ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від
2017 р. №
ФОРМА
визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності
у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства
Цілі державного
нагляду (контролю)
(код)

Життя та здоров’я
людини (О1)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської
діяльності
подія, що містить ризик
настання негативних
наслідків

1.1 Недотримання вимог
санітарного законодавства

негативний наслідок

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

1.1 Смерть людини

Забезпечення питною
водою населення

1.2 Погіршення стану здоров’я людини

Здійснення скидання
стічних вод

1.3 Майнові втрати

Провадження діяльності,
пов'язаної з вихованням та
навчанням дітей

1.4 Немайнові втрати

Провадження діяльності,
пов'язаної з оздоровленням
та відпочинком
Надання медикодіагностичної допомоги
населенню
Провадження діяльності,
що може мати шкідливий
вплив на середовище
життєдіяльності та
здоров’я людини
Провадження діяльності,
пов’язаної з
обслуговуванням
населення
Виникнення гострих
кишкових інфекційних
захворювань, спалахів
гострих кишкових
інфекційних захворювань,
отруєнь
Порушення вимог
санітарного законодавства
Усунення порушень
санітарного законодавства
Невідповідність вимогам
результатів лабораторно-

інструментальних
досліджень об’єктів
середовища
життєдіяльності (питна
вода, грунт, атмосферне
повітря, харчові продукти,
гігієнічні змиви)
Випуск неякісної,
небезпечної продукції
Притягнення до
відповідальності за
порушення вимог
санітарного законодавства
Наявність звернень та
скарг громадян,
депутатських запитів,
запитів правоохоронних
органів, державних органів
влади, органів місцевого
самоврядування

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від
2017 р. №
Перелік критеріїв, їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів та періодичності
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та
визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)
1.

2.

1.1 Забезпечення питною водою населення

2.1 Здійснення скидання стічних вод

Показники критеріїв

1.1.1 чисельністю понад 100 тис.
осіб;

Кількість балів*

41

1.1.2 чисельністю від 20 тис. до 100
тис. осіб;

25

1.1.3 чисельністю. до 20 тис. осіб

15

1.1.4 не здійснюють діяльність із
забезпечення питною водою
населення.

0

2.1.1 у відкриті водойми, віднесені
до I категорії водокористування;

41

2.1.2 у відкриті водойми, віднесені
до II категорії водокористування;

3.

4.

3.1 Провадження діяльності, пов'язаної з
вихованням та навчанням дітей

4.1 Провадження діяльності, пов'язаної з
оздоровленням та відпочинком

25

2.1.3 не здійснюють скидання
стічних вод

0

3.1.1 у дошкільних навчальних
закладах

41

3.1.2 в закладах з короткотривалим
(до 3 годин) перебуванням кожної
дитини;

15

3.1.3 в загальноосвітніх навчальних
закладах;

41

3.1.4 в позашкільних навчальновиховних закладах, міжшкільних
навчально-виробничих комбінатах,
професійно-технічних навчальних
закладах, вищих навчальних
закладах I-II рівня акредитації;

15

3.1.5 не здійснюють діяльності,
пов'язаної з вихованням та
навчанням дітей

0

4.1.1 оздоровлення дітей

41

4.1.2 відпочинок дітей

25

5.

5.1 Надання медико-діагностичної допомоги
населенню

4.1.3 оздоровлення дорослих

25

4.1.4 відпочинок дорослих

15

4.1.5 не здійснюють діяльність,
пов'язану з оздоровленням та
відпочинком

0

5.1.1 надання стаціонарної
медичної допомоги населенню;

41

5.1.2 надання амбулаторної
медичної допомоги населенню

25

5.1.3 надання медико-діагностичної
допомоги із застосуванням джерел
25
іонізуючого та/або неіонізуючого
випромінювання
5.1.4 надання медико-діагностичної
допомоги без застосування джерел
10
іонізуючого та/або неіонізуючого
випромінювання

6.

6.1 Провадження діяльності, що може мати
шкідливий вплив на середовище життєдіяльності
та здоров’я людини

5.1.5 не надають медичну допомогу
населенню

0

6.1.1 діяльність з чисельністю
працівників до 300 осіб

15

6.1.2 діяльність з чисельністю
працівників понад 300 осіб

25

6.1.3 діяльність з викидами
забруднюючих речовин

25

6.1.4 діяльність без викидів
забруднюючих речовин

5

6.1.5 діяльність з дотриманням
санітарно-захисної зони

0

6.1.6 діяльність без дотриманням
санітарно-захисної зони

25

6.1.7 діяльність, віднесена до I
категорії підприємств, що
застосовують радіаційно-ядерні
технології

41

6.1.8 діяльність, віднесена до IІ
категорії підприємств, що
застосовують радіаційно-ядерні
технології

25

6.1.9 діяльність, віднесена до ІІІ
категорії підприємств, на яких
радіаційний вплив обмежується
територією або приміщенням, де
проводяться роботи з джерелами
іонізуючого випромінювання.

