
 

  Порядок проведення робіт з сертифікації (оцінки) 

систем менеджменту якості 

органу із сертифікації систем менеджменту ДП «СВЦОО» 

 

1 Призначення 

1.1 Цей Порядок проведення сертифікації систем менеджменту якості (далі - Порядок) 

встановлює загальні правила та процедури сертифікації систем менеджменту(далі - СП) органом із 

сертифікації систем менеджменту ДП «СВЦОО» (далі - орган з сертифікації або/чи ОС). 

1.2 Порядок розроблений в доповнення п.9 Настанови  системи  менеджменту НЯСУ-01 і 

призначений для застосування ОС, а також для підприємств, установ, організацій незалежно від 

форм  власності, які мають сертифіковані СМ та взаємодіють з ОС з цих питань (далі - 

замовники). 

1.3 Порядок забезпечує загальне розуміння замовниками сертифікації та ОС умов та 

процедур сертифікації систем менеджменту у сфері якості. 

2 Сфера поширення 

2.1 Цей порядок поширюється на директора ДП «СВЦОО», заступника директора, зав. 

відділу  СіС, сектор управління системою якості, персонал що залучається до робіт з сертифікації.  

2.2 Роботи з сертифікації (оцінки) систем менеджменту повинні проводитись у відповідності 

з чинними в Україні нормативними документами, організаційно-методичними документами 

органу з сертифікації та згідно з цим порядком. 

Оцінка системи менеджменту якості проводиться згідно з цим порядком, але без 

оформлення сертифіката на систему менеджменту якості.  

2.3 При сертифікації серійної продукції і послуг за схемою з сертифікацією (оцінкою) систем 

менеджменту до робіт виконавчих груп відділу сертифікації і стандартизації залучається група 

сектору менеджменту системою якості. 

2.4 Всі документи з сертифікації, які підлягають реєстрації зберігаються згідно з вимогами 

робочої інструкції  РІ-06.02 «Процес менеджменту зберіганням документів з сертифікації, оцінки 

відповідності та випробувань».  

2.5 Виконавчою групою повинна проводитись експертиза оригіналів документів надаваних 

замовником (в справі підприємства залишаються копії цих документів). 

2.6 Керівник та всі члени виконавчої групи і відповідальна особа повинні забезпечити 

конфіденційність інформації, яка була отримана під час робіт з сертифікації/оцінки.  

2.7 Фахівці групи повинні повідомляти керівництво органу з сертифікації (ОС)  

ДП «СВЦОО» про всі стосунки з заявником сертифікації системи управління, якщо вони можуть 

вплинути на неупередженість і обєктивність їх роботи.  

2.8 Інструкції щодо забезпечення конфіденційності і розгляду апеляцій і скарг повинні 

виконуватись у відповідності з РІ-00.02 та  РІ-00.04. 

3 Відповідальність за функціонування процесу 

Кожний фахівець з сертифікації відповідає за менеджменту процесом відповідно до своїх 

повноважень і відповідальності. Загальну відповідальність за процес сертифікації (оцінки) систем 

менеджменту якості несе завідувач сектору управління системою якості. 

4. Опис порядку 

4.1 Порядок сертифікації систем управління. 

4.1.1 Підприємство-замовник подає заявку на сертифікацію в ОС ДП «СВЦОО» встановленої 

форми згідно додатку А. 

4.1.2 ОС ДП «СВЦОО» розглядає оформлену заявку і надсилає (надає) замовнику для 

заповнення і надання для експертизи опитувальну анкету, типова форма якої наведена в  

додатку  Г, заявник надає для експертизи Настанову з якості і документально оформлені 

процедури (за узгодженням). 

 

 

 



4.1.3 Визначення тривалості аудиту 

4.1.3.1 Орган сертифікації визначає час, необхідний для планування і провадження повного і 

результативного аудиту системи менеджменту клієнта. Тривалість аудиту, визначену органом 

сертифікації, та його обґрунтування, реєструється до затвердження програми аудиту системи 

управління. При визначенні тривалості враховуються, серед іншого, такі аспекти: 

a) вимоги відповідного стандарту на систему менеджменту; 

b) розмір і складність; 

c) технологічні і регуляторні обставини; 

d) будь-які види діяльності, виконувані на умовах аутсорсингу, які охоплено сферою системи 

менеджменту; 

e) результати будь-яких попередніх аудитів; 

f) кількість філій та розгалуженість структури; 

g) ризики, пов'язані з продукцією, процесами або видами діяльності організації;  

h) чи аудит є скомбінований, спільний або інтегрований. 

У разі, якщо встановлені спеціальні критерії для конкретної схеми сертифікації, їх треба 

застосовувати. 

Час, що використано будь-яким членом групи, який не має статусу аудитора (наприклад 

технічні експерти, письмові та усні перекладачі, спостерігачі і аудитори-стажисти), не повинен 

зараховуватись у зазначену вище тривалість аудиту. 
ПРИМІТКА Залучення письмових та усних перекладачів може вимагатидодаткового часу для аудиту. 

4.1.3.2  Методологія визначення тривалості аудита 

Методологія, використана як основа для розрахунку тривалості первинного аудита  

(етап 1+етап 2), ґрунтується виключно на дійсній кількості персоналу, але не надає мінімальну або 

максимальну тривалість (таблиця СМЯ 1).  

Малюнок СМ 1 надає для аудитів СМ наочні вказівки для коригувань основного часу аудита 

та надає межі для процесу, який має бути використаний для планування аудита визначаючи 

відправну точку, що ґрунтується на загальній кількості персоналу для всіх змін. Коли процес 

випуску продукції або надання послуги функціонує на основі змін, протяжність аудита кожної 

зміни залежить від процесів, виконуваних на кожній зміні, та від рівня менеджменту на кожної 

зміні, який продемонстрований замовником. Обґрунтування неохоплення аудитом кожної зміни 

повинне документуватися.  

 
Використовуючи придатний коефіцієнт, одній ті самі таблиці та малюнки можуть бути 

використані як основа для розрахунку тривалості для наглядових та ресертифікаційних аудитів. 
 

Таблиця СМЯ 1 - Системи Менеджменту Якості 

 

Залежність між дійсною кількістю персоналу та тривалості аудита (тільки первинний Аудит) 

 

Дійсна кількість персоналу 
Тривалість аудита 

Етап 1 + Етап 2 (днів) 
Дійсна кількість персоналу 

Тривалість аудита 

Етап 1 + Етап 2 (днів) 

1-5 1.5 626-875 12 

6-10 2 876-1175 13 

11-15 2.5 1176-1550 14 

16-25 3 1551-2025 15 

26-45 4 2026-2675 16 

46-65 5 2676-3450 17 

66-85 6 3451-4350 18 

86-125 7 4351-5450 19 

126-175 8 5451-6800 20 

176-275 9 6801-8500 21 

276-425 10 8501-10700 22 

426-625 11 >10700 Дотримувати  

прогресію вище 

 

 

 



 

 

Малюнок СМЯ 1- Зв’язок між складністю та тривалістю аудита 
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Велика Проста Велика Складна 

 

Розгалужена структура 

Незначна кількість процесів 

Повторювані процеси 

Вузька галузь 

Розгалужена структура 

Багато процесів 

Широка галузь 

Неповторювані процеси 

Відповідальна за розробку 

 

 Відправна точка 

Діаграми Часу 

Аудиту 

 

  

Незначна кількість процесів 

Вузька галузь 

Повторювані процеси 

Багато процесів 

Відповідальна за розробку 

Широка галузь 

Неповторювані процеси 

 

Мала Проста 

 

Мала Складна 

 

 → Складність Системи Замовника → 

 

4.1.3.3 Тривалість первинного аудита (етап 1 плюс етап 2) 

Тривалість аудита, що включена у планування та підготовку, та складання звіту у поєднанні 

не має зменшувати загальну тривалість аудита на місці до значення меншого ніж 80% часу 

наданого у Таблиці СМЯ 1. Якщо вимагається додатковий час для планування та/або складання 

звіту, то це не буде обґрунтуванням зменшення тривалості аудита. 

Таблиця СМЯ 1 надає відправну точку для визначення тривалості первинного аудита (етап 1 

та етап 2) для СМ. 

Якщо ООВ застосував зменшення часу, встановленого у Таблиці СМЯ 1, робиться 

обґрунтування доступне для його органу акредитації для перевірки під час оцінювань органу 

акредитації та на запит від органу акредитації. 

Тривалість сертифікаційного аудита може включати методи дистанційного аудита, такі як 

інтерактивне співробітництво за допомогою Інтернету, Інтернет наради, телеконференції та/або 

електронні перевірки процесів замовника (див. IAF MD 4). Ці діяльності повинні бути 

ідентифіковані у плані аудита, та час, що на них витрачається, може розглядатися як додатковий 

до загальної «тривалості аудита на місці». Якщо орган сертифікації планує аудит для якого 

дистанційний аудит становить більше, ніж 30 % запланованої тривалості аудита на місці, орган 

сертифікації повинен обґрунтувати план аудита та вести записи цього обґрунтування, які повинні 

бути доступними органу акредитації для перевірки. Обсяг  дистанційного аудита більший ніж 50% 

загального часу аудитора на місці є небажаним. 
ПРИМІТКИ: 1.Час аудитора на місці стосується часу аудитора на місці, передбаченого для окремої 

ділянки. Електронні аудити віддалених ділянок вважаються дистанційними аудитами, навіть якщо 

електронний аудит виконується у приміщеннях організації. 

2. Незалежно від використовуваних методів дистанційного аудита, замовник повинен фізично 

відвідуватись щонайменше щорічно. 

3. Тривалість аудита 2 етапу менша, ніж 1 аудито-день є небажаною. 

4.1.3.4 Тривалість наглядового аудита  

Тривалість наглядового аудита для конкретної організації під час первинного трирічного 

циклу сертифікації має бути пропорцією часу, витраченому на первинний сертифікаційний аудит 

(етап 1 + етап 2), у загальній кількості часу, що витрачається на наглядання щорічно, у кількості 

1/3 часу, що витрачено на первинний сертифікаційний аудит. Актуальні дані про замовника, якого 

стосується сертифікація, повинні бути доступними для планування кожного наглядового аудита. 

Запланована тривалість наглядового аудита повинна переглядатись час від часу, щонайменше 

кожний наглядовий аудит, та завжди під час ресертифікації для врахування змін в організації, 



системі, зрілості, тощо. Доказ переглядання, включаючи будь-які коригування тривалості аудита 

повинні реєструватися. 

4.1.3.5  Тривалість ресертифікаційного аудита  

Тривалість ресертифікаційного аудита має бути розрахована на підставі актуальної 

інформації про замовника та, зазвичай, дорівнює приблизно 2/3 часу, який міг би вимагатися для 

первинного сертифікаційного аудита (етап 1 + етап 2) організації, якщо такий первинний аудит 

проводився б на час ресертифікації (тобто, 2/3 тривалості не справжнього первинного 

сертифікаційного аудита). Тривалість аудита повинна враховувати результати аналізування 

дієвості системи. 

4.1.3.6 Чинники для коригування тривалості аудита:  

Додаткові фактори, які можуть бути потрібними для врахування, включають, але не 

обмежені наступними: 

Збільшення тривалості аудита: 

• Складна логістика, яка охоплює більше ніж одну будівлю або місцезнаходження де 

виконуються роботи, наприклад, повинен бути перевірений відокремлений Центр Проектування; 

• Персонал, що розмовляє на більше ніж одній мові (вимагається перекладач(і) або 

перешкоджає окремим аудиторам роботами самостійно); 

• Дуже велика ділянка відносно кількості персоналу (наприклад, ліс); 

• Висока ступінь регламентування (наприклад, їжа, ліки, авіація та космос, ядерна енергія, 

тощо); 

• Система охоплює процеси надзвичайної складності або відносно велику кількість або 

неповторювані діяльності; 

• Діяльності, які вимагають відвідування тимчасових ділянок для підтвердження видів 

діяльності постійних ділянок (-ки), чиї системи менеджменту є об’єктом сертифікації. 

