
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю) Державною службою з питань
геодезії, картографії та кадастру

Державна служба з питань
геодезії, картографії та
кадастру

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років
Прим.: У разі коли за
результатами не менш як
двох останніх перевірок,
проведених протягом
останніх трьох років, що
передують плановому, не
виявлено фактів порушення
– наступна планова

12

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/1207-2012-%D0%BF
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перевірка такого суб’єкта
здійснюється не раніше ніж
через період часу,
встановлений для
відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза
24.

Постанова КМУ від 23
січня 2013 р. № 31

Критерії, за якими оцінюється ступінь
Державне агентство лісових
ризику від провадження господарської
ресурсів України
діяльності, пов'язаної з використанням,
охороною і відтворенням державного
мисливського фонду, та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)
Державним агентством лісових ресурсів

В – не частіше 1 раз на 2
роки;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/31-2013-%D0%BF

Прим.: У разі коли за
результатами не менш як
двох останніх перевірок,
проведених протягом
останніх п’яти років, не
виявлено фактів порушення
– наступна планова
перевірка такого суб’єкта
господарювання
проводиться не раніше ніж
через установлений для
відповідного ступеня ризику
період, збільшений у 1,5
раза
25.

Постанова КМУ від 6
березня 2013 р. № 191

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності із зберігання зерна та продуктів
його переробки і визначається
періодичність здійснення Державною
інспекцією сільського господарства
планових заходів державного нагляду
(контролю)

Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років
Прим.: У разі коли за
результатами не менш як

13
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двох останніх перевірок,
здійснених протягом
останніх трьох років, що
передують плановому, не
виявлено фактів порушення
– наступна планова
перевірка такого суб’єкта
господарювання
здійснюється не раніше,
ніж через установлений для
суб’єкта господарювання
відповідного ступеня ризику
період, збільшений у 1,5
раза
26.

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності у сфері насінництва та
розсадництва і визначається періодичність
здійснення Державною інспекцією
сільського господарства планових заходів
державного нагляду (контролю)

Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років
Прим.: У разі коли за
результатами не менш як
двох останніх перевірок,
здійснених протягом
останніх трьох років, що
передують плановому, не
виявлено фактів порушення
– наступна планова
перевірка такого суб’єкта
господарювання
здійснюється не раніше,
ніж через установлений для
суб’єкта господарювання
відповідного ступеня ризику
період, збільшений у 1,5
раза
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27.

28.

Постанова КМУ від 17
квітня 2013 р. № 276

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з експлуатацією,
ідентифікацією та реалізацією машин,
підготовкою трактористів-машиністів, і
визначається періодичність здійснення
Державною інспекцією сільського
господарства планових заходів державного
нагляду (контролю)

Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності в галузі рибного господарства
та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю) Державним агентством
рибного господарства

Державне агентство рибного
господарства

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років
Прим.: У разі коли за
результатами не менш як
двох останніх перевірок,
здійснених протягом
останніх трьох років, що
передують плановому, не
виявлено фактів порушення
– наступна планова
перевірка такого суб’єкта
господарювання
здійснюється не раніше,
ніж через установлений для
суб’єкта господарювання
відповідного ступеня ризику
період, збільшений у 1,5
раза
В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років
Прим.: У разі коли за
результатами двох
останніх планових перевірок
не виявлено фактів
порушення – наступна
планова перевірка такого
суб’єкта господарювання
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проводиться не раніше ніж
через період часу,
встановлений для
відповідної групи ризику,
збільшений у 1,5 раза
29.

Постанова КМУ від 1
серпня 2013 р. № 533

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з продажем
(реалізацією) товарів, щодо яких
встановлено державне регулювання цін, і
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю)

Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 2
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sh
ow/533-2013-%D0%BF

Прим.: У разі коли
протягом останніх трьох
років, але не менш як за
результатами двох
останніх перевірок, не
виявлено фактів порушення
– наступна планова
перевірка щодо такого
суб’єкта здійснюється не
раніше ніж через період
часу, встановлений для
відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза
30.

Постанова КМУ від 13
листопада 2013 р. № 824

Критерії, за якими оцінюється ступінь
Державна інспекція ядерного
ризику від провадження діяльності у сфері регулювання України
використання ядерної енергії

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5-7
років
Прим.: Частота планових
інспекційних перевірок
може зменшуватися у разі,
коли під час останніх двох
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планових перевірок на
об’єкті державного нагляду
не було виявлено порушень
вимог ядерної та
радіаційної безпеки
31.