10

6.1.10 діяльність з використанням
шкідливих речовин I класу
41
небезпеки та/або біологічні агенти I
групи патогенності (небезпеки);

7.

7.1 Провадження діяльності, пов’язаної з
обслуговуванням населення

6.1.11 діяльність з використанням
шкідливих речовин II класу
небезпеки та/або біологічні агенти
II групи патогенності (небезпеки);

25

6.1.12 діяльність з впливом на
середовище життєдіяльності
фізичних факторів (шум, вібрація,
інфразвук, електромагнітне поле,
іонізуюче та неіонізуюче
випромінювання, параметри
мікроклімату, параметри
освітлення)

10

6.1.13 діяльність у сфері
поводження з відходами

10

6.1.14 діяльність у сфері
поводження з пестицидами та
агрохімікатами

10

6.1.15 не здійснюється діяльність,
що може мати шкідливий вплив на
середовище життєдіяльності та
здоров’я людини

0

7.1.1 побутові послуги, у т. ч.
послуги в індустрії краси

7.1.2 житлово-комунальні послуги

15

15

8.

8.1 Виникнення гострих кишкових захворювань,
спалахів гострих кишкових інфекційних
захворювань, отруєнь, неінфекційних
захворювань, смерть постраждалих

7.1.3 харчування

15

7.1.4 торгівля

15

7.1.5 не здійснюють діяльності з
обслуговування населення

0

8.1.1 гострі кишкові інфекційні
захворювання, спалахи гострих
кишкових інфекційних
захворювань, отруєння,
30
неінфекційні захворювання, смерть
постраждалих за останній плановий
період зареєстровано
8.1.2 гострі кишкові інфекційні
захворювання, спалахи гострих
кишкових інфекційних
захворювань, отруєння,
0
неінфекційні захворювання, смерть
постраждалих за останній плановий
період не зареєстровано

9.

9.1 Порушення вимог санітарного законодавства

10. 10.1.Усунення порушень санітарного
законодавства

9.1.1 порушення вимог санітарного
законодавства за останній
плановий період зареєстровано

30

9.1.2 порушення вимог санітарного
законодавства за останній
плановий період не зареєстровано

0

10.1.1. усунення порушень вимог
санітарного законодавства за

0

попередній плановий період
проведено повністю

10. 10.1 Невідповідність вимогам результатів
лабораторно-інструментальних досліджень
об’єктів середовища життєдіяльності (питна
вода, грунт, атмосферне повітря, харчові
продукти, гігієнічні змиви)

10.1.2. усунення порушень вимог
санітарного законодавства за
попередній плановий період
проведено частково

10

10.1.3. усунення порушень вимог
санітарного законодавства за
попередній плановий період не
проведено взагалі

25

10.1.1 невідповідність вимогам
результатів лабораторноінструментальних досліджень
об’єктів середовища
життєдіяльності (питна вода, грунт,
атмосферне повітря, харчові
продукти, гігієнічні змиви) за
останній плановий період
зареєстровано

30

10.1.2 невідповідність вимогам
результатів лабораторноінструментальних досліджень
об’єктів середовища
життєдіяльності (питна вода, грунт,
атмосферне повітря, харчові
продукти, гігієнічні змиви) за
останній плановий період не
зареєстровано

0

11. 11.1 Випуск неякісної, небезпечної продукції

12. 12.1 Притягнення до відповідальності за
порушення вимог санітарного законодавства

13. 13.1 Наявність звернень та скарг громадян,
депутатських запитів, запитів правоохоронних
органів, державних органів влади, органів
місцевого самоврядування

__________

11.1.1 випуск неякісної,
небезпечної продукції за останній
плановий період зареєстровано

30

11.1.2 випуск неякісної,
небезпечної продукції за останній
плановий період не зареєстровано

0

12.1.1 притягувались до
відповідальності за порушення
санітарного законодавства за
останній плановий період

10

12.1.2 не притягувались до
відповідальності за порушення
санітарного законодавства за
останній плановий період

0

13.1.1 звернення, скарги громадян,
депутатські запити, запити
правоохоронних органів,
державних органів влади, органів
місцевого самоврядування, за
останній плановий період були

30

13.1.2 звернення, скарги громадян,
депутатські запити, запити
правоохоронних органів,
державних органів влади, органів
місцевого самоврядування за
останній плановий період не було

0

* Кількість балів, що нараховується за кожним показником критеріїв, повинна відображати ступінь відповідного ризику.