Зменшення тривалості аудита: 

• Дуже мала ділянка відносно кількості персоналу (наприклад, тільки офісний комплекс); 

• Зрілість системи менеджменту; 

• Комбінований аудит інтегрованої системи, що складається з двох або більше сумісних 

систем менеджменту; 

• Попередня обізнаність із системою менеджменту замовника (наприклад, вже сертифікована 

тим самим ООВ на відповідність іншому стандарту); 

• Стан готовності клієнта до сертифікації (наприклад, вже сертифікований або визнаний в 

іншій схемі 3-ї сторони); 

• Низька складність діяльності, наприклад, 

• Процеси спричиняють одну загальну діяльність (наприклад, тільки Послугу); 

• Ідентичні види діяльності виконуються на всіх змінах з доречним доказом еквівалентності 

виконання на всіх змінах, що ґрунтується на попередніх аудитах (внутрішні аудити та аудити 

ООВ); 

• Якщо значна кількість персоналу виконує одну й ту саму просту функцію. 

• Якщо персонал включає досить багато людей, які працюють поза місцезнаходженням, 

наприклад, продавці, водії, персонал обслуговування, тощо, та можлива у значній мірі  

проаудувати відповідність їх діяльності системі за допомогою перевірки записів. 

Всі ознаки системи замовника, процесів та продукції/послуги мають бути враховані та 

зроблені справедливі коригування для тих чинників, які можуть обґрунтувати більший або 

менший час аудитора для результативного аудита.  

4.1.3.7 Тимчасові ділянки 

У випадках, коли заявник сертифікації або сертифікований замовник надає його продукт  

(-цію) або послугу (-ги) на тимчасових ділянках, такі ділянки повинні бути включені у програми 

аудитів. 

Тимчасові ділянки можуть коливатися від значних ділянок менеджменту проектів до 

незначних ділянок послуг/монтажу. Потреба у відвідуванні таких ділянок та розмір вибірки має 

ґрунтуватися на оцінці ризиків неспроможності СМ управляти виробляємою продукцією. Вибірка 

відібраних ділянок має представляти коло потреб у компетентності замовника та різноманітність 

послуг, враховуючи розміри та типи діяльностей, та різні етапи виконання проектів та пов’язаних 

аспектів навколишнього середовища та впливів. 



Зазвичай аудити на місці тимчасових ділянок проводяться. Однак, наступні методи могли б 

бути прийняті до уваги як альтернативи для заміни деяких аудитів на місці. 

- Співбесіди або наради щодо ходу роботи з замовником та/або особисто з його споживачем, 

або за допомогою телеконференції; 

- Аналізування документації діяльності тимчасових ділянок; 

- Дистанційний доступ до електронних ділянок, які містять записи або іншу інформацію, яка 

є доречною для оцінювання системи менеджменту та тимчасової ділянки(нок); 

- Використання відео- та телеконференції та інших технологій, які уможливлюють 

проведення дистанційного аудита. 

У кожному випадку, метод аудита має бути повністю задокументований та обґрунтований 

стосовно його результативності. 

4.1.3.8  Тривалість аудита розгалуженої структури 

У випадку аудитів розгалуженої структури, відправна точка для розрахунку тривалості 

аудита для кожної ділянки повинна бути сумісною з Таблицею СМ 1,  

Малюнком СМ 1. Однак, зменшення може бути зроблено враховуючи ситуації, коли певні 

процеси системи менеджменту є недоречними щодо ділянці та, головним чином, є 

відповідальністю  управляючої ділянки.  

4.1.3.9  Застосування вибірки при розгалуженій структурі 

У разі застосування вибірки при розгалуженій структурі для проведення аудиту системи 

менеджменту клієнта, яка охоплює однакові види діяльностей на різних виробничих об’єктах, 

орган сертифікації визначає розмір вибірки, щоб забезпечити належний аудит системи 

менеджменту. Обґрунтування плану вибірки  задокументовується для кожного клієнта у 

відповідності з робочою інструкцією РІ-05.01 «Визначення часу аудиту».   

4.2   Програма аудиту  

4.2.1 Щоб чітко визначити діяльність з аудиту, яка повинна продемонструвати, що система 

управліяння якості клієнта відповідає вимогам сертифікації згідно з обраним(ими) 

стандартом(ами) або іншим(ими) нормативнми(ими) документом(ами), розробляється  програма 

аудиту для повного циклу сертифікації. Програма аудиту на цикл сертифікації охоплює всі вимоги 

системи менеджменту. 

4.2.2 Програма аудиту  включає два етапи первинного аудиту, наглядові аудити в першій і 

другій роки та  аудит повторної сертифікації на третій рік до закінчення  сертифікації.  

Трирічний цикл сертифікації починається з рішення щодо сертифікації або повторної 

сертифікації .  Визначення програми аудиту та будь-які подальші доповнення враховують розмір 

організації-клієнта, галузь та складність його системи управління, продукції та 

процесів, а також продемонстрований рівень результативності системи менеджменту 

та результати  попередніх аудитів. 

4.2.3 Якщо ОС СУ ДП «СВЦОО» приймає до уваги сертифікацію або інші аудити, які 

вже були надані   клієнту, він повинен  зібрати достатню кількість інформації, яку в свою чергу 

можна перевірити, для того щоб виправдати та зафіксувати будь-які зміни до програми аудиту.  

Наглядові аудити необхідно проводяться щонайменше один раз на рік, за винятком років, 

коли проводиться повторна сертифікація. Дата першого наглядового аудиту, наступного після 

первинної сертифікації, не повинна бути пізніше, ніж через 12 місяців від дати прийняття рішення 

щодо сертифікації. 

4.3 Розгляд заявки на сертифікацію. 

4.3.1 При отриманні заявки додаток А, ОС проводить її реєстрацію та розгляд (аналізування). 

Для проведення робіт щодо аналізування заявки та матеріалів, що надаються, керівництво 

ОС визначає персонал органу з числа діючих аудиторів. Під час розгляду заявки ОС через 

визначений персонал повинен впевнитися, що: 

a) інформація про організацію-замовника і його СМ достатня для проведення аудиту; 

b) вимоги до сертифікації чітко визначені і задокументовані, і надані організації-замовнику; 

c) будь-які відомі непорозуміння між ОС та організацією-замовником вирішені; 

d) ОС має компетентність і здатність виконати сертифікацію; 



e) бажана галузь сертифікації, розташування виробничих ділянок організації- замовника, час, 

що необхідний для виконання аудиту і будь-які інші питання, що впливають на процес 

сертифікації, враховані (мова, умови безпеки, загрози неупередженості, і т.п.); 

f) записи обґрунтування рішення щодо проведення аудиту ведуться. 

У разі необхідності, ОС має право запросити від замовника надання додаткової інформації, 

необхідної для встановлення можливості проведення сертифікації та потреб у проведенні 

попереднього оцінювання СМ. 

У разі негативних результатів розгляду заявки та доданих матеріалів ОС повідомляє заявника 

щодо відмови у проведенні сертифікації СМ з письмовим обґрунтуванням причин. 

Рішення про анулювання заявки (додаток Г) 

Відмова у сертифікації СМ не повинна носити дискримінаційного характеру і може бути 

обумовлена лише об'єктивними причинами . 

У разі позитивних результатів розгляду заявки ОС, її реєструють в книзі реєстрації заявок 

(додаток Б) та направляють організації-заявнику: 

-  опитувальну анкету для проведення попереднього оцінювання СУ Заявника (додаток Е); 

-  рішення за заявкою на сертифікацію СМ (додаток В); 

- готується проект договору на проведення сертифікації в якому крім іншого зазначає: 

1) умови та обсяг проведення сертифікаційного аудиту, що проводиться у два етапи; 

2) наглядові (інспекційні) аудити, які проводяться на перший та другий роки сертифікації; 

3) ресертифікаційний аудит на третій рік до закінчення сертифікації (здійснюється за 

бажанням замовника). 

- визначається особа (осіб) з числа керівного складу ОС, які прийматимуть рішення щодо 

сертифікації (мають необхідну компетентність у сфері СМ, що на сертифікацію, а також не 

прийматимуть участі в аудиті); 

- визначає особу (осіб) з числа провідних аудиторів ОС; 

- готує проект плану  

- надсилає ці документи замовнику. 

Заявник підписує договір  та проводить передоплату робіт, якщо це передбачено договором. 

Керівник комісії з перевірки затверджує програму повного циклу сертифікації системи 

менеджменту(додаток  Є) та план аудиту (додаток Ж). 

4.3.2 План аудиту 

Для забезпечення проведення кожного конкретного аудиту «на місці»  ОС  готується план 

аудиту, який є узгодженою із замовником основою для планування і проведення діяльності з 

аудиту. План аудиту готується у відповідності до вимог ОС відповідає відповідним положеннями  

ISO 19011. 

План аудиту відповідає цілям та сфері аудиту. План аудиту, щонайменше, охоплює або 

посилається  на  наступне:  

а) цілі аудиту;  

b) критерії аудиту;  

c) сферу аудиту, зокрема ідентифікацію організаційних та функціональних одиниць або 

процесів, які підлягатимуть аудиту;  

d) дати і місця, де буде проводитись аудит на місці, зокрема відвідування тимчасових 

об’єктів та діяльність з дистанційного аудиту, якщо це застосовно;  

e) очікувана тривалість аудиторської діяльності на місці;  

f) ролі та обов'язки членів групи з аудиту та супроводжуючих осіб, таких як спостерігачі або 

перекладачі.  

4.3.3 При розробленні та можливому подальшому уточненні Плану аудиту враховуються: 

- розмір організації замовника; 

- галузь і складність його СМ; 

- продукція і процеси, які застосовуються при виробництві; 

- продемонстрований рівень результативності СМ і результатів будь-яких попередніх аудитів. 

4.3.4  План аудиту повинен включати такі основні етапи: 

- проведення підготовчих заходів; 

- проведення заходів аудиту етапу 1; 

- планування заходів аудиту етапу 2; 



- оформлення матеріалів сертифікації; 

- контролювання впровадження замовником коригувальних дій з усунення виявлених   

  невідповідностей; 

- прийняття та оформлення рішення щодо сертифікації. 

4.3.5  Завдання, які визначаються у Плані аудиту для експертної групи з аудиту, повинні 

передбачати: 

a) розгляд і перевірку структури, політики, процесів, процедур, записів та пов'язаних 

документів організації замовника стосовно СМ; 

b) визначення, що задовольняються всі вимоги, відносно заявленої галузі 

c) визначення, що процеси і процедури встановлені, впроваджені і виконуються 

результативно, щоб забезпечити основу для впевненості в СМ замовника; 

d) повідомлення замовнику про його дії, будь-які несумісності між політикою замовника, 

цілями і метою (що відповідають очікуваннями відповідного стандарту на СМ або іншому 

нормативному документу), а також отримані результати. 

4.3.6   Підготовчі заходи до сертифікації можуть включати: 

- попереднє ознайомлення членів експертної групи з НД, на відповідність якій буде 

здійснюватися перевірка СМ (крім випадків сертифікації на відповідність стандартам ISО серії 

9000); 

- ознайомлення  підприємства  з  умовами  перевірки; 

- визначення  каналів  обміну  інформацією; 

- погодження  присутності  спостерігачів  та  необхідності  забезпечення  членів експертної  

групи  супроводжуючими  особами. 

4.3.7  Після укладання договору ОС ДП «СВЦОО» організовує роботи з сертифікації системи 

управління, які складаються з таких етапів: 

- попередня оцінка системи менеджменту(1 етап); 

- остаточна оцінка системи менеджменту(2 етап);  

- оформлення результатів перевірки та оцінки; 

- технічний нагляд за сертифікованою системою управління; 

4.4 Попередня оцінка системи менеджменту якості (1етап) 

Попередня оцінка системи менеджменту якості (1етап) виконується:   

a) перевірити  задокументовану  інформацію  системи  менеджменту якості  клієнта;  

b) оцінити конкретний стан ділянки клієнта та провести співбесіди з персоналом клієнта з 

метою визначення готовності до другого етапу аудиту;  

c) проаналізувати стан клієнта та його розуміння щодо вимог стандарту, зокрема стосовно 

визначення ключових характеристик або суттєвих аспектів, процесів, цілей і функціювання 

системи управління;  

d) зібрати необхідну інформацію щодо сфери системи управління, включаючи:  

- ділянки(нок) клієнта;  

- процеси та обладнання;  

- встановлені рівні контролю (зокрема у випадках клієнтів з розгалуженою структурою);  

- застосовні законодавчі та регуляторні вимоги.  

e) проаналізувати розподіл ресурсів для проведення аудиту другого етапу і погодити з 

клієнтом деталі аудиту другого етапу;  

f) забезпечує конкретизацію планування аудиту другого етапу завдяки досягненню 

достатнього розуміння системи менеджменту клієнта і діяльності його дільниць в контексті 

стандарту на систему менеджменту або інших нормативних документів;  

g) оцінити, чи планують і провадять внутрішні аудити і аналізування з боку керівництва, і чи 

ступень запровадження системи менеджменту підтверджує готовність клієнта для аудиту другого 

етапу.  

