Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері зберігання зерна та продуктів його
переробки, їх показники та кількість балів за кожним показником
Критерії, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та
визначається періодичність
проведення планових заходів
державного нагляду (контролю)
1. Види господарської діяльності

Показники критеріїв

Кількість
балів

зберігання зерна, обсяг якого за рік,
що передує року, в якому
складається річний план заходів
державного нагляду (контролю),
становить:
більше 60 тис. тонн

20

від 10 тис. до 60 тис. тонн включно

15

від 1 тис. до 10 тис. тонн включно

10

до 1 тис. тонн включно

5

0 тонн

0

зберігання продуктів переробки
зерна, обсяг якого за рік, що
передує року, в якому складається
річний план заходів державного
нагляду (контролю), становить:

2. Строк провадження
господарської діяльності у сфері
зберігання зерна та продуктів
його переробки

більше 60 тис. тонн

20

від 10 тис. до 60 тис. тонн включно

15

від 1 тис. до 10 тис. тонн включно

10

до 1 тис. тонн включно

5

0 тонн

0

до 5 років включно

20

від 5 до 10 років включно

15

більше 10 років

10
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3. Види порушень вимог
законодавства про зерно та ринок
зерна та законодавства про
державний нагляд (контроль) у
сфері господарської діяльності,
виявлених протягом останніх
п’яти років, що передують
плановому періоду

оформлення складського документа
на зерно без передачі зерна на
зберігання

30

неповернення зерна
поклажодавцеві без відшкодування
втрат

30

введення в обіг зерна або продуктів
його переробки, що не
відповідають вимогам
законодавства про зерно та ринок
зерна

25

не забезпечення простежуваності
поклажодавцем руху зерна на всіх
технологічних процесах, що
здійснюється зерновим складом
та/або зернопереробним
підприємством

25

незабезпечення зерновим складом
схоронності зерна, переданого на
зберігання

25

неналежне ведення кількісноякісного обліку зерна та продуктів
його переробки

25

не дотримання вимог щодо якості
зерна та продуктів його переробки

25

протиправне недопущення
суб’єктом господарювання
посадової особи органу державного
нагляду (контролю) до проведення
заходу державного нагляду
(контролю) у сфері зберігання
зерна та продуктів його переробки

25

неповернення зерна
поклажодавцеві з відшкодуванням
втрат

20

3
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4. Кількість порушень вимог
законодавства про зерно та ринок
зерна та законодавства про
державний нагляд (контроль) у
сфері господарської діяльності,
виявлених протягом останніх
п’яти років, що передують
плановому періоду

неправомірна відмова зернового
складу у прийнятті зерна на
зберігання

20

інше порушення вимог
законодавства у сфері зберігання
зерна та продуктів його переробки

10

відсутність порушень вимог
законодавства у сфері зберігання
зерна та продуктів його переробки

0

п’ять або більше

15

три – чотири

10

два

5

одне

3

нуль

0

5. Кількість позапланових заходів п’ять або більше
15
державного нагляду (контролю)
три – чотири
10
за додержанням вимог
5
законодавства про зерно та ринок два
зерна, проведених щодо суб’єкта одне
3
господарювання протягом
нуль
0
останніх п’яти років, що
передують плановому періоду, з
підстав, передбачених абзацами
третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим
частини першої статті Закону
України "Про основні засади
державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності"
__________
У разі коли суб’єкт господарювання одночасно може бути віднесений до двох
або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою
кількістю балів.

