
 

 

Рішення засідання Ради з акредитації 

Національного агентства з акредитації України 

 Дата проведення: 11 квітня 2017 року 

Початок засідання: 14.30 

Місце  проведення засідання: м. Київ, вул. Горького, 174, конференц-зал, 10 поверх 

№ Питання 

1 Затвердження Порядку денного засідання Ради з акредитації 

 
Рішення:  

Затвердити Порядок денний та регламент засідання Ради з акредитації. 
 

2 Щорічний звіт про діяльність НААУ за 2016 рік 

 
Рішення:  

Визнати діяльність НААУ за 2016 рік задовільною. 
 

3 Розгляд звіту про діяльність Атестаційної комісії персоналу з акредитації НААУ за 2016 рік 

 

Рішення:  

Інформацію щодо діяльності Атестаційної комісії персоналу з акредитації НААУ в 2016 

році взяти до відома. 
 

4 
Внесення змін до Положення про атестаційну комісію та Кваліфікаційних вимог, порядку 

та правил атестації персоналу з акредитації 

 

Рішення:  

Погодити Положення про атестаційну комісію та Кваліфікаційні вимоги, порядок та 

правила атестації персоналу з акредитації з урахуванням наданих пропозицій. 

 

5 Перегляд політик НААУ 

 

Рішення: 

Схвалити та рекомендувати до застосування нові редакції наступних Політик НААУ: 

- Політика НААУ щодо  акредитації органів із сертифікації персоналу у галузі 

неруйнівного контролю у виробничому секторі «Залізничний транспорт та вироби для 

нього» (ЗД-08.14.36); 

- Політика НААУ щодо забезпечування органами з оцінки відповідності залучення до 

субпідрядних робіт тільки компетентних субпідрядних організацій (ЗД-08.03.14) за 

умови доопрацювання з врахуванням пропозиції для неакредитованих органів з оцінки 

відповідності за рішенням регулятора або власника схеми; 

- Політика НААУ щодо заходів, які забезпечують дотримання зобов’язань органу з 

сертифікації, що виникають у результаті його дій та/або діяльності (ЗД-08.03.13). 

 



 

 

6 
Розгляд пропозицій щодо формування сфер акредитації органів з оцінки відповідності, 

зокрема випробувальних лабораторій 

 

Рішення:  

1. Інформацію взяти до відома.  

2. НААУ з урахуванням європейської практики розглянути питання щодо можливості під 

час формування сфер акредитації органів з оцінки відповідності, у тому числі 

випробувальних лабораторій,  зазначати у сфері акредитації нормативні документи на 

продукцію та методи випробувань без вказування року їх затвердження. 

 

7 Різне. Повідомлення членів Ради з акредитації  

 

Рішення:  

1. Рекомендувати НААУ розглянути юридичні підстави та визначити можливість 

направлення листа до Держпродспоживслужби щодо недобросовісної реклами з боку 

SIC. 

2. Створити робочу групу у складі – Проданчук М.Г., Калита П.Я., Мялковський Д.В. - для 

підготовки пропозицій Ради відносно звернення до Мінекономіки щодо колізії стосовно 

скасованих СаНПІНів, ЕСКД, ЕСТД у практиці роботи підприємств та акредитаційної 

діяльності.  

 

 


