Рішення засідання Ради з акредитації
Національного агентства з акредитації України
Дата проведення: 09 лютого 2021 року
Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Інститутська, 4, готель Україна,
зал Асамблея, 3-й поверх

№
1.

Питання
Затвердження Порядку денного засідання
Рішення:
Затвердити Порядок денний засідання та регламент засідання Ради з акредитації

2.

Затвердження Регламенту роботи Ради з акредитації
Рішення:
Затвердити Регламент роботи Ради з акредитації

3.

Обрання керівного складу Ради з акредитації
Рішення:
Обрати до керівного складу Ради з акредитації:
- від центральних органів виконавчої влади - Янович В.І.
- від органів з оцінки відповідності – Чорнопищука М.П.
- від наукових установ, союзів (спілок, асоціацій) суб’єктів господарювання,
громадських організацій - Паракуду В.В.
Визначити на наступний рік роботи Ради з акредитації:
- Головою – Паракуду В.В.
- заступниками Голови - Чорнопищука М.П., Янович В.І.

4.

Інформація щодо діяльності НААУ в 2020 році, стану та напрямків розвитку
національної системи акредитації України
Рішення:
Визнати діяльність НААУ за 2020 рік задовільною

5.

Інформація про проведений аналіз ризиків щодо неупередженості у діяльності НААУ із
врахуванням положень ISO/IEC 17011:2017
Рішення:
Схвалити проведений аналіз ризиків, що можуть виникнути через діяльність НААУ та
пов’язаних з ним органів

6.

Погодження складу Атестаційної комісії персоналу з акредитації
Рішення:
Погодити склад Атестаційної комісії персоналу з акредитації

7.

Затвердження складу комісії з апеляцій НААУ
Рішення:
Затвердити склад комісії з апеляцій НААУ
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8.

Внесення змін до Політик НААУ
Рішення:
Схвалити та рекомендувати до застосування нові редакції наступних Політик НААУ:
- Політика НААУ щодо спостереження за оцінюванням, що проводять органи з
оцінки відповідності відповідно до сфери акредитації (ЗД-08.03.08, редакція 08);
- Політика НААУ щодо відновлення даних акредитованих органів з оцінки
відповідності (ЗД-08.00.33, редакція 02);
- Політика НААУ щодо заходів, які забезпечують дотримування зобов’язань органу
з сертифікації/інспектування, що виникають у результаті його дій та/або
діяльності (ЗД-08.03.13, редакція 08);
- Політика НААУ щодо забезпечування органами з оцінки відповідності залучення
до субпідрядних робіт тільки компетентних субпідрядних організацій (ЗД-08.03.14,
редакція 06).
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