Постанова КМУ від 27
листопада 2013 р. № 976

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) за топографогеодезичною і картографічною діяльністю
Державною службою з питань геодезії,
картографії та кадастру

Державна служба з питань
геодезії, картографії та
кадастру

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/976-2013-%D0%BF

Прим.: У разі коли за
результатами двох
останніх планових перевірок
не виявлено фактів
порушення – наступна
планова перевірка такого
суб’єкта господарювання
проводиться не раніше ніж
через період часу,
встановлений для
відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза
32.

Постанова КМУ від 13
серпня 2014 р. № 329

Критерії, за якими оцінюється ступінь
Адміністрація Державної
ризику від провадження господарської
служби спеціального зв'язку
діяльності у сфері послуг електронного
та захисту інформації
цифрового підпису і визначається
періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)
Адміністрацією Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/329-2014-%D0%BF

33.

Постанова КМУ від 16
жовтня 2014 р. № 543

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності з медичної практики і
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/543-2014-%D0%BF

Міністерство охорони
здоров'я
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34.

Постанова КМУ від 30
жовтня 2014 р. № 575

(контролю) Міністерством охорони
здоров'я

Н – не частіше 1 раз на 5
років

Критерії, за якими оцінюється ступінь
Державна архівна служба
ризику від провадження господарської
діяльності у сфері створення, формування,
ведення та використання страхового фонду
документації і визначається періодичність
здійснення планових заходів державного
контролю Державною архівною службою

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років
Прим.: У разі коли за
результатами здійснення
перевірок суб’єктів
господарювання, віднесених
до високого або середнього
ступеня ризику, за останні
три роки не виявлено
фактів порушення – до
таких суб’єктів
господарювання
застосовується мораторій
на проведення планових
перевірок на наступні один
або три роки відповідно.
У разі коли за
результатами здійснення
перевірок суб’єктів
господарювання, що
належать до незначного
ступеня ризику, за останні
п’ять років не виявлено
фактів порушення вимог
законодавства у сфері
страхового фонду
документації – до таких
суб’єктів господарювання
застосовується мораторій
на проведення планових
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перевірок на наступні п’ять
років
35.

Постанова КМУ від 5
листопада 2014 р. № 593

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності у сфері геологічного вивчення
та раціонального використання надр і
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного контролю
Державною службою геології та надр

Державна служба геології та
надр України

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/593-2014-%D0%BF

Прим.: У разі коли за
результатами не менш як
двох останніх планових
перевірок не виявлено
фактів порушення –
наступна планова перевірка
щодо такого суб’єкта
здійснюється не раніше,
ніж через період часу,
встановлений для
відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза
36.

Постанова КМУ від 12
листопада 2014 р. № 615

Критерії, за якими оцінюється ступінь
Міністерство охорони
ризику від провадження господарської
здоров'я України
діяльності із зайняття народною
медициною (цілительством) і визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)
Міністерством охорони здоров'я

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/615-2014-%D0%BF

37.

Постанова КМУ від 26
листопада 2014 р. № 668

Критерії, за якими оцінюється ступінь
Державна служба України з
ризику від провадження господарської
безпеки на транспорті
діяльності у сфері безпеки на морському та
річковому транспорті і визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)
Державною службою з безпеки на
транспорті

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 2
роки;
Н – не частіше 1 раз на 3
роки

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sh
ow/668-2014-%D0%BF
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Прим.: У разі коли за
результатами не менш як
двох останніх перевірок,
проведених протягом
останніх двох років, не
виявлено фактів порушення
– наступна планова
перевірка такого суб’єкта
господарювання
проводиться не раніше ніж
через установлений для
відповідного ступеня ризику
період, збільшений у 1,5
раза
38.

Наказ Міністерства
фінансів України від 2
червня 2015 р. № 524

Про затвердження Порядку формування
Державна фіскальна служба
плану-графіка проведення документальних України
планових перевірок платників податків

В – не частіше 1 раз на 1
календарний рік;
С – не частіше 1 раз на 2
календарні роки;
Н – не частіше 1 раз на 3
календарні роки

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sh
ow/z075115/print1450363235558023

Прим.: Періодичність
визначена абзацом третім
пункту 77.2 статті 77
Податкового кодексу
України
39.