Для досягнення цілей, визначених вище, щонайменше частина аудиту етапу 1 виконується за 

місцем знаходження підприємства.  

4.4.1 Склад комісії з оцінки системи менеджменту якості формується за поданням головного 

аудитора і затверджується наказом керівника ОС ДП «СВЦОО» з забезпеченням відсутності 

конфлікту інтересів. 



Головний аудитор при формуванні складу комісії повинен забезпечити присутність в ній 

принаймні одного аудитора, а також, при необхідності, компетентних фахівців, які мають досвід у 

виробництві продукції (наданні послуг), стосовно яких оцінюється система управління.  

Затверджений наказом склад комісії з проведення перевірки її оцінки системи менеджменту 

якості повідомляється замовнику у листі на підприємство «повідомлення щодо проведення 

аудиту» і може бути відхиленим замовником письмово  з наведенням причин можливих 

конфліктних ситуацій, після чого ОС ДП «СВЦОО» вносить до нього зміни. 

4.4.2  Після аналізу всіх матеріалів і даних замовника комісія готує висновок, щодо 
попередньої оцінки системи менеджменту якості (типова форма у додатку І ), в якому вказує про 
недоцільність (з поясненням причин такого рішення), або доцільність остаточної перевірки і 
оцінки системи менеджменту(2 етапу). 

У визначенні інтервалу між аудитами етапів 1 і 2, необхідно прийняти до уваги потреби 

замовника вирішити проблемні питання , виявлені протягом аудиту етапу 1. Органу сертифікації 

також може бути необхідним переглянути його заходи для етапу 2. 

4.4.3   Остаточна перевірка і оцінка системи менеджменту(2 етап). 
4.4.3.1. Мета аудиту етапу 2 - оцінити впровадження, включаючи результативність, системи 

менеджменту якості замовника. Аудит етапу 2 повинен проводитись на місці розташування (нь) 
замовника. Аудит повинен охоплювати щонайменше таке: 

a) інформація і докази про відповідність всім вимогам відповідного стандарту системи 

менеджменту якості або іншого нормативного документа; 

b) здійснення моніторингу, вимірювання, звітування і перегляду на відповідність ключовим 

завданням і цілям (сумісним з очікуваннями у застосованому стандарті системи менеджменту 

якості або іншому нормативному документі); 

c) системи менеджменту якості замовника і виконання законодавчих вимог; 

d) оперативне менеджменту процесами замовника; 

e) внутрішній аудит і аналізування керівництвом; 

f) відповідальність керівництва замовника за власну політику; 

g) зв'язки між нормативними вимогами, політикою, завданнями та цілями (сумісними з 

очікуваннями у застосованому стандарті системи менеджменту якості або іншому нормативному 

документі), будь-якими застосовними законодавчими вимогами, обов'язками, компетентністю 

персоналу, процесами, процедурами, показниками роботи і даними внутрішнього аудиту і 

рішеннями. 

4.4.3.2 Члени комісії під керівництвом головного аудитора готують робочі документи для 

реалізації плану перевірки, у т.ч. форми реєстрації спостережень – контрольні листи (за 

необхідністю), протоколи  про невідповідності (типова форма у додатку  К). 

4.4.3.3 Остаточна перевірка повинна включати такі процедури: 

- проведення попередньої наради; 

- проведення перевірки; 

- проведення заключної наради; 

- підготовку звіту про перевірку. 

4.4.3.5  Попередню нараду проводять голова комісії  з аудиту та керівництво підприємства.  

У нараді беруть участь члени експертної групи, представники керівництва підприємства та 

керівники структурних підрозділів, що перевіряються, особи відповідальні за систему якості, 

інший персонал, який призначений для участі у проведенні перевірки. 

Попередня нарада проводиться з метою: 

представлення членів експертної групи; 

- підтвердження плану аудиту; 

- ознайомлення з метою, умовами, термінами, методикою та процедурами аудита; 

- установлення офіційних способів спілкування між членами експертної групи та 

співробітниками підприємства; 

- встановлення графіку перевірки підрозділів та виробництв; 

- підтвердження наявності ресурсів і технічних засобів, потрібних групі з аудиту; 

- узгодження питань стосовно конфіденційності; 



- підтвердження відповідних дій, пов'язаних з охороною праці, аварійними ситуаціями та 

особистою безпекою членів групи з аудиту; 

- визначення дати проведення проміжних (за необхідності) та заключної наради; 

- надання можливості представникам замовника задати питання. 

4.4.3.6  За результатами попередньої наради складається протокол, який підписується 

головним аудитором (типова форма у додатку  Л), в якому обов‘язково повинні бути вказані 

присутні і відносно, якої діяльності оцінюється система управління. 

4.4.3.7 Інформування під час аудиту 

Завдання, надані групі з аудиту, визначаються і доводиться до організації-замовника, і 

вимагають  від групи з аудиту: 

- розглянути і перевірити структуру, політики, процеси, процедури, записи і пов'язані 

документи організації-замовника стосовно системи управління; 

- визначити, що вони задовольняють всі вимоги, відносно заявленої галузі сертифікації; 

- визначити, що процеси і процедури встановлені, впроваджені і виконуються результативно 

щоб забезпечує основу для довіри до системи менеджменту замовника; 

- повідомити клієнту про його дії, будь-які несумісності між політикою замовника, 

завданнями і цілями  (що відповідають очікуваннями відповідного стандарту на систему 

менеджменту або іншому нормативному документу) та результати.        

4.4.3.8 Під час проведення перевірки збираються дані про систему менеджменту шляхом 

спостережень, опитувань, вивчення, аналізу і дотримання документів, що обовязково 

документуються з розподілом невідповідностей на критичні і некритичні. 
Примітка.   

1. До критичних невідповідностей відносяться ті, що характеризують невідповідність вимогам 

стандарту на систему менеджменту та безпосередньо впливають на якість і безпеку продукції (послуги), 

навколишнє середовище, або можуть знизити вірогідність оцінки їх показників. 

2. До некритичних невідповідностей відносяться ті, що безпосередньо не впливають на якість і 

безпеку продукції, але по сукупності можуть на неї вплинути.  

4.5  Підготування висновків аудиту  

Комісія  з аудиту під відповідальність керівника групи, перед заключною нарадою:  

а) проаналізувує дані аудиту та будь-яку іншу відповідну інформацію, що була зібрана в ході 

аудиту на відповідність цілям та критеріям аудиту та класифікувати невідповідності;  

b) узгоджує висновки аудиту, з урахуванням невизначеності, яка властива процесу аудиту;  

c) визначає будь-які необхідні подальші дії;  

d) підтверджує відповідність програми аудиту або визначити будь-які необхідні зміни для 

майбутніх аудитів (наприклад, щодо сфери, тривалості або дати аудиту, частоти наглядань, 

компетентності групи аудиту).  

4.5.1   Після аналізу фактичних матеріалів перевірки комісія має провести заключну нараду, 

яка оформлюється підписаним протоколом (типова форма у додатку М), в якому обов‘язково 

наводяться присутні та висновки аудиту. 

4.5.2   Комісія, під керівництвом голові комісії, у термін не більше 1 місяця з дня заключної 

наради готує „звіт з перевірки ”; (типова форма у додатку Н). 

Комісія повинна проаналізувати всю інформацію і докази аудиту, зібрані протягом аудитів 

етапу 1 і етапу 2, щоб перевірити отримані дані аудиту, і погодити висновки аудиту. 

Інформація, надана комісією до органу сертифікації для рішення щодо сертифікації, повинна 

включати щонайменше, 

а) звіт про аудит; 

b) посилання на невідповідності і, де необхідно, коригування і коригувальні дії, вжиті  

замовником; 

c) підтвердження інформації, наданої органу сертифікації, що використовувалася рід час  

розгляду заявки; 

d) рекомендацію, чи надавати або ні сертифікацію, разом з будь-якими умовами або  

спостереженнями. 

Затверджений керівником групи і органом з сертифікації ДП «СВЦОО» звіт передається 

заявнику. 



Після представлення звіту та папки Заявника, за наданими керівником групи аудиту 

матеріалами, заступник директора з НР проводить експертизу документів сертифікації та приймає 

рішення про видачу сертифіката на СУ вимогам стандарту, або рішення про видачу приймається 

на підставі протоколу засідання Комітету забезпечення неупередженості щодо видачі сертифіката 

на систему управління. Рішення про видачу сертифіката передує даті надання чинності сертифіката 

на СМ. ОС підтверджує, що інформація, надана членами групи аудиту є достатньою, 

результативність коригувань і коригувальних дій проаналізована, прийнята і підтверджена для всіх 

невідповідностей, заплановане Заявником коригування і коригувальна дія проаналізовані і 

прийняті.   

4.5.3  У результаті перевірки та оцінки СМ можливі такі основні висновки: 

– СМ повністю відповідає нормативним документам, на відповідність яким здійснювалась 

перевірка (варіант 1); 

– СМ в цілому відповідає нормативним документам на СМ, на відповідність яким 

здійснювалась перевірка, але виявлено деякі незначні невідповідності стосовно окремих елементів 

СМ, які можуть бути усунуті досить швидко (протягом не більше шести місяців) (варіант 2); 

– СМ має серйозні невідповідності, які можна усунути лише в результаті доопрацювання 

протягом досить тривалого часу  (варіант 3). 

Орган сертифікації виносить рішення щодо сертифікації СМ (довільна форма) замовника  на 

підставі інформації, зібраної в процесі сертифікації, оцінки отриманих даних аудиту і висновків, та 

будь-якої іншої інформації, що має до цього відношення. Рішення приймає особа, яка не приймала 

безпосередньої участі у попередній та заключній перевірці. 

У разі позитивного висновку комісії (варіант 1) ОС ДП «СВЦОО» оформлює сертифікат 

відповідності встановленої форми, реєструє його у Реєстрі ОС ДП «СВЦОО» та видає сертифікат 

на СМ підприємству-заявнику. 

Термін дії сертифіката на СМ три роки. 

У разі варіанта 2, якщо підприємство в термін, установлений ОС, усуває зауваження і 

звертається з повторною заявкою на сертифікацію СМ, робота з сертифікації може здійснюватись 

за повною або скороченою схемою, коли перевіряють лише ті елементи СМ, стосовно яких були 

зроблені зауваження. Рішення про тип (повний або скорочений) схеми проведення повторної 

перевірки згідно з пропозицією виконавчої групи сертифікації СМ приймає керівник ОС. У разі 

позитивного рішення за результатами цієї роботи заявнику видається сертифікат на СМ. 

У разі варіанта 3 оцінка СМ підприємства здійснюється повторно в обсязі усіх робіт та 

етапів, установлених цим документом, за повною схемою. 

Порядок проведення повторної перевірки і оцінювання СМ підприємства-заявника визначає 

виконавча група сертифікації СМ в кожному конкретному випадку з урахуванням результатів 

технічного нагляду за сертифікованою СМ і наявності претензій та рекламацій до якості продукції, 

випуск якої забезпечується СМ. 

4.5.4  Умови користування сертифікатом визначаються ліцензійною угодою. 

ОС вимагає (шляхом підписання ліцензійної угоди) від постачальників, чия СМ була ним  

сертифікована: 

а) реєструвати всі скарги, що надійшли до нього, які стосуються відповідності СМ вимогам 

нормативних документів щодо СМ або інших нормативних документів, а також надавати на запит 

ОС доступ до цих зареєстрованих даних; 

b) вживати відповідних заходів щодо таких скарг і невідповідностей, які виявлено у 

продукції або послугах, що входять  до сфери  сертифікованої СМ; 

c) документально оформлювати вжиті заходи, а також надавати на запит ОС доступ до цих 

зареєстрованих даних. 

4.5.5 ОС ДП «СВЦОО» аналізує зміни внесенні замовником в систему менеджменту якості 

на відповідність цих змін вимогам нормативних документів. 



