
Рішення засідання Ради з акредитації 

Національного агентства з акредитації України 

 

             Дата проведення:25 липня 2016 року 

Початок засідання: 14.30  

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

№ Питання 
Регла

-мент 

1 Затвердження Порядку денного засідання Ради з акредитації  5 хв. 

 Рішення: Затвердити Порядок денний та регламент засідання Ради з акредитації.  

2 
Результати роботи Робочої групи щодо розгляду та опрацювання питання щодо 

звернень з питань діяльності НААУ 
20 хв. 

 

Рішення:  

1. Схвалити текст листа до Верховної Ради України щодо результатів 

розгляду та опрацювання звернень та виступів народного депутата Кривошеї Г.Г. 

щодо діяльності НААУ. 

2. Уповноважити Голову Ради з акредитації Редзюка А.М. підписати 

згаданий лист від імені членів Ради з акредитації та направити його до: 

- комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та 

підприємництва, 

- комітету Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи 

Верховної Ради України, 

- депутатської фракції Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ". 

3. Надіслати інформацію щодо згаданого рішення Першому віце-прем'єр-

міністру — міністру економічного розвитку України  Кубіву С.І. 

 

3 

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).  

5 хв. 

 

Рішення: 

1. Схвалити та рекомендувати до застосування нові редакції 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).  

2. Рекомендувати НААУ звернутись до Технічного комітету з акредитації 

щодо класифікації порушень ООВ в процесі акредитації та діяльності, що 

підпадають під термін «грубі порушення», визначені в ст.11 Закону України 

«Про акредитацію органів з оцінки відповідності». 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2640
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2640


4 Погодження змін до Положення про Комісію з апеляцій НААУ 5 хв. 

 

Рішення:  

Погодити зміни до Положення про комісію з апеляцій НААУ з урахуванням наданих 

пропозицій. 

 

5 
Щодо листа Мінекономрозвитку про сфери акредитації органів з оцінки відповідності 

від 23.05.2016  
5 хв. 

 
Рішення: Взяти до відома інформацію щодо єдиного підходу до формування сфери 

акредитації органів з оцінки відповідності.  
 

 