Постанова КМУ від 17
червня 2015 р. № 402

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності, яка підлягає державному
ветеринарно-санітарному контролю та
нагляду, і визначається періодичність
проведення планових заходів державного
нагляду (контролю) Державною
ветеринарною та фітосанітарною службою

Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років
Прим.: У разі коли за
результатами не менш як
двох останніх перевірок,
здійснених протягом

20

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/402-2015-%D0%BF

Підготовлено: BRDO, www.brdo.com.ua; Статус документу: Проект. Виключено для обговорення
Обсяг документу: Page 21 of 33; Дата створення: 06.07.2017 8:22
Виконавець: Владислав Пінчук, Сергій Глущенко; тел.: (050) 445-90-25; Е-mail: S.Glushchenko@brdo.com.ua

останніх трьох років, не
виявлено фактів порушення
– наступна планова
перевірка такого суб’єкта
господарювання
проводиться не раніше ніж
через установлений для
відповідного ступеня ризику
період, збільшений у 1,5
раза
40.

Постанова КМУ від 30
червня 2015 р. № 448

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності у сфері захисту рослин та
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю) Державною ветеринарною та
фітосанітарною службою

Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/448-2015-%D0%BF

Прим.: У разі коли за
результатами двох
останніх планових перевірок
не виявлено фактів
порушення – наступна
планова перевірка такого
суб’єкта господарювання
проводиться не раніше ніж
через період, установлений
для відповідної групи ризику,
збільшений у 1,5 раза
41.

Постанова КМУ від 5
серпня 2015 р. № 565

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності з виробництва теплової енергії,
транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії,
централізованого водопостачання та
водовідведення, виробництва, передачі,
розподілу та постачання електричної

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років
Прим.: У разі коли за
результатами не менш як
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42.

43.

Постанова КМУ від 16
грудня 2015 р. № 1122

Постанова КМУ від 16
грудня 2015 р. № 1058

енергії, комбінованого виробництва
теплової та електричної енергії,
зберігання, транспортування, розподілу та
постачання природного, нафтового газу і
газу (метану) вугільних родовищ,
транспортування нафти та нафтопродуктів,
яка підлягає ліцензуванню Національною
комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, та визначається
періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)

двох останніх перевірок,
проведених протягом
останніх трьох років, що
передують плановому, не
виявлено фактів порушення
– наступна планова
перевірка щодо такого
суб’єкта господарювання
проводиться не раніше ніж
через установлений для
суб’єкта господарювання
відповідного ступеня ризику
період, збільшений у 1,5
раза

Про затвердження критеріїв, за якими
Міністерство внутрішніх
оцінюється ступінь ризику від
справ України
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, і
визначається періодичність здійснення
Міністерством внутрішніх справ планових
заходів державного нагляду (контролю)

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 2
роки;
Н – не частіше 1 раз на 4
років

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності у сфері метрології та
метрологічної діяльності та визначається

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;

Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів
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Прим.: У разі коли за
результатами двох
останніх планових перевірок
суб’єкта господарювання не
виявлено фактів порушення
ним вимог законодавства –
наступна планова перевірка
такого суб’єкта
проводиться не раніше ніж
через період, установлений
для відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/1058-2015-%D0%BF
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44.

Постанова КМУ від 30
грудня 2015 р. № 1164

періодичність здійснення Державною
службою з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів планових
заходів метрологічного нагляду за
законодавчо регульованими засобами
вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації, та за кількістю фасованого
товару в упаковках

Н – не частіше 1 раз на 5
років

Критерії, за якими оцінюється ступінь
Державна архітектурноризику від провадження господарської
будівельна інспекція України
діяльності, пов'язаної із створенням
об'єктів архітектури, яка підлягає
ліцензуванню, і визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

Прим.: У разі коли
протягом останніх трьох
років, що передують
плановому, але не менш ніж
за результатами двох
останніх заходів
метрологічного нагляду, не
виявлено фактів порушення
– наступний плановий захід
метрологічного нагляду
щодо такого суб’єкта
здійснюється не раніше ніж
через період, установлений
для відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза

Прим.: У разі коли
протягом останніх трьох
років, що передують
плановому, але не менш як
протягом останніх двох
перевірок не виявлено
фактів порушення –
планова перевірка такого
суб’єкта господарювання
здійснюється не раніше ніж
через установлений для
суб’єкта господарювання
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sh
ow/1164-2015-%D0%BF
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відповідного ступеня ризику
період, збільшений у 1,5
раза
45.

46.