4.6 Аудитори і технічні експерти 

4.6.1 Орган сертифікації визначив у відповідності  з вимогами  ДСТУ ISO 19011:2012 

критерії компетентності персоналу, який забезпечує проведення оцінювання та сертифікації 

ефективно і однаковим чином. 

4.7 Добирання аудиторів і технічних експертів 

4.7.1 ОС добирає аудиторів та, в разі потреби, технічних експертів на підставі їхньої 

компетентності, підготовленості та досвіду; при цьому керівництвом ОС здійснюється початкове 

оцінювання дій аудиторів і технічних експертів під час провадження оцінювання, а також 

подальшого відстежування діяльності аудиторів і технічних експертів.  

За необхідністю ОС залучає до участі у процесі сертифікації комітети і комісії. ОС несе 

відповідальність за те, щоб такі комітети і комісії були вільними від будь-якого комерційного, 

фінансового або іншого тиску, який міг би впливати на ухвалення рішень. 

4.7.2. ОC має повну інформацію про кваліфікацію, підготовленість і фаховий досвід кожного 

спеціаліста, що бере участь у процесі сертифікації.  

Стосовно кожного спеціаліста ОС,  завідувач сектору  СУЯ  постійно веде облік відомостей 

про навчання і підвищення кваліфікації, зокрема: 

а) прізвище й адресу; 

b) підрозділ і посаду в організації; 

c) кваліфікацію за освітою і фах; 

d) досвід  і підготовленість у кожній сфері компетенції ОС; 

e) дату останньої актуалізації зареєстрованих даних; 

f) оцінку роботи. 

4.7.3 Штатний персонал ОС, що бере участь у процесі сертифікації, підписав посадову 

інструкцію, згідно з якою він зобов'язується: 

а) додержуватись встановлених ОС правил, зокрема правил, що стосуються 

конфіденційності і незалежності від комерційних та інших інтересів; 

b) повідомляти про будь-яку спільну діяльність у минулому або на час перевіряння, 

оцінювання з постачальником, СМ якого призначена для оцінювання або сертифікації. 

4.7.4 ОС вимагає від субпідрядного персоналу, залученого до оцінювання, підписання 

договору, згідно з яким він зобов'язується виконувати встановлені ОС правила, зокрема ті, що 

стосуються конфіденційності і незалежності від комерційних та інших інтересів, а також щодо 

будь-яких попередніх та/або наявних звʼязків із постачальниками, оцінювання яких треба 

виконати.  

4.7.5 ОС забезпечує (при підготовці наказу про призначення комісії), щоб кожен із 

призначених для конкретного оцінювання аудиторів мав відповідну кваліфікацію.  

4.7.6 ОС забезпечує (при підготовці наказу про призначення комісії), щоб група аудиторів: 

а) була ознайомлена з відповідними законодавчими актами, процедурами сертифікації та 

вимогами до сертифікації; 

b) мала досконалі знання про відповідний метод оцінювання та документи з оцінювання; 

с) мала відповідні технічні знання конкретних видів діяльності, сертифікація яких заявлена, а 

також, коли це доречно, повʼязаних з ними процедур та їхніх можливих недоліків (цю функцію 

виконують експерти, яких залучає ОС до виконання робіт з сертифікації); 

d) мала достатню підготовленість для достовірного оцінювання компетентності 

постачальника стосовно продукції, процесів або послуг у його галузі сертифікації; 

e) могла ефективно спілкуватися як письмово, так і усно потрібними мовами; 

f) була вільна від будь-яких інтересів, які могли б вплинути на об’єктивність і 

неупередженість членів групи, наприклад: 

1) члени групи аудиторів  або їх організація не повинні надавати консультаційних послуг 

заявникові або сертифікованому/зареєстрованому постачальникові, які компроментують процес 

сертифікації і винесення рішень; 

2) відповідно до директив ОС, члени групи аудиторів повинні поінформувати ОС до початку 

оцінювання про будь-які наявні, колишні або майбутні зв’язки між ними або їхньою організацією 

та постачальником, оцінювання якого має бути виконано. 

4.8  Спостерігачі, технічні експерти та супроводжувачі 

4.8.1 Спостерігачі 



Присутність та обґрунтування спостерігачів під час аудиторської діяльності повинно бути 

узгоджено між органом сертифікації і клієнтом до початку проведення аудиту. Група з аудиту 

повинна забезпечити, щоб спостерігачі не впливали або втручались в процес аудиту або 

результати аудиту. 
ПРИМІТКА Спостерігачами можуть бути члени організації-клієнта, консультанти, спостерігачі 

від органу акредитації, регуляторні органи або інші особи, присутність яких обґрунтована. 

 

 

4.9 Супроводжувачі 

Кожному аудитору повинен допомагати один супроводжувач, якщо інше не погоджено між 

керівником групи з аудиту і клієнтом. Супроводжувачів призначають до групи з аудиту для 

сприяння проведенню аудиту. Група з аудиту повинна забезпечити, щоб супроводжувачі не 

впливали або втручались в процес аудиту або результати аудиту. 

4.10 Технічні експерти 

Роль технічних експертів під час здійснення діяльності з аудиту погоджується між органом з 

сертифікації та клієнтом до проведення аудиту. Технічний експерт в групі з аудиту не діє як 

аудитор. Технічних експертів супроводжувати аудитор. 

5  Аутсорсинг 

5.1 Якщо ОС ДП «СВЦОО» приймає рішення про залучення до робіт, пов'язаних із 

сертифікацією (наприклад, до перевірок), стороннього органу або особи, то з ними належним 

чином документально оформляють угоди, які передбачають всі питання, зокрема, питання щодо 

конфіденційності і заходи для вирішення конфліктів. У цьому випадку до угоди обов’язково 

додаються атестат акредитації, галузь акредитації, сертифікат аудитора або інші документи, які 

підтверджують компетентність субпідрядника. Угоди і всі додатки до неї зберігаються в ОС ДП 

«СВЦОО». 

За таку субпідрядну роботу, а також за надавання, підтримування, розширювання, 

скорочування,  призупинення чи скасовування дії сертифікації/реєстрації, ОС ДП «СВЦОО» бере 

на себе повну відповідальність. 

5.2 ОС ДП «СВЦОО» гарантує, що субпідрядник (організація або особа, з якою буде 

укладено угоду на субпідряд) є компетентний і виконує положення ДСТУ ISO/IEC 17021, а також 

не бере участь безпосередньо або через свого наймача у розробленні, впровадженні або 

підтримуванні СМ  у той спосіб,  який може вплинути на її об'єктивність. 

5.3 У випадку залучення до робіт стороннього органу або особи, ОС ДП «СВЦОО» отримує 

на це згоду заявника або постачальника, що сертифікується/реєструється. 

5.3.1 Прийняття рішення щодо сертифікації проводиться тільки безпосередньо ОС  

ДП «СВЦОО» і ніяким іншим органом. Орган сертифікації не делегує сторонній особі або органу 

повноваження щодо надавання, підтримування, розширювання, скорочування, призупинення чи 

скасовування дії сертифікації. 

5.3.2 ОС ДП «СВЦОО» перевіряє і гарантує, що будь-який субпідрядний орган реєструє дані 

про персонал з оцінювання, який задовільняє вимоги ДСТУ ISO/IEC 17021-1 стосовно 

субпідрядного персоналу ОС. 

6  Технічний нагляд за сертифікованими системами управління. 

6.1. Обсяг, порядок та періодичність нагляду встановлюється ОС ДП «СВЦОО» під час 

проведення сертифікації системи менеджменту на етапі підготовки звіту з її остаточної перевірки з 

урахуванням таких чинників: 

      -  перевірки коригувальних дій, розроблених по результатах аудиту; 

      - наглядові аудити проводяться щонайменше один раз на рік, за винятком років, коли 

проводиться повторна сертифікація; 
      - дата першого наглядового аудиту, наступного після первинної сертифікації, не повинна 
бути пізніше, ніж через 12 місяців від дати прийняття рішення щодо сертифікації. 
      - протягом терміну дії сертифікату повинні бути перевірені хоча б один раз кожен із 
структурних підрозділів заявника і кожен елемент системи управління. 

6.1.2  Технічний нагляд проводиться комісією, склад якої затверджується наказом керівника 

ОС ДП «СВЦОО». 



6.1.3 Технічний нагляд за сертифікованою (оціненою) системою менеджменту якості 

проводиться згідно плану (див. додаток Г процедури СП-05-01), який затверджується керівником 

органу з сертифікації. 

6.1.4   План технічного нагляду включає, щонайменше: 

a) внутрішні аудити і аналізування керівництвом; 

b) перевірку дій, ужитих за результатами невідповідностей, що виявлені протягом 

попереднього аудиту; 

c) розгляд скарг; 

d) результативність системи менеджменту якості щодо досягнення цілей сертифікованого 

замовника; 

е) прогрес запланованих дій, що направлені на постійне поліпшення; 

f) постійний оперативний контроль; 

g) перевірка будь-яких змін; 

h) використовування знаків та/або будь-яких інших посилань на сертифікацію. 

6.1.5 Звіт за результатами технічного нагляду, підготовлений комісією і оформлений 

протягом одного місяця з дня заключної наради, затверджується керівником ОС ДП «СВЦОО» та 

надається підприємству. 

Коригувальні дії з усунення невідповідностей, терміни і перевірка їх виконання повинні бути 

документально узгоджені між ОС ДП «СВЦОО» і підприємством. 

7 Повторна сертифікація, анулювання сертифікату, розширення і звуження галузі його 

дії 

7.1.1 Повторна сертифікація системи менеджменту якості можлива за умови виконання 

процедур сертифікації даного порядку та  подання заявки не менш ніж за 3 місяці до закінчення 

терміну дії сертифікату.  

Аудит повторної сертифікації враховує повинен враховувати дієвість системи менеджменту 

якості протягом періоду сертифікації, і включати перевірку висновків попередніх  наглядових 

аудитів. 

Аудит повторної сертифікації повинен включати аудит на місці, який розглядає наступне: 

a) результативність системи менеджменту якості в цілому в стосовно внутрішніх і зовнішніх 

змін і постійної відповідності і застосовності до галузі сертифікації; 

b) продемонстроване зобов'язання підтримувати результативність і поліпшення системи 

менеджменту для того, щоб підвищити дієвість в цілому; 

c) чи сприяє функціонування сертифікованої системи менеджменту якості досягненню 

політики і цілей організації. 

Якщо протягом аудиту повторної сертифікації виявлено приклади невідповідностей або 

відсутність доказів відповідності, орган сертифікації визначає межі часу для коригування і 

коригувальних дій, які повинні бути впроваджені до закінчення сертифікації.  

Орган сертифікації ухвалює рішення щодо повторної сертифікації, ґрунтуючись як на 

результатах аудиту повторної сертифікації, так і на результатах аналізу системи протягом дії 

сертифікації та скарг, отриманих від користувачів сертифікації. 

7.1.2 При невиконанні умов сертифікації, ліцензійної угоди орган з сертифікації може 

анулювати, звузити галузь або призупинити термін дії сертифікату, про що організація і Реєстр ОС 

ДП «СВЦОО» інформуються рішенням ОС ДП «СВЦОО» з наведенням причин. 

7.1.3 Розширення галузі дії сертифікату проводиться ОС ДП «СВЦОО» згідно поданої заявки 

під час сертифікаційного аудиту або технічного нагляду за системою менеджменту якості 

відповідно до нових галузей її дії. 

 8  Спеціальні аудити  

Орган сертифікації у відповідь на заявку на  розширення галузі вже наданої сертифікації, 

виконує розгляд заявки і визначає діяльність з аудиту, необхідну, щоб вирішити, чи може 

надаватися розширення або ні. Це може бути проведено у поєднанні з наглядовим аудитом.  

9  Короткострокові аудити 

Орган сертифікації,  якщо необхідно, виконує аудит сертифікованих замовників 

попереджаючи незадовго до початку, щоб: розслідувати скарги, або у відповідь на зміни що 

впливають на відповідність системи менеджменту якості, або щодо замовників, сертифікацію яких 

тимчасово зупинено. В таких випадках: 



a) орган сертифікації описує і заздалегідь повідомляє листом сертифікованих замовників про 

умови згідно з якими ці короткострокові термінові візити повинні проводитися; 

b) орган сертифікації приділяє додаткову увагу в призначенні групи з аудиту через 

відсутність можливості для замовника заперечити щодо участі членів групи з аудиту.  

