Додаток 2
до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у
сфері метрології та метрологічної діяльності та
визначається
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 кількістю фасованого товару в
упаковках

Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної
діяльності, їх показників та кількості балів за кожним показником
Сфера державного нагляду (контролю) метрологічний нагляд у сфері метрології
та метрологічної діяльності
Критерії, за якими
оцінюється ступінь ризику
від провадження
господарської діяльності та
визначається періодичність
проведення планових
заходів державного
нагляду (контролю)
1.

Вид діяльності у сфері
законодавчо
регульованої
метрології

Показники критеріїв

Кількість
балів

показник № 1.1
експлуатація засобів вимірювальної техніки
суб’єктами господарювання під час провадження
таких видів діяльності:
забезпечення захисту життя та охорони здоров’я
громадян;
здійснення контролю якості та безпечності
харчових продуктів і лікарських засобів;
здійснення контролю стану навколишнього
природного середовища;
здійснення контролю безпеки умов праці;
здійснення контролю безпеки дорожнього руху та
технічного стану транспортних засобів
показник № 1.2
експлуатація засобів вимірювальної техніки
суб’єктами господарювання під час провадження
таких видів діяльності::
виконання топографо-геодезичних, картографічних
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та гідрометеорологічних робіт, робіт із
землеустрою;
проведення торговельно-комерційних операцій та
здійснення розрахунків між покупцем
(споживачем) і продавцем (постачальником,
виробником, виконавцем), у тому числі під час
надання транспортних, побутових, комунальних,
телекомунікаційних послуг, послуг поштового
зв’язку, постачання та/або споживання
енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної
і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо)

2. Вид метрологічного
нагляду

3. Наявність порушень
вимог законодавства у
сфері метрології та
метрологічної
діяльності, які виявлені
за результатами
планових та
позапланових
перевірок протягом

показник № 1.3
експлуатація засобів вимірювальної техніки
суб’єктами господарювання під час провадження
таких видів діяльності:
обчислення сум податків і зборів, податковий та
митний контроль;
виконання робіт, пов’язаних з визначенням
параметрів будівель, споруд і території забудови;
виконання робіт із забезпечення технічного захисту
інформації згідно із законодавством;
виконання робіт з використанням апаратури
глобальних супутникових навігаційних систем;
виконання робіт за дорученням органів досудового
розслідування, органів прокуратури та судів;
здійснення реєстрації національних і міжнародних
спортивних рекордів
показник 2.1
метрологічний нагляд за законодавчо
регульованими засобами вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації у суб’єктів
господарювання
показник 2.2
метрологічний нагляд за кількістю фасованого
товару в упаковках:
- суб’єкти господарювання здійснюють
фасування товарів в упаковки;
- суб’єкти господарювання здійснюють
продаж фасованих товарів в упаковках
показник 3.1
суб’єкти господарювання:
- порушили вимоги щодо випуску з
ремонту та видачі на прокат засобів
вимірювальної техніки;
- порушили умови і правила проведення
повірки засобів вимірювальної техніки;
- експлуатують фальсифіковані засоби
вимірювальної техніки;

11

6

11

11
5

21

3
останніх трьох років,
що передують
плановому

порушили правила застосування засобів
вимірювальної техніки
показник 3.2
суб’єкти господарювання:
- не виконали або несвоєчасно виконали
припис про усунення метрологічних
вимог;
-

-

Шкала балів
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створили перешкоди посадовим особам
центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
метрологічного нагляду, у проведенні
перевірки

Ступінь ризику від
Періодичність проведення планових
провадження господарської
заходів державного нагляду
(контролю)
діяльності

Від 41 до 100

високий ризик

один раз на 2 роки

Від 21 до 40

середній ризик

один раз на 3 роки

Від 0 до 20

незначний ризик

один раз на 5 років