Постанова КМУ від 8
серпня 2016 р. № 503

Постанова КМУ від 22
вересня 2016 р. № 651

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з розробленням,
виготовленням, постачанням спеціальних
технічних засобів для зняття інформації з
каналів зв'язку та інших технічних засобів
негласного отримання інформації, що
підлягає ліцензуванню, і визначається
періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)
Службою безпеки

Служба безпеки України

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності у сфері карантину рослин і
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю) Державною службою з питань
безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів

Державна служба з питань
безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sh
ow/503-2016-%D0%BF

Прим.: У разі коли
протягом останніх трьох
років, що передують
плановому, але не менш як
протягом останніх двох
перевірок не виявлено
фактів порушення –
планова перевірка такого
суб’єкта господарювання
здійснюється не раніше ніж
через період часу,
встановлений для
відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза
В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років
Прим.: У разі коли за
результатами здійснення
двох останніх планових
перевірок не виявлено
фактів порушення вимог
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sh
ow/651-2016-%D0%BF
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законодавства у сфері
карантину рослин, наступні
– планові заходи
державного нагляду
(контролю) такого
суб’єкта господарювання,
віднесеного до високого
ступеня ризику,
проводяться не частіше
одного разу на два роки
47.

48.

Постанова КМУ від 11
лютого 2016 р. № 69

Постанова КМУ від 7
червня 2017 р. № 399

Критерії, за якими оцінюється ступінь
Міністерство охорони
ризику від провадження господарської
здоров'я
діяльності банків пуповинної крові, інших
тканин і клітин людини згідно з переліком,
затвердженим Міністерством охорони
здоров'я, і визначається періодичність
здійснення зазначеним Міністерством
планових заходів державного нагляду
(контролю)

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

Критерій, за яким оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності у сфері містобудування та
визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду

В – не частіше 1 раз на 2
роки;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5

Державна архітектурнобудівельна інспекція України
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sh
ow/69-2016-%D0%BF

Прим.: У разі коли за
результатами двох
останніх планових перевірок
не виявлено фактів
порушення вимог
законодавства у сфері
охорони здоров’я –
наступна перевірка
суб’єкта господарювання
здійснюється не раніше ніж
через період часу,
встановлений для
відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sho
w/399-2017-%D0%BF
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49.

Постанова КМУ від 21
червня 2017 р. № 437

(контролю) органами державного
архітектурно-будівельного контролю

років

Критерії, за якими оцінюється ступінь
Адміністрація Державної
ризику від провадження господарської
служби спеціального зв’язку
діяльності, що підлягає ліцензуванню, у
та захисту інформації
сфері надання послуг у галузі
криптографічного захисту інформації
(крім послуг електронного цифрового
підпису) та технічного захисту інформації
за переліком, що визначається Кабінетом
Міністрів України, і встановлюється
періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)
Адміністрацією Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації

В – не частіше 1 раз на 2
роки;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років
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Прим.: У разі коли за
результатами не менш як
двох останніх заходів
державного нагляду
(контролю), проведених
протягом останніх п’яти
років, не виявлено фактів
порушення вимог
Ліцензійних умов,
наступний плановий захід
державного нагляду
(контролю) щодо такого
суб’єкта господарювання
здійснюється не раніше ніж
через установлений для
відповідного ступеня ризику
період, збільшений у 1,5
раза

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sho
w/437-2017-%D0%BF
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Частина 2. Перелік постанов КМУ, стосовно яких при ідентифікації органу державного нагляду (контролю) виникають
ті чи інші питання
Нормативно-правовий акт
№
п/п

чим затверджено

А

1

50.

51.

4

Постанова КМУ від 17
грудня 2008 р. № 1097

Постанова КМУ від 27
грудня 2008 р. № 1164

що саме затверджено

Орган державного нагляду
(контролю), який має
застосовувати критерії
ризику та дотримуватися
відповідної періодичності
заходів державного нагляду
(контролю)3

Кількість груп ризику та
періодичність заходів
державного нагляду
(контролю), разів на рік

Посилання на нормативноправовий акт

3

4

5

2
Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності у сфері фізичної культури і
спорту та визначається періодичність
проведення планових заходів державного
нагляду (контролю)

Міністерство молоді та
спорту України

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з виробництвом,
випуском і реалізацією продукції
(виконанням робіт, наданням послуг), та
визначається періодичність проведення

Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

Прим.: Відповідно до
постанови КМУ від 10
вересня 2014 р. № 442 «Про
оптимізацію системи
центральних органів
виконавчої влади»
Міністерство молоді та
спорту України є органом,
що не здійснює державний
нагляд (контроль) у сфері
господарської діяльності

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – відсутня

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/s
how/1097-2008-%D0%BF

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 2
роки;
Н – не частіше 1 раз на 3
роки

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/s
how/1164-2008-%D0%BF

Назви органів наведено з урахуванням змін, які відбулися у назвах та структурі ЦОВВ відповідно до постанови КМУ від 10.09.2017 №442 «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади»
4
Наведено у хронологічному порядку затвердження відповідних документів (від більш ранніх до більш пізніх)
3
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планових заходів державного нагляду
(контролю)
52.