         10  Фінансування робіт 

         10.1 Усі роботи з сертифікації систем управління, в т.ч. технічний нагляд, повторні і 

додаткові перевірки, сплачуються заявником за договорами на проведення конкретних робіт 

укладеними між ОС ДП «СВЦОО» і заявником. 

10.2 Договори (угоди) повинні містити вимоги щодо конфіденційності інформації, отриманої 

під час сертифікації, мови перевірки, а також зобовязання ОС ДП «СВЦОО» відносно виконуємих 

робіт і заявника - щодо дотримання умов сертифікації і правил користування сертифікатом на 

систему управління. 

11  Оцінювання процесу 

Оцінка процесу сертифікації систем менеджменту якості здійснюється за такими критеріями: 

- задоволеність замовників; 

- терміни виконання процесів; 

- кількість невідповідностей при виконанні процесів. 

12  Посилання 

ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги»; 

ДСТУ ISO 19011:2012 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління»; 

«Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем  

менеджменту – Частина 1: Вимоги»; 

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 «Оцінка відповідності. Вимоги для органів, які здійснюють    

аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги; 
          IAF MD 4:2008 «Комп’юторні методи аудиту («CAAT») для аккредитованої сертифікації»; 

СП-02.01 «Процес підготовки та укладання договорів»; 

СП-05.01 «Технічний нагляд за сертифікованими системами менеджменту якості»; 

РІ-05.01 «Визначення часу аудиту»;  

РІ-06.02 «Процес управління зберіганням документів з сертифікації, оцінки відповідності  

та випробувань»; 

          РІ-00.02 «Процес забезпечення конфіденційності інформації»; 

          РІ-00.04 «Положення про апеляційну комісію та порядок розгляду апеляцій і скарг»; 

13 Протоколи (записи) якості 

- Записи з реєстрації заявок; 

- Висновок з попередньої перевірки; 

- Протокол попередньої наради; 

- Протоколи щодо невідповідностей; 

- Протокол заключної наради; 

- Звіт з остаточної перевірки; 

- Висновок щодо видачі сертифікату; 

- Записи видачі сертифікатів. 

14 Додатки 

- Додаток А – «Форма заявки»; 

- Додаток Б – «Форма книги реєстрації заявок»; 

- Додаток В – «Рішення за заявкою на проведення сертифікації СМ»; 

- Додаток Г – «Рішення про анулювання заявки»; 

- Додаток Д – «Маршрутна карта»; 

- Додаток Е – «Опитувальна анкета для проведення попереднього оцінювання СМ»; 

- Додаток Є – «Програма повного циклу сертифікації»; 

- Додаток Ж – «План аудитів»; 

- Додаток З  –  «Форма переліку аудиторів СМ»; 

- Додаток И – «Форма особової карти аудитора»; 

- Додаток І  - «Висновок за результатами попереднього оцінювання СМ»; 

- Додаток Й – «Форма переліку контрольних питань»; 

- Додаток К – «Форма протоколу невідповідностей»; 



- Додаток Л – «Форма протоколу попередньої  наради»; 

- Додаток М – «Форма протоколу заключної наради»; 

- Додаток Н – «Форма звіту з перевірки та оцінки СМ»; 

- Додаток О – «Форма протоколу експертизи звітніх документів»; 

 

 

 

                Додаток А 
                  (обов’язковий) 
                         Ф-05.01                                        

 

Директору ДП «СВЦОО» 

керівнику органу сертифікації 

 

 

ЗАЯВКА 

на проведення сертифікації  системи управління якості 

в Системі сертифікації СМ  ДП «СВЦОО» 

 
1.  ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
                                     (назва, адреса , ділянки та телефон заявника) 

в особі _________________________________________________________________________ 
(посадова особа заявника , прізвище, ім’я, по-батькові) 

просить провести сертифікацію системи менеджменту якості. 

 

2. Відомості про систему менеджменту якості та про виробництво продукції. 

2.1 Рік впровадження системи менеджменту якості щодо виробництва:  

__________________________________________________________________________________ 
                                                            (назва продукції) 

_________________________________________________________________________________ , 
(тип, вид, марка, код ДКПП) 

яка задовольняє вимогам стандарту____________________________________________________ 
                                                                      (позначення та назва стандарту на систему менеджменту  якості) 

__________________________________________________________________________________ 

 

2.2. Загальний опис системи менеджменту якості міститься у таких основних документах: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2.3. Позначення та назва стандарту (державного), на відповідність якому передбачено 

перевірити  (оцінити)  систему менеджменту якості: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2.4. Назва продукції, щодо якої передбачено перевірити (оцінити) систему менеджменту якості:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2.5. Позначення стандарту(тів) чи інших нормативних документів, згідно з якими  

виробляється продукція:                             

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________ 

 

2.6. Інформація про процеси, які встановлені в організації:________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2.7. Інформація про людські та технічні ресурси, які наявні в організації:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2.8. Інформація про функції та взаємозв’язки в організації:_______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2.9. Інформація стосовно всіх процесів, які використовуються організацією на умовах 

аутсорсингу і можуть вплинути на вимоги:   

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2.10.   Інформація щодо того, чи було проведено консультування з питань системи 

менеджменту і, якщо так, то 

ким__________________________________________________________________ 

 

3. Заявник зобов’язується: 

- виконувати всі умови сертифікації та надавати необхідну інформацію; 

- оплатити всі витрати, пов’язані з проведенням робіт з сертифікації системи менеджменту 

 якості, незалежно від їх результатів. 

 

4. Додаткові відомості:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________          ______________   _____________________   ___________ 
    (посадова особа заявника)                                   (підпис)                   (прізвище, ініціали)                      (дата)   

 

 

 

Головний бухгалтер                            _____________   _____________________    ___________ 
           (підпис)                     (прізвище, ініціали)                 (дата)   

  М.П. 

                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                  Додаток Б 
                                                                                                                                    (рекомендований) 

                                                                                                             Ф-05.02 

                                                 

   Форма книги реєстрації заявок 

 

№ заявки, 

дата 

реєстрації 

Найменування та 

позначення продукції 

Найменування 

замовника, місце його 

знаходження 

Відповідаль-

ний 

виконавець 

№ сертифіката, 

дата видачі 

№ архівної 

справи 

 

 



                                                                                                                                      

Додаток В 
                                                                                                                                             (обов’язковий) 

                                                                                                                                    Ф-05.03 

РІШЕННЯ №____ 

за заявкою на проведення сертифікації системи менеджменту**_______________________ 

Розглянувши заявку  
(найменування заявника) 

 

№ ______     від на сертифікацію системи менеджменту _________________, повідомляємо: 
 

1. Сертифікація системи менеджменту буде проведена на відповідність 

_____________________________ стосовно________________________________  

_____________________________________________________________________ 

2. Для проведення робіт з сертифікації  системи менеджменту __________________   

створити групу аудиту для перевірки та оцінювання СМ в складі: 

та групу з експертизи (верифікації) в складі : 

 

3. Сертифікація систем менеджменту якості буде проведена ОС СМ ДП «СВЦОО». 

4. Наглядовий аудит за сертифікованою системою менеджменту якістю буде здійснювати    

ОС СМ ДП «СВЦОО». Періодичність проведення та форми наглядового аудиту будуть 

повідомлені додатково. 

5. Для проведення робіт з сертифікації ОС СМ необхідно подати такі  нормативні 

документи та технічну документацію: 

 

(позначення та назва нормативного чи технічного документа) 

      6. Роботи проводяться на підставі господарського договору, рахунку.   

   

7. *Процедура сертифікації системи менеджменту якості буде включати наступні етапи: 

- попереднє оцінювання системи менеджменту якості в період з _________ до 

______________ 

- остаточне перевіряння і оцінювання системи менеджменту якості ____________________.; 

- оформлення результатів – ________________ 

- наглядовий аудит за сертифікованою системою менеджменту якості протягом терміну  

дії сертифіката – через 12 місяців після видачі сертифікату на СМ. 
 

* Розрахунок тривалості аудиту (згідно IAF MD 5:2015, ISO/IEC TS 17023). 

Тривалість аудиту (1+2 етапи)____________ днів. 

Дійсна кількість персоналу Етап 1 + Етап 2 (днів) 

 

  

 

Зв’язок між складністю та тривалістю аудита 

Організаційний розподіл _______________ 

Складність Системи Замовника ______________ 

 

** розширення галузі сертифікації 

 

 

   Керівник ООВ                                                                                                      А.П. Олефір енко 

                     

   “___”  ________   201__ р. 
 

 

                                                                                                                                            



                                                                                                                                    Додаток Г 
                                                                                                                                                           (обов’язковий)                                                                                                                                                              

             Ф-05.04 
 

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                              Директор ДП «СВЦОО» 

                                                                                                              керівник органу сертифікації 

                                                                                                               ___________ А.П. 

Олефіренко 

                                                                                                              «____»  __________ 201__ р. 

 
 

РІШЕННЯ 

про анулювання заявки 
 

№ ___ від «___» ______________ 20___р.      ______________________ 
                                                                                                        (назва підприємства)  

 

 

(адреса, місцезнаходження) 

 

щодо сертифікації ___________________________________________ 

 

ОС СМ ДП «СВЦОО»  анульовує  заявку №__  «___»_______________201__  р. в зв’язку  

         

з   _______________________________________________________________________________ 
                                                                                       (причина анулювання) 

 

 

 

 

Заступник директора з НР         _____________       
                                                                                                                             (П.І.Б)                  

 

 

Виконавець                                           _____________ 
                                                                                                                            (П.І.Б)                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 
 

 

 



                                                                                                                            

 

                                                                                                                  Додаток Д                  
                                                                                                                  (обов’язковий) 

                                                                                                                          Ф-05.05 

                                          

 МАРШРУТНА КАРТА № __________________ 

на проведення сертифікації (оцінки) системи менеджменту якості (СМЯ) 

 

   Виробник ___________________________________________________________________ 

   Замовник ___________________________________________________________________ 

Назва продукції ______________________________________________________________ 

    Відповідальний виконавець     ___________________________________ 

 

 

Етапи роботи 

 

Звітний документ,  

дата його виконання 

 

 

Примітка 

Приймання та реєстрація заявки Заявка № ____________ від _______________  

Підготовка договору  Договір № ___________ від _______________  

Здійснення оплати _________________________________  

Підготовка наказу Наказ № _____________ від _______________  

Видача опитувальної анкети та 

переліку вихідних матеріалів 

Дата видачі ___________________________  

Проведення попередньої перевірки 

і підготовка  висновку  

Висновок щодо попередньої перевірки  

№ ___________ від ___________________ 

 

Оцінка виконання коригувальних 

заходів (за необхідності) 

Дата ___________________________  

Розробка програми повного циклу 

сертифікації 

Програма №_________ від ________________  

Розробка плану аудиту План №__________ від ___________  

Перевірка СМ Дата перевірки   

Оформлення звіту про перевірку 

СМ 

Звіт № ___________ від __________________  

Оцінка виконання коригувальних 

заходів (за необхідності) 

Дата ___________________________  

Прийняття рішення щодо 

сертифікації 

Висновок № ___________ від _____________  

Оформлення та видача сертифіката ____________________ від _______________  

Розробка  програми технагляду Програма № _____________ від ___________  

Підписання акту виконаних робіт Акт № ________ від ____________________  

Перевірка виконаних робіт ____________  ________________  ________ 
(підпис)                      (ПІБ)                 (дата) 

 

Оформлення справи та здача в 

архів 

  

Проведення технічного нагляду Звіт № ________________ від _____________ 
 

Звіт № ________________ від _____________ 
 

Звіт № ________________ від _____________ 

 

 



                                                                                               Додаток Е 

                                                                                                                                                                                             (обов’язковий)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                              Ф-05.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                               

Опитувальна анкета  

для проведення попереднього оцінювання відповідності системи менеджменту якості (СМЯ) 

вимогам ISO 9001:2015 
 

   (назва організації-заявника) 

 

1. Реквізити організації: 

Юридична адреса  

 

Адреса виробництва (основного місцезнаходження)  

 

№ тел /факсу  

 

е-mail  web-сайт:  

 

Корпоративна належність, дані стосовно функцій і стосунків у більшій організації (за наявності):  

 

 

Код ЄДРПОУ  

 

Розр. рахунок та банк  МФО  

 

№ свідоцтва  про реєстрацію платника ПДВ  Індивідуальний податковий  №  

 

Статус платника податку на прибуток  

 

2. Відомості про організаційну структуру та керівний склад організації: 

2.1. Посада, прізвище, ім′я, по-батькові керівника організації: 

 

 

№ телефону, е-mail:  

 



  2.2. Посада, прізвище, ім′я, по-батькові представника вищого керівництва та працівника організації, відповідального за сертифікацію системи менеджмент якості: 

  

 

 

   № телефону, е-mail:  

 

   2.3. Кількість працівників підприємства  осіб, зокрема зайнятих у сфері, охопленою СМЯ  осіб. 

