ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _______________ 2018 р. № ________

КРИТЕРІЇ
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва, є:
1) дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;
2) обсяг виробництва та/або реалізації насіння та садивного матеріалу
протягом певного періоду часу (визначається для насіння - за масою, для
картоплі - за масою, для садивного матеріалу - за кількістю штук);
3) Протягом року, що передує плановому, суб’єкт господарювання
одержував підтвердження центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва
та розсадництва, на ввезення на територію України зразків насіння і садивного
матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або
Переліку сортів ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування та/або
здійснював ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сорту,
не занесеного до Реєстру сортів рослин України, але занесеного до Переліку
сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової
сертифікації яких приєдналася Україна, для цілей розмноження та подальшого
вивезення за межі України.
Критерії визначаються за формою визначення ризиків настання негативних
наслідків від провадження господарської діяльності, згідно з додатком 1.
2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання
відносяться до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього або
незначного за шкалою балів, за формою визначення вичерпного переліку
критеріїв, їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів та
періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю),
згідно з додатком 2.
3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться
суб’єкти, які отримали суму балів у діапазоні від 41 до 100 балів.
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4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться
суб’єкти, які отримали суму балів у діапазоні від 21 до 40 балів.
5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться
суб’єкти, які отримали суму балів у діапазоні від 0 до 20 балів.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та
розсадництва здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на два роки;
із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на п’ять років.
7. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів
державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років
для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та
протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до
незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень
вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, наступний плановий
захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання
проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного
ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.
Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових
перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства
у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю)
щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється у наступному плановому
періоді.
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