
Рішення засідання Ради з акредитації 

Національного агентства з акредитації України 

 

             Дата проведення:22 червня 2016 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 2015 рік 

 
Рішення:  

Визнати діяльність НААУ задовільною. 

3 
Інформація щодо проведення аналізу потенційних конфліктів інтересів, що можуть 

виникнути через діяльність НААУ та пов’язаних з ним органів  

 

Рішення: 

Схвалити звіт щодо аналізу потенційних конфліктів інтересів, що можуть 

виникнути через діяльність НААУ та пов’язаних з ним органів. 

4 Щодо звернень з питань діяльності НААУ 

 

Рішення:  

1. Прийняти до відома інформацію, викладену в доповіді заступника Голови 

Красюка В.В.   

2. Створити Робочу групу щодо розгляду та опрацювання питання щодо звернень 

з питань діяльності НААУ. 

3. Провести позачергове засіданні Ради з акредитації. де розглянути матеріали, 

напрацьовані робочою групою на протязі двох тижнів. 

4. Позачергове засідання Ради з акредитації провести до 12 липня 2016 року. 

5. Запросити до складу Робочої групи щодо розгляду та опрацювання питання 

щодо звернень з питань діяльності НААУ, за згодою: Мялковського Д.В., 

Лозовицького О.С., Редзюка А.М., Глущенко В.В., Платкевича Б.С., Мороза С.В. 

5 
Щодо звернення членів Ради з акредитації від 13.01.2016 про розширення 

кількісного складу Ради з акредитації 

 

Рішення:  

Заслухавши інформацію, пов’язану з листом членів Ради з акредитації про 

розширення її кількісного складу, Рада з акредитації вважає недоцільним 

збільшувати кількість її членів.    

6 Питання щодо визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу 

 

Рішення:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати НААУ опрацювати пропозиції, надані членами Ради з 

акредитації, щодо удосконалення системи розрахунку робіт з акредитації.  

7 

Перегляд політик НААУ: 

- Політика НААУ щодо простежуваності вимірювання, що проводять органи 

з    оцінки   відповідності   відповідно  до   заявленої  галузі  акредитації  

(ЗД-08.00.09); 



- Політика НААУ щодо моніторингу шляхом здійснення нагляду та 

позачергової оцінки за діяльністю акредитованих НААУ органів з оцінки 

відповідності (ЗД-08.00.16); 

- Політика НААУ щодо участі органів з оцінки відповідності у 

міжлабораторних порівняннях та перевірках кваліфікації (ЗД-08.00.29); 

- Політика  НААУ  щодо  використання  національного знаку акредитації 

(ЗД-15.00.03).  

 
Рішення: 

Перенести розгляд питання на наступне засідання. 

8 Погодження змін до Положення про Комісію з апеляцій НААУ 

 
Рішення:  

Перенести розгляд питання на наступне засідання. 

9 
Щодо листа Мінекономрозвитку про сфери акредитації органів з оцінки 

відповідності від 23.05.2016  

 
Рішення:  
Перенести розгляд питання на наступне засідання. 

 