 

3. Сфера застосування системи управління 

3.1 Відомості про виробничі ділянки (філії), які охоплено СМ: 

(у разі наявності окремих виробничих ділянок наводиться інформація про кожну ділянку) 

Назва та адреса Керівник / 

контактна особа 

Діяльність / процеси Кількість 

персоналу 

Кількість змін Дні та часи роботи 

      

      

      

 

3.2. Коди КВЕД  ДК 060:2010 на види діяльності, що входять до сфери застосування системи менеджменту якості:  

№ з/п Назва виду діяльності  (підвиду / сектору) Код КВЕД 

   

   

   

 

 

3.4. Відомості про процеси, які можуть вплинути на відповідність продукції / послуг та які здійснюють субпідрядники: 

 

 

 

 

 

4. Відомості про наявні дозвільні документи (дозволи, ліцензії, якщо діяльність підлягає ліцензуванню) 



№ п/п Назва дозвільного документу  

(дозволу, ліцензії тощо) 

Хто видав Термін дії 

    

    

    

    

 

5. Відомості про запровадження СМЯ: 

Якщо СМЯ інтегровано з іншою системою управління, вкажіть, будь-ласка,  з якою  

 

 

У разі залучення до розроблення та запровадження СМЯ зовнішніх консультантів, експертів (юридичних і фізичних осіб), зазначте,  

будь-ласка, їхню контактну інформацію  

 

 

Дата останнього аналізування СМЯ з боку вищого керівництва    

 

 

6. Відомості за останній рік про наявність та кількість скарг, претензій чи рекламацій замовників і споживачів щодо якості продукції (може надаватися окрема довідка 

щодо наявності претензій (рекламацій) від споживачів за останній рік): 

 

 

 

 

 

_____________________________                                       _______________________                                   __________________________ 
                      (посада керівника підприємства)                                                              (підпис)                                                                                                 (ініціали, прізвище)  

 

 

 



 

   

   

                                                          

                                                                            Додаток Є 
                                                                                       (обов’язковий) 

                                                                            Ф-05.07 

 

Державне підприємство 

«Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання»  

(ДП «СВЦОО») 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДП «СВЦОО» 

керівник органу сертифікації 

___________ А.П. Олефіренко 

"____"__________ 201__ р.. 

 

ПРОГРАМА АУДИТУ 

для повного циклу сертифікації 

 
 

 
(назва системи) 

 
(назва підприємства) 

 

 

 

на відповідність вимогам 

 
_____________________________________________________________________ 

 (назва нормативного документа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

                                                          

 

1 Загальні положення та цілі аудиту 

Програма аудиту складена на трирічний цикл сертифікації СМ та включає: 

1)  два етапи сертифікаційного аудиту; 

2) періодичні наглядові аудити СМ протягом терміну дії сертифікації; 

3) аудит повторної сертифікації на третій рік до закінчення терміну дії сертифікатів. 

Завданням (загальною метою) аудиту є оцінка відповідності СМ _______________________  

(далі – підприємство) вимогам стандартів: 

Сертифікаційний аудит проводиться в два етапи: 

І етап аудиту – попереднє оцінювання СМ підприємства; 

ІІ етап аудиту – остаточна перевірка та оцінювання СМ, оформлення результатів аудиту. 

Цілі І етапу аудиту полягають у перевірці документації СМ, зборі необхідної інформації 

щодо сфери застосування СМ, процесів СМ та місць їх розташування, аспектів діяльності  

установи у сфері якості та спрямовані на планування ІІ етапу аудиту. 

Ціллю ІІ етапу аудиту є оцінка функціональності та результативності СМ для подальшого 

прийняття рішення Органом із сертифікації щодо видачі (відмови у видачі) сертифіката на СМ. 

Ціллю наглядових аудитів є підтримка впевненості Органу із сертифікації в тому, що 

сертифікована СМ продовжує відповідати сертифікаційним вимогам. 

Процесом аудиту охоплюються наступні аспекти: 

 інформація та докази відповідності СМ вимогам_______________________________;           

 моніторинг, вимірювання, реєстрація та аналізування даних стосовно функціонування СМ; 

 дотримання вимог системи менеджменту та діяльності підприємства, взагалі; 

 оперативне керування процесами СМ; 

 проведення внутрішніх аудитів і аналізування з боку керівництва; 

 відповідальність керівництва за політику у сфері якості; 

 зміни до вимог сертифікації; 

 зміни до законодавчих вимог; 

 відповідність організації застосованим законодавчим, регулюючим та договірним 

вимогам; 

  відомості про організаційну результативність (наприклад, рівень дефектів, відомості про 

ключові показники результативності);  

 інтереси відповідних зацікавлених сторін. 

  зв’язки між нормативними вимогами, Політикою та Цілями, будь-якими  застосовними 

вимогами законодавства, відповідальністю, компетентністю  персоналу, процесами, процедурами, 

даними щодо функціонування СМ, а також даними та висновками внутрішніх аудитів. 

 

2 Підстави для проведення аудиту 

2.1 Сертифікаційний аудит проводиться на підставі: 

Заявки __________ від ___________ на проведення сертифікації _________________.  

Рішення за заявкою  №__________ від ____________ 

Договір №_________ від __________ між ДП «СВЦОО»  та ______________. 

 

2.2 Наглядові аудити будуть проводитись у другий та третій рік дії сертифікатів на CM на 

підставі: 

- цієї Програми; 

- Ліцензійної угоди про умови використання сертифікату  на СМ, що укладається при його 

видачі; 

- Договору між ДП «СВЦОО»  та _________________, що укладаються між сторонами на 

кожен аудит окремо. 

 

 

 



 

   

   

                                                          

 

3 Терміни проведення аудиту 

 

3.1 Сертифікаційний аудит проводиться в наступні терміни: 

І етап – попереднє оцінювання системи  

 (термін проведення) 

ІІ етап – остаточна перевірка та оцінка системи визначається висновком  

за результатами І етапу. 

 (термін проведення) 

Оформлення результатів сертифікаційного 

аудиту (Звіт про результати аудиту) 

протягом 1 міс. після проведення ІІ 

етапу: 

 

 (термін) 

Рішення Органу із сертифікації щодо видачі 

(відмови у видачі) сертифіката 

протягом 5-ти днів після розгляду 

результатів сертифікаційного аудиту. 

 (термін) 

3.2 Наглядові аудити проводяться з періодичністю один раз на рік протягом терміну дії 

сертифіката на СМ. 

Дата першого наглядового аудиту встановлюється не пізніше ніж через 12 місяців після 

останнього дня сертифікаційного аудиту. 

Терміни проведення наглядових аудитів (повторної сертифікації) уточнюються та 

конкретизуються в Угоді про умови використання сертифіката на СМ. 

 

3.3 Дата початку наступної повторної сертифікації встановлюється не пізніше ніж за  

3 місяці до закінчення терміну дії сертифіката на СМ. 

 

4 Склад групи аудиту 

Для проведення І етапу сертифікаційного аудиту визначена та погоджена Висновком за 

результатами попередньої оцінки системи менеджменту якості за результатами розгляду 

заявки ОС група аудиту в наступному складі:_________________________________________  

________________________________________________________________________________        

Склади груп для проведення ІІ етапу сертифікаційного аудиту та наглядових аудитів будуть 

визначені, відповідно, в Планах сертифікаційних та/або наглядових аудитів (далі – Плани), які 

складаються окремо на кожен аудит. 

 

5 Плани складаються приблизно за тиждень до дати початку відповідного аудиту, надаються 

(надсилаються) керівництву підприємства для ознайомлення та мають містити графіки 

проведення аудитів, які оформляються у вигляді таблиці. 

Графіки можуть бути відкориговані (змінені) під час ознайомлення або при проведенні 

аудиту, в залежності від обставин. 

 

6 Місця проведення та розподіл обов’язків між членами групи аудиту, як для ІІ етапу 

сертифікаційного аудиту, так і наступних наглядових аудитів вказуються у Планах на ці аудити. 

7 Методи проведення аудиту: 

 

– ознайомлення з документами СМ; 

– спостереження за виконанням процесів діяльності; 

– розгляд зареєстрованих даних (протоколів); 

– опитування працівників; 

– оцінювання відповідності СМ вимогам стандартів; 

– оцінювання результативності системи. 

 



 

   

   

                                                          

 

8 Перелік основних документів, відповідність яких перевіряється в ході аудит: 

– Політика в сфері якості; 

– Цілі в сфері якості; 

– задокументована інформація СМ ; 

– процеси СМ; 

– організаційно-розпорядча документація; 

– звіти, протоколи. 

 

9 Вимоги до конфіденційності 

Група аудиту зобов’язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що  

будуть одержані під час проведення робіт із сертифікації, та не передавати матеріали аудитів у 

будь-які організації чи будь-яким особам без згоди __________________________________. 

 

 

 

 

Керівник  групи  аудиту    

 (підпис)  (ініціали, прізвище) 

 

 

З Програмою аудиту ознайомлений(-а) та погоджую: 

 

     

 (підпис)  (ініціали, прізвище) 

 

 “___” ___________________ 201__ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                        



 

   

   

                                                          

                                                                                                                                      Додаток Ж 
                                                                                                                                                             (обов"язковий) 

                                                                                                                                         Ф-05.08 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДП «СВЦОО» 

керівник органу сертифікації 

______________ А.П.Олефіренко 

"____"__________ 201__ р. 

 

ПЛАН СЕРТИФІКАЦІЙНОГО АУДИТУ 

      СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 

 

(назва підприємства) 

        1. Цілі аудиту: 

 отримати об'єктивні дані для прийняття рішення відносно підтвердження  

відповідності сертифікованої системи менеджменту вимогам ДСТУ  ISO  9001:2015: 

 визначення спроможності системи менеджменту забезпечувати відповідність  

застосовним законодавчим, регулюючим та договірним вимогам; 

 визначення результативності системи менеджменту з метою впевненості в тому, що 

організація може очікувати досягнення конкретних цілей; 

 - виявлення сфер потенційного поліпшення системи менеджменту; 

         2. Критерії аудиту: система менеджменту якості підприємства, що поширюється на  

         виробництво опалювального обладнання згідно ДК 061:2010: _____________________та   

         перевіряється на відповідність вимогам ДСТУ  ISO  9001:2015; 

         3. Сфера аудиту:   перелік процесів СМ на відповідність яким здійснюється перевірка: 

 __________________________________________________________________________         

4. Перелік структурних підрозділів, які підлягають перевірці: 

________________________________________________________________________ 

5. Перелік документів, на відповідність яким здійснюється перевірка: 

        6. Дата проведення: _______________ 

        7. Місце проведеня: _________________________________________________________ 
                                                                                                           (адреса підприємства) 

        8. Тривалість аудиту: _______________________________________________________     

        9. Склад комісії: 

    Голова комісії:_____________________________________________________________  

    Члени  комісії:______________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

    Спостерігач(і):_____________ 

    Перекладач:______________ 

         10. Вимоги до конфіденційності: інформація, отримана в ході перевірки, є конфіденційною    

 і  не підлягає розповсюдженню без письмової згоди сторін: органу сертифікації ДП «СВЦОО»   

 та  ____________________________. 
              (назва підприємства) 

         11. Розклад перевірки: організаційні і функціональні підрозділи і процеси, які повинні бути         

обстежені в ході перевірки, дати і час заходів перевірки, розподіл обов’язків серед членів групи  

аудиту та перелік представників підприємства, які братимуть участь у перевірці, наведені нижче у 

розкладі перевірки. 

         Даний план сертифікаційного аудиту передається підприємству, органу  сертифікації та 

членам групи аудиту. 

         Графік  роботи  аудиторської  групи,  наведено у таблиці 1. 