53.

54.

Постанова КМУ від 14
січня 2009 р. № 16

Постанова КМУ від 2
квітня 2009 р. № 303

Постанова КМУ від 27
жовтня 2010 р. № 977

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності у сфері питного
водопостачання і водовідведення та
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю)

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від господарської діяльності з
випуску та проведення лотерей і
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю)

Міністерство фінансів
України

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності з впровадження, ввезення,

Служба безпеки України

Прим.: Відповідно до
постанови КМУ від 10
вересня 2014 р. № 442 «Про
оптимізацію системи
центральних органів
виконавчої влади»
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України є
органом, що не здійснює
державний нагляд
(контроль) у сфері
господарської діяльності

Прим.: Відповідно до
постанови КМУ від 10
вересня 2014 р. № 442 «Про
оптимізацію системи
центральних органів
виконавчої влади»
Міністерство фінансів
України є органом, що не
здійснює державний нагляд
(контроль) у сфері
господарської діяльності
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В – не частіше 2 рази на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 1
рік;
Н – не частіше 1 раз на 2
роки

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/s
how/16-2009-%D0%BF

В – не частіше 1 раз на 2
роки;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/s
how/303-2009-%D0%BF

В – не частіше 1 раз на 1
рік;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/s
how/977-2010-%D0%BF
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55.

56.

Постанова КМУ від 22
грудня 2010 р. № 1174

Постанова КМУ від 6
квітня 2011 р. № 351

вивезення голографічних захисних
елементів та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю)

Прим.: Ліцензування цього
виду діяльності вже
скасовано. Тому Постанова
КМУ від 27 жовтня 2010 р.
№ 977 не є актуальною та
має втратити чинність

С – не частіше 1 раз на 2
роки;
Н – не частіше 1 раз на 3
роки

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з використанням
об'єктів права інтелектуальної власності,
та визначається періодичність здійснення
заходів державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/s
how/1174-2010-%D0%BF

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з розробленням,
випробуванням, виробництвом,
експлуатацією ракет-носіїв, космічних
апаратів, наземного комплексу
управління космічними апаратами і їх
складових частин та визначається
періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю)

Державне космічне агентство
України

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/s
how/351-2011-%D0%BF

Прим.: Відповідно до
постанови КМУ від 10
вересня 2014 р. № 442 «Про
оптимізацію системи
центральних органів
виконавчої влади»
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України є
органом, що не здійснює
державний нагляд
(контроль) у сфері
господарської діяльності

Прим.:
1) Відповідно до постанови
КМУ від 10 вересня 2014 р.
№ 442 «Про оптимізацію
системи центральних
органів виконавчої влади»
Державне космічне
агентство України є
органом, що не здійснює
державний нагляд
(контроль) у сфері
господарської діяльності;
2) Ліцензування цього виду
діяльності вже скасовано.
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Тому Постанова КМУ від 27
жовтня 2010 р. № 977 не є
актуальною та має
втратити чинність
57.

58.

Постанова КМУ від 28
березня 2012 р. № 259

Постанова КМУ від 29
липня 2015 р. № 528

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності у житловій сфері та
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю)

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності у сфері загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування та
визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду
(контролю) органами Пенсійного фонду
України

Пенсійний фонд України

Прим.: Відповідно до
постанови КМУ від 10
вересня 2014 р. № 442 «Про
оптимізацію системи
центральних органів
виконавчої влади»
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України є
органом, що не здійснює
державний нагляд
(контроль) у сфері
господарської діяльності

Прим.: Відповідно до
постанови КМУ від 10
вересня 2014 р. № 442 «Про
оптимізацію системи
центральних органів
виконавчої влади» Пенсійний
фонд України є органом, що
не здійснює державний
нагляд (контроль) у сфері
господарської діяльності
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В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 2
роки;
Н – не частіше 1 раз на 3
роки

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/s
how/259-2012-%D0%BF

В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/s
how/528-2015-%D0%BF

Прим.: У разі коли
протягом останніх трьох
років, але не менш як за
результатами двох
останніх планових
перевірок не виявлено
фактів порушення –
наступна планова
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перевірка суб’єкта
здійснюється не раніше
ніж через період часу,
встановлений для
відповідного ступеня
ризику, збільшений в 1,5
раза
59.

