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Основою успішної роботи з неповнолітніми виступає інформаційно – аналітична 
діяльність, внаслідок чого однією з умов успішної боротьби з дитячою бездоглядністю і 
злочинністю виступає постійний обмін інформацією між суб`єктами превентивного впливу. 
Сучасна робота зі збору інформації про неповнолітніх правопорушників, її обробка, аналіз, 
чітке угрупування і зберігання допомагають вчасно реагувати і припиняти можливі 
правопорушення в майбутньому [8]. 

Таким чином, підсумовуючи викладене слід констатувати, що адміністративно-
правовим статусомУправління ювенальної превенції Національної поліції України та його 
підрозділівявляється система законодавчо встановлених і гарантованих державою правових 
положень та принципів, які закріплюють їх права й обов’язки, завдання й функції яких 
спрямовані на забезпечення прав і свобод дитини, інтересів суспільства й держави, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку, а також надання в межах, 
визначених законом, послуг особам.  
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НОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ 
ПЕРІОДИЧНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО 

НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ 
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Кабінет Міністрів України постановою № 715 від 5 вересня 2018 року затвердив нові 
критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та 
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у 
сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій. 

Тепер до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать: 
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1) вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить суб’єкту 
господарювання на праві власності, володіння, користування; 

2) площа об’єкта; 
3) максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або періодично 

перебувають на об’єкті; 
4) умовна висота об’єкта (висота, яка визначається різницею позначок найнижчого 

рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього 
поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах розміщено 
лише інженерні обладнання та комунікації будинку); 

5) наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на 
об’єкті протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду; 

6) клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта; 
7) кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, 

пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта та виявлених протягом останніх 
п’яти років, що передують плановому періоду. 

Як і раніше суб’єкти господарювання поділяються на три ступені ризику: високий, 
середній та незначний. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або 
незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма 
критеріями, визначеними в додатку 2, за шкалою: 

1) від 41 до 100 балів – високий; 
2) від 21 до 40 балів – середній; 
3) від 0 до 20 балів – незначний. 
І, як наслідок, планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та 

пожежної безпеки будуть здійснюватися з такою періодичністю: на суб’єктах господарювання 
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. 

Коли за результатами останнього планового заходу державного нагляду (контролю) у 
суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері 
техногенної та пожежної безпеки, наступна планова перевірка проводиться не раніше ніж 
через установлений для відповідного ступеня ризику період, збільшений удвічі. 

Це положення не застосовується до суб’єктів господарювання, віднесених до високого 
ступеня ризику. 

Якщо суб’єкту господарювання належить на праві власності, володіння або 
користування більше одного об’єкта, перевірка суб’єкта господарювання здійснюється з 
періодичністю, що залежить від суми балів, нарахованих окремо щодо кожного об’єкта. 

У зв’язку з прийняттям цього нормативно-правового акту Постанова Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2017 р. № 1043 »Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність 
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та 
пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій» втратила свою чинність. 
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