 



 

   

   

                                                          

Таблиця 1 

Час Підрозділ Керівник 

 підрозділу 

Представник 

підрозділу 

Члени групи, 

що проводять 

аудит 

№ пунктів 

ДСТУ  ISO  

9001:2015 

1-й день „__” _________ 20__ р. 

 Вище керівництво 

Вступна нарада 

Уточнення плану та  

маршруту перевірки 

    

      

*      

      

 Нарада аудиторської групи     

2-й день „__” _________ 20__р. 

      

*      

      

 Нарада аудиторської групи     

3-й день „__” _________ 20__р. 

      

   *      

      

 Нарада групи аудиторів     

 Узгодження коригувальних 

дій за результатами 

перевірки структурних 

підрозділів  

Заключна нарада 

    

 

Робочий день: 

Початок о ____. 

Закінчення о ____. 

Обідня перерва з ____ по ____ 

 

*Примітка: план повинен передбачати обідні перерви. 

**Примітка: під час аудиту можливі зміни в плані.  

План складається в 2-х примірниках та надається: ОС СМ ДП «СВЦОО» та ______________________ . 

                                                                                                                         (назва підприємства) 
                                    

 

Від органу сертифікації    ОС СМ ДП «СВЦОО» 
                                                           (назва ОС) 

  

Від      ________________________________ 
                             (назва підприємства) 

 

Керівник групи з аудиту             __________________________________ 
                                            (посада) 

_______________        ______________________ 
          (підпис)                                  (П.І.Б.) 

_______________       ________________________ 
          (підпис)                                      (П.І.Б.) 

  

 

«____» ________   201__ р. 

 

 

 

«____» _______ 201__ р. 

 

                                                                                            
                                                                                                                    



 

   

   

                                                          

                                                                                                             Додаток З 
                                                                                                         (обов’язковий) 

                                                                                                                   Ф-05.09 

 

 

 

Перелік аудиторів  

з сертифікації систем менеджменту якості 

 

 

Прізвище, ім`я, по-батькові Посада Номер сертифіката аудитора 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  



 

   

   

                                                          

                                                                                                          Додаток И 
                                                                                                                               (обов’язковий) 

                                                                                                                                             Ф-05.10 
 

Форма особової картки аудитора (кандидата в аудитори) 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

ОСОБОВА КАРТКА  Рік Вид 

навчання 

Спеціалізація Свідоцтво 

Аудитора з 

сертифікації  

систем управління 

якістю за ДСТУ ISO 

9001:2015 

 

Місце для 

фотокарточки 

   

 

 

 

 

№     картки       

Дата заповнення          

Прізвище               

Ім’я                         

По батькові            

Дата народження         

Освіта вища      

Назва закінченого учбового закладу:      

Вчене звання     

Вчена ступінь:      

     

Тел.      

                                                                     

1. Виробнича діяльність   

  

Дата 
Посада, організація 

Рік діяльності, 

основні функції початок закінчення 

   

 

2. Участь в перевірках 

 

Дата проведення Вид перевірки 

Орган, від якого 

проводилася 

перевірка 

Найменування 

підприємства 

(організації) 

Адреса 

підприємства 

(організації) 

     

                                                                              



 

   

   

                                                          

                                                                                             

                                                                       Додаток І 
                                                                      (обов’язковий) 

                                                                                          Ф-05.11 

                                                                             
                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                               Директор ДП «СВЦОО» 

                                                                                                               керівник органу сертифікації 

                                                                                                               ___________ А.П. Олефіренко 

                                                                                                              «____»  __________ 201__ р. 

 

ВИСНОВОК 

за результатами попереднього оцінювання системи менеджменту 

  ________________________________ 
(назва підприємства) 

на відповідність вимогам ___________________________ 

 

1. Підстава для проведення попереднього оцінювання системи менеджменту  

1.1. Заявка _______________________ №______ від ___ _________ 20__р. на проведення   

сертифікації системи менеджменту _______________. 

       1.2. Рішення за заявкою на проведення сертифікації системи менеджменту 

_____________ №__ від ___ __________ 201__р. 

1.3. Договір №___ від _____________р. між ОС СМ ДП «СВЦОО» та ___________________  

1.4. Адреса підприємства: ____________________________ 

2. Мета попереднього оцінювання системи менеджменту______________ та стану 

виробництва. 

2.1 Визначення ступеня готовності __________________________ до проведення остаточного 

оцінювання системи менеджменту_____________________ та стану виробництва, а також 

доцільності проведення подальших робіт з сертифікації. 

2.2 Розробка програми остаточного оцінювання системи менеджменту_____________________ 

 

3. Групою аудиторів ОС СМ ДП «СВЦОО» в складі: 

 

з ____________по_____________ проведено попереднє оцінювання системи 

менеджменту_____________ на відповідність вимогам ___________________________ та 

оцінювання стану виробництва ________________________, що виробляються 

_______________________________ 

Групою аудиторів була проведена експертиза таких документів: 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Результати попередньої перевірки і оцінки системи якості  

Результати попереднього оцінювання системи менеджменту___________ узагальнено і  

наведено в таблиці 1: 



 

   

   

                                                          

  
 Таблиця 1 

 

 

  ______________________________має документально оформлену систему менеджменту 

  ______________ щодо виробництва ____________________________________________. 

      Представлені документи, в основному, відповідають вимогам стандарту 

_____________________________, за виключенням вищезазначених невідповідностей. 

      Проведення наступних етапів робіт з остаточного оцінювання системи  менеджменту можливе      

тільки після усунення невідповідностей. 

      Підприємству рекомендується розробити та представити в ОС СМ  ДП «СВЦОО» 

коригувальні дії щодо усунення невідповідностей, наведені у листах реєстрації невідповідностей з 

термінами  

виконання до _____________________________________________ 

      Терміни остаточного перевіряння і оцінювання будуть узгоджені з підприємством після  

виконання коригувальних дій, в результаті чого буде прийнято рішення щодо доцільності 

проведення ІІ етапу аудиту.  

 

 

                    Керівник аудиторської групи                           ____________  

 

                 Члени аудиторської групи                              ____________  

                                                                                                ____________ 

                                                                                                ____________  

 

 

*у випадку наявності невідповідностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

Вимоги стандарту до системи 

менеджменту_____________ 
Відповідає 

Не 

відповідає 

Коментарі відносно 

невідповідностей, що 

потребують 

коригувальних дій 

Примітка 
№ пунктів  Пов-

ністю 

Част-

ково 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       



 

   

   

                                                          

                                                                                                             Додаток Й 
                                                                                                                                (рекомендований) 

Форма Переліку контрольних питань 

 

 

ПЕРЕЛІК  КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ОСТАТОЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНКИ 

  СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ДСТУ ISO 9001 

 

1 Назва і реквізити підприємства - замовника   

 

 

2   Назва продукції, щодо виробництва якої проводиться сертифікація систем менеджменту якості: 

 

 

3 Відповідальна особа за систему менеджменту якості: 

 

 

 

Питання за розділами ДСТУ ISO 9001:2015  

Коротка 

від- 

повідь 

(так, ні) 

Докази, в т. ч. нормативні 

документи, протоколи, 

спостереження 

 

Примі

тка 

1 2 3 4 
    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 



 

   

   

                                                          

                                                                                                                                                    Додаток К                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                 (обов’язковий) 
                                                                                                                                                      Ф-05.13 

Форма протоколу невідповідностей 
 

 

ПРОТОКОЛ НЕВІДПОВІДНОСТІ №_________ 
 

Найменування підрозділу Керівник підрозділу/Прізвище, ініціали 

 
 

 

 

Аудитор:  Дата: 

 

1. Зміст виявленої невідповідності:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ ________________________________________________ 

                          

2. Посилання на документ і пункт вимог: _______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Підпис аудитора: ___________________              

 

Ознайомлений: керівник підрозділу:      ___________________________        __.__  20__ р. 
                                                                                                                    (підпис)                                 (дата) 

3.Необхідність розробки коригувальних дій:                   Так                           Ні   

 

4.Причини виникнення невідповідностей: 
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

5.Коригувальні дії/корекція  ____________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________             
                                                                                   (Заповнюється керівником підрозділу) 

 

6. Дата виконання до: __.__ 20__ р.  7. Відповідальний виконавець  ______________________ 
                                                                                       (Прізвище, ініціали) 

Керівник підрозділу:                              __________________________        __.__ 20__ р. 
                                                                                                   (підпис)                             (дата) 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ УСУНЕННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ 

 

8. Усунено:                                ТАК                              НІ 

 

9. Спосіб підтвердження:                 Документально               Перевірка на місці 

 

10. Дата: __.___ 20___ р. 

 

11. Висновок аудитора: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
                                                              

Підпис аудитора: _______________ 

                                                                       

                                                                                                                           

                                                                                                                     

  

  

  



 

   

   

                                                          

                                                                                                                                   Додаток Л 
                                                                                                                    (обов’язковий) 

                                                                                                                Ф-05.14 

ПРОТОКОЛ 

попередньої наради по проведенню з перевірки та оцінки на місці 

 системи менеджменту якості 

_______________________________ 
 (назва підприємства) 

 

«_____»    ______________ 201__  р.  
                         (дата) (місце оцінки ) 

Присутні: 

Керівник оцінки:                                                                   

 

 

 

Член групи:                                                               
    

Спостерігач:    

Представники підприємства:   
   
   
   
   

1. Слухали інформацію: 

1.1 Керівника групи з аудиту                                                   щодо: 

-  представлення участників, зокрема окреслення їхніх ролей;  

-  підтвердження програми аудиту № __________;  

-  підтвердження плану наглядового аудиту від  _________ 

 

 р.  

-  підтвердження змін та інших відповідних домовленостей, таких як дата і час проведення заключної 

наради, проміжних нарад групи з аудиту та керівництва підприємства;  

-  підтвердження офіційних каналів зв'язку між групою з аудиту і підприємством;  

-  підтвердження забезпеченості групи з аудиту необхідними ресурсами і засобами;  

-  підтвердження питань, що стосуються конфіденційності;  

-  підтвердження відповідних процедур для групи з аудиту, пов’язаних з охороною праці, надзвичайними 

ситуаціями та безпекою;  

-  підтвердження наявності, ролей та особи спостерігача:___________________;  

-  метод звітування: протоколи попередньої та заключної наради, протоколи невідповідностей, звіт з 

перевірки та градацію невідповідностей: як то - значні, незначні;  

-  інформування про умови, за яких аудит може бути достроково припинено: якщо ситуація, при якій 

виявленні критичні невідповідності, як то наявність безпосереднього ризику порушення вимог до якості 

продукції, до виробничих процесів або до виробничого середовища, які неможливо усунути терміново, 

аудит припиняється та в разі недосягнення цілей аудиту; 

-  підтвердження того, що керівник групи з аудиту та група з аудиту, яка представляє орган з сертифікації, 

несе відповідальність за аудит і буде контролювати виконання плану аудиту, охоплюючи діяльність з 

аудиту та записи аудиту;  

-  методи, які використовувується під час проведення аудиту: аналізування записів, опитування, 

спостереження, будуть складені на основі вибірки доступних даних, з врахуванням елементу 

невизначеності;  

-  підтвердження того, що під час аудиту, вище керівництво буде отримувати інформацію про хід аудиту 

та  будь-які проблемні питання;  

-  можливість для персоналу задавати питання; 

Мова, що використовується під час аудиту – (російська, українська)* * Необхідне підкреслити 
 

 



 

   

   

                                                          

1.2. Керівника підприємства: 

                                            

                                    

щодо:                                                                            

– презентації підприємства; 

– про призначення уповноважених представників від підприємства; 

– забезпечення аудиторської групи усіма потрібними ресурсами та устаткуванням; 

– про підготовку та надання групі необхідних документів, матеріалів, довідок та інше. 

 

2. Вирішили: 

2.1. Інформацію доповідачів прийняти до відома. 

2.2. Розподіл обов’язків між членами групи за “Планом аудиту ” прийняти до відома. 

2.3. Оцінку закінчити   

   (число місяць, рік) 

2.4. Підсумкову нараду провести   
                                                                 (число місяць, рік) 

 

Протокол складено у двох примірниках, які направлено: 

 

. 