60.

Постанова КМУ від 26
жовтня 2016 р. № 750

Постанова КМУ від 9
листопада 2016 р. № 804

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності у сфері посередництва у
працевлаштуванні за кордоном і
визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду
(контролю) Міністерством соціальної
політики

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності з поводження з небезпечними
відходами, що підлягає ліцензуванню, та
визначається періодичність здійснення

Міністерство соціальної
політики
Прим.: Відповідно до
постанови КМУ від 10
вересня 2014 р. № 442 «Про
оптимізацію системи
центральних органів
виконавчої влади»
Міністерство соціальної
політики є органом, що не
здійснює державний нагляд
(контроль) у сфері
господарської діяльності

Міністерство екології та
природних ресурсів
Прим.: Відповідно до
постанови КМУ від 10
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В – не частіше 1 раз на 2
роки;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/s
how/750-2016-%D0%BF

Прим.: У разі коли за
результатами не менш як
двох останніх планових
перевірок, проведених
протягом останніх п’яти
років, не виявлено фактів
порушення суб’єктом
господарювання вимог
законодавства у сфері
посередництва у
працевлаштуванні за
кордоном – наступна
планова перевірка такого
суб’єкта проводиться не
раніше ніж через
установлений для
відповідного ступеня
ризику період, збільшений у
1,5 раза
В – не частіше 1 раз на 1
рік;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/s
how/804-2016-%D0%BF
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планових заходів державного нагляду
(контролю) Міністерством екології та
природних ресурсів

61.

Постанова КМУ від 16
березня 2017 р. № 153

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження туроператорської
діяльності, що підлягає ліцензуванню, та
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю) Міністерством економічного
розвитку і торгівлі

вересня 2014 р. № 442 «Про
оптимізацію системи
центральних органів
виконавчої влади»
Міністерство екології та
природних ресурсів є
органом, що не здійснює
державний нагляд
(контроль) у сфері
господарської діяльності

Н – не частіше 1 раз на 5
років

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі

В – не частіше 1 раз на 2
роки;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

Прим.: Відповідно до
постанови КМУ від 10
вересня 2014 р. № 442 «Про
оптимізацію системи
центральних органів
виконавчої влади»
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України є
органом, що не здійснює
державний нагляд
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Прим.: У разі коли
протягом останніх трьох
років, що передують
плановому, але не менш як
протягом останніх двох
перевірок не виявлено
фактів порушення вимог
ліцензійних умов
провадження
господарської діяльності з
поводження з
небезпечними відходами –
наступна планова
перевірка такого суб’єкта
господарювання
здійснюється не раніше
ніж через період часу,
встановлений для
відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза

Прим.: У разі коли за
результатами не менш як
двох останніх перевірок не
виявлено порушень
ліцензійних умов
провадження
туроператорської

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/s
how/153-2017-%D0%BF
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62.

Постанова КМУ від 31
травня 2017 р. № 384

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності з оцінки відповідності вимогам
технічних регламентів і визначається
періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)
Міністерством економічного розвитку і
торгівлі

(контроль) у сфері
господарської діяльності

діяльності – наступна
планова перевірка такого
суб’єкта господарювання
здійснюється не раніше
ніж через установлений
для суб’єкта
господарювання
відповідного ступеня
ризику період, збільшений у
1,5 раза

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі

В – не частіше 1 раз на 2
роки;
С – не частіше 1 раз на 3
роки;
Н – не частіше 1 раз на 5
років

Прим.: Відповідно до
постанови КМУ від 10
вересня 2014 р. № 442 «Про
оптимізацію системи
центральних органів
виконавчої влади»
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України є
органом, що не здійснює
державний нагляд
(контроль) у сфері
господарської діяльності
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Прим.: У разі коли за
результатами двох
останніх планових заходів
державного нагляду
(контролю) не виявлено
фактів порушення
суб’єктом господарювання
вимог законодавства у
сфері оцінки відповідності,
наступний плановий захід
державного нагляду
(контролю) щодо такого
суб’єкта проводиться не
раніше ніж через період
часу, встановлений для
відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5
раза

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/s
how/384-2017-%D0%BF

