
 Методика визначення ступеню ризику 

 

Загальні положення  

 

Методика встановлює єдиний підхід до розроблення органами державного 

контролю критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових 

заходів державного контролю. Критерії підлягають перегляду не рідше ніж 1 

раз на 3 роки. 
 

Вимоги щодо розроблення критеріїв  

 

Під час розроблення критеріїв проводиться аналіз: 

 кількості суб’єктів господарювання, що підлягають державному контролю у 

відповідній сфері 

 кількості порушень суб’єктами господарювання за період не менш як 5 років  

 випадків настання негативних наслідків за період не менш як 5 років, їх 

масштабу, причин та кількості  

 кількісних та якісних показників господарської діяльності, що вказують на 

можливість настання негативних наслідків від провадження господарської 

діяльності  
     Посилання на Вимоги: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-п#n19 

 

Вимоги щодо віднесення суб’єктів господарювання до ступенів ризику  

 

Віднесення суб’єкта господарювання високого, середнього, незначного ступеню 

ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма 

критеріями. 
    Посилання на Вимоги: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-п#n38 

 

Вимоги щодо визначення періодичності проведення планових заходів 

державного контролю  

 

Періодичність планових заходів державного контролю може змінюватися у разі 

відсутності суттєвих порушень суб’єктом господарювання вимог законодавства 

шляхом встановлення відповідного коефіцієнта (за виключенням суб’єктів 

господарювання високого ступеня ризику). 
         Посилання на Вимоги: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-п#n45 

 

Вимоги щодо оприлюднення інформації 

 

На веб-сайті органу державного контролю оприлюднюються: 

 відомості про перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному 

контролю із зазначенням ступеня ризику  
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 форми для визначення ризиків настання негативних наслідків від 

провадження господарської діяльності  

 форми визначення вичерпного переліку критеріїв, їх показників, кількості 

балів за кожним показником, шкали балів та періодичності проведення 

планових заходів державного контролю 

 

# Форма визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження 

господарської діяльності, Додаток 1 до Методики розроблення критеріїв за якими 

оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається 

періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 342 від 10 травня 2018 року  

    Посилання на Форму: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n52 

 

# Форма визначення вичерпного переліку критеріїв, їх показників, кількості балів за 

кожним показником, шкали балів та періодичності проведення планових заходів 

державного нагляду (контролю), Додаток 2 до Методики розроблення критеріїв за 

якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та 

визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду 

(контролю), затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 342 від 10 травня 

2018 року  

    Посилання на Форму: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n56 
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