  

1. ООВ СМ ДП «СВЦОО»  

 

  2. _______________________  
   (назва підприємства)   

 

Керівник перевірки  

 

  

 (підпис)  (ініціали, прізвище) 

З протоколом ознайомлений і один примірник отримав: 

 

Керівник підприємства 

   

 
 (підпис)  (ініціали, прізвище) 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                      



 

   

   

                                                          

                                                                                        Додаток М                    
                                                                                                        (обов’язковий) 

                                                                                                                             Ф-05.15 
 

ПРОТОКОЛ 

підсумкової наради комісії по проведенню перевірки та оцінки на місці системи 

 менеджменту якості на відповідність вимог ДСТУ ISO 9001:2015 

                                                          

                                                         _____________________ 
                                                                             (назва підприємства) 

____ __________ 201__ р. 
                 (дата) 

 ____________________________________________________                  

                      (місце оцінки  –  адреса підприємства) 

  

Присутні: 

Керівник оцінки: 

 

 

   ________________  

  

 (прізвище, ініціали)   

Члени групи: ________________   

 (прізвище, ініціали)   

 __________________   

 (прізвище, ініціали)   

 __________________   

 (прізвище, ініціали)   

Представники ООВ:    

 ________________  ________________ 

 (прізвище, ініціали)  (посада) 

 __________________  __________________ 

 (прізвище, ініціали)  (посада) 

 __________________  __________________ 

 (прізвище, ініціали)  (посада) 

 __________________  __________________ 

 (прізвище, ініціали)  (посада) 

 __________________  __________________ 

 

1.Слухали інформацію щодо: 

(прізвище, ініціали)  (посада) 

ознайомлення із спостереженнями, що зроблені під час оцінки і  переліком невідповідностей, 

виявлених під час оцінки на місці)*; 

-  повідомлення   представникам підприємства, що зібрані докази в ході аудиту були засновані на 

вибірці інформації, тим самим спричинивши елемент невизначеності;  

-  спосіб та терміни звітування, зокрема будь-яку градацію результатів аудиту;  

-  процес органу з сертифікації щодо поводження з невідповідностями, зокрема, будь-які наслідки, 

пов'язані із статусом сертифікації клієнта;  

-  терміни для клієнта представити план коригування та коригувальних дій щодо будь-яких 

невідповідностей, виявлених під час аудиту;  

-  дії органу з сертифікації після аудиту; 

-  інформація щодо процесів вирішення скарг та розглядання апеляцій; 

     Під час проведення оцінки на місці було виявлено _____ невідповідностей, кожна з яких 

оформлена протоколом за встановленою формою*; 

- Термін усунення виявлених невідповідностей – до 1 місяця, починаючи з дня, наступного за 

останнім днем оцінки *. 

 

 

 



 

   

   

                                                          

Основні результати перевірки та оцінки: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

  1 Ухвалили:   

  __________________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________________                

           

Протокол складено у двох примірниках, які направлено: 

 

 
1. ДП «СВЦОО» 

 

 
2. ___________________ 
        (назва підприємства)   

 

 

Керівник оцінки:    

               (підпис)     (ініціали, прізвище) 

 

З протоколом ознайомлений, один примірник протоколу наради та протоколів  

невідповідностей отримав: 

Керівник підприємства    

             (підпис)     (ініціали, прізвище) 

 

 



 

  

  

  

                                                          

                                                                                          Додаток Н 
                                                                                         (обов’язковий) 

                                                                                                                    Ф-05.16 

Форма звіту з оцінки системи менеджменту якості 
 

                                                                                                Конфіденційно 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник органу з сертифікації - 

директор ДП «СВЦОО» 
 

_______________  А. П. Олефіренко 
 

_____  __________ 201 _ р. 

 
 

 

 

 

 

З В І Т № _____ 
 

з перевірки та оцінки системи менеджменту якості   

щодо виробництва _________________________________________ 
(назва продукції) 

_______________________________________________ 
(назва підприємства) 

на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

                                                          

Продовження додатку Н 
 

Загальні відомості 
 

Орган з сертифікації: Державне підприємство «Сертифікаційний  

випробувальний центр опалювального обладнання»  

(ДП «СВЦОО»), Україна, 03150, м. Kиїв, вул. Загородня, 15 

(юридична адреса). 

03045, м. Київ, вул. Плещеєва,10 (фактична адреса) 

Підприємство-замовник: 

Адреса (юридична): 

______________________________________________________ 

 

Продукція: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Крітерії аудиту:  

Тип аудиту: Первинний, наглядовий, аудит повторної сертифікації, спеціальні 

аудити .* 

*Примітка: необхіднє підкреслити 

Підстава для аудиту Заявка № ____ від ______________ на проведення оцінки системи 

менеджменту якості, наказ № ____ від __________ директора ДП 

«CВЦОО» на призначення комісії, висновок за результатами 

попередньої оцінки системи менеджменту якості від 

______________ 

Мета та завдання перевірки: Встановлення відповідності системи менеджменту якості 

_________________________________________ щодо серійного  
(назва підприємства) 

виробництва продукції (_________________) вимогам стандарту 

ДСТУ ISO 9001:2015  “Системи менеджменту якості. Вимоги” для 

забезпечення впевненості в тому, що: 

- підприємство здатне забезпечити виготовлення продукції, яка 

відповідає вимогам замовника та нормативних документів; 

- продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а 

підприємство постійно вживає заходи щодо запобігання випуску 

такої продукції; 

- впроваджуються заходи щодо поліпшення результативності  

системи менеджменту якості, підвищення задоволеності замовників 

шляхом вивчення та аналізу їх потреб та вимог. 

 

Комісія з перевірки:  

Головний аудитор - ______________________________________ 
(прізвище, ініціали, посада) 

______________________________________ 

Члени комісії:  

_____________________________________________________ 
     (прізвище, ініціали, посада) 

_____________________________________________________ 
(прізвище, ініціали, посада) 

_____________________________________________________ 
(прізвище, ініціали, посада) 

_____________________________________________________ 

 



 

  

  

  

                                                          

Продовження додатку Н 

 

Стандарт, що встановлює 

вимоги до системи 

менеджменту якості: 

 

ДСТУ ISO 9001    «Системи менеджменту якості. Вимоги». 

Перевірка та оцінка системи 

менеджменту якості згідно з: 

Програма повного циклу сертифікації та план сертифікаційного 

аудиту та оцінки системи менеджменту якості, затвердженою 
директором ДП «СВЦОО» ______________________ 

                                                    (дата затвердження) 

Перелік основних документів, 

що перевірялись 

- Політика, процеси та цілі у сфері якості, заплановані та 

 виконані дії що до ризиків; 

Задокументована інформація:  

- Настанова з якості; 

- Методики з якості; 

- Робочі інструкції; 

- Протоколи (записи); 

- Організаційна структура підприємства 

- сертифікат відповідності № ___________________ на  

систему менеджменту якості, виданий органом з сертифікації 

____________________________________ (за наявності). 

 

Перелік основних 

підрозділів/процесів, що 

перевірялись 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Перелік представників об’єкту 

аудиту (прізвища та посади) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Висновок за результатами 

попередньої оцінки: 

Доцільне подальше здійснення робіт з сертифікації систем 

менеджменту якості, тобто проведення остаточної перевірки та 

оцінки. 

 

Дата проведення аудиту: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

                                                          

Продовження додатку Н 

 
Познач

ення 

розділу 

стан-

дарту 

Документи 

системи 

менеджменту 

якості 

 

Фактичні дані 

 

Оцінка 

1 2 3 4 

4 Середовище організації  

4.1 

 

   

4.2 

 

   

4.3 

 

   

4.4  Система менеджменту якості та її процеси  

4.4.1 

4.4.2 

   

5 Лідерство  

5.1 

5.1.1 

 

   

5.1.2 

 

   

5.2 

5.2.1 

5.2.2 

   

5.3    

6 Планування  

6.1, 

6.1.1 

   

6.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.3 

   

7 Підтримання системи управління  

7.1    

7.1.2    

7.1.3    

7.1.5 

7.1.5.1 

7.1.5.2 

   

7.1.6    

7.2    



 

  

  

  

                                                          

7.3    

7.4    

7.5 

7.5.1 

   

7.5.2    

7.5.3 

7.5.3.1 

7.5.3.2 

   

8 Виробництво 

8.1    

8.2 

8.2.1 

   

8.2.2    

8.3.3.    

8.3.4    

8.3.5    

8.3.6    

8.4 

8.4.1 

   

8.4.2    

8.4.3    

8.5 

8.5.1 

   

8.5.2    

8.5.3    

8.5.4    

8.5.2, 

8.5.3 

   

8.5.4    

8.5.5    

8.5.6    

8.6    

8.7 

8.7.1 

8.7.2 

  

 

 

 

 

9 Оцінювання дієвості 

9.1 

9.1.1 

   

9.1.2    

9.1.3    

9.2 

9.2.1 

9.2.2 

   



 

  

  

  

                                                          

9.3 

9.3.1 

   

9.3.2    

9.3.3    

10 Поліпшування 

10.1    

10.2 

10.2.1 

   

10.3    

Р е з у л ь т а т и  а у д и т у   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Висновок 

У результаті перевірки та оцінки системи менеджменту якості щодо виробництва 

____________________________________________, встановлено що: 
                                               (назва продукції) 

- _____________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________ 

Технічний нагляд за функціонуванням  СУ  організації буде здійснюватись в обсязі та 

терміни, визначені програмою технічного нагляду. 

 

          В и к о р и с т а н н я  м а т е р і а л і в  з в і т у  

Інформація, яка викладена у цьому звіті є конфіденційною. 

Звіт направляється _________________________________________________ 
(назва підприємства) 

 

 

Голова комісії  ______________ ___________________________ 
       (підпис)                     (ініціали, прізвище) 

 

Члени комісії   _____________ ___________________________ 

       (підпис)                   (ініціали, прізвище) 

 

   ______________ ___________________________ 
       (підпис)                   (ініціали, прізвище) 

 

                                                                                                          



 

  

  

  

                                                          

                                                                                                    Додаток О 
                                                                                                 (обов’язковий) 

                                                                                                            Ф-05.17   

Протокол експертизи звітних документів сертифікації  і прийняття рішення про 

відповідність системи менеджменту якості _______________________________ 
                                         (назва підприємства) 

Заявник:  Коди ДКПП:  

Склад групи аудиту: ____________________________________________________________________ 

                                       ____________________________________________________________________ 

                                       ____________________________________________________________________ 

 

Керівник групи аудиту:_________________________   

Дата сертифікації на місці:  Дата експертизи:  

   

1. Чи  персонал групи аудиту (в т.ч. експертів) має належну компетентність? 

2. Чи всі обов’язкові документи згідно реєстрів розділів знаходяться у папці  

Заявника? 

Так 

так 

ні 

ні 

Перелік відсутніх: 

  

3. Чи укомплектована папка Заявника? Чи наявні обов’язкові документи? Так ні 

 

4. Чи наявні програма та план сертифікації (визначення цілей, обсягу та критерії 

сертифікації) І та ІІ етапів? 
Так ні 

5.  План наглядового аудиту містить внутрішні аудити та аналізування з боку  

керівництва, результативністьсистеми менеджменту щодо досягнення цілей  

Заявника, хід виконання запланованих дій, спрямованих на постійне 

поліпшування 

так ні 

6.  Ознайомлення Заявника з планом сертифікації і погодження дати: так ні 

7. Висновки сертифікації: 

 первинного                                   повторного                        наглядового аудиту 

- повнота та правильність оформлення висновку про результати попереднього 

оцінювання системи менеджменту (І етап) 

 

 

 

так 

 

 

 

ні 

    - повнота та правильність висновків за результатами остаточного 

оцінюваннясистеми менеджменту (ІІ етап) 
так ні 

    - коментарі щодо невідповідностей, коригувальні дії, вжиті Заявником   так ні 

- висновки, що наведені у звіті достатньо обґрунтовані та підтверджені фактами    так ні 

8. Правильність та повнота оформлення проекту сертифіката на систему 

менеджменту  
так ні 

Висновок:   

результати аналізу позитивні – дозволяється оформлення сертифіката на систему 

менеджменту_________________________________________________                           
(назва системи) 

                __________________________________________________________________ 
                                                      (назва підприємства) 

так ні 

результати аналізу документації наглядового аудиту позитивні 

     
так ні 

в результаті аналізу виявлені недоліки, матеріали направлено на   

доопрацювання так ні 

Керівник  експертизи:__________________________________________________ 
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