НВКП "СТАНДАРТ-СЕРВІС"

Порядок сертифікації серійної продукції за схемою оцінювання системи управління
якістю або з сертифікацією системи управління якістю виробництва
1 Сертифікація системи управління якістю (далі – СУЯ) або оцінювання СУЯ виробництва продукції
проводиться з метою підтвердження того, що:
- продукція, яка випускається підприємством, відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів;
- всі технічні, адміністративні показники і людські ресурси, що впливають на якість продукції, знаходяться
під контролем;
- неякісна продукція своєчасно виявляється, а підприємство постійно здійснює заходи для запобігання
виготовленню такої продукції.
2 Сертифікація СУЯ або оцінювання СУЯ виробництва проводиться органами, призначеними в Системі з
правом проведення таких робіт, i здійснюється з ініціативи Заявника за рішенням ОС.
Проведення таких робіт проводиться з врахуванням чинних НД.
Орган з сертифікації систем якості (у випадку сертифікації СУЯ) чи орган з сертифікації продукції (при
оцінюванні СУЯ) розглядає заявку і надсилає Заявнику опитувальну анкету для проведення попередньої/заочної
оцінки СУЯ та перелік документації, яку повинен надати Заявник для проведення попередньої оцінки СУЯ.
Заявник заповнює опитувальну анкету та разом із необхідними документами направляє до ОС.
Комісія, призначена ОС, здійснює попередню оцінку та остаточну оцінку СУЯ Заявника. За результатами
висновків комісії готується висновок/рішення щодо можливості/неможливості видачі сертифіката.
3 За результатами сертифікації системи управління якістю виробництва технічного засобу телекомунікацій
(далі – ТЗТ) орган з сертифікації систем управління якістю оформляє сертифікат на систему управління якістю та
направляє його Заявнику, а копію – органу з сертифікації, який сертифікує продукцію.
За результатами оцінки системи управління якістю оформляється висновок, який надається до Реєстру
Системи. За результатами сертифікації системи управління якістю видається сертифікат на СУЯ.
4* Для узгодження можливості використання сертифікованого ТЗТ в мережі загального користування ОС
направляє матеріали із сертифікації до технічної комісії із сертифікації Центрального органу виконавчої влади в
галузі зв'язку (далі – ЦОВЗ), яка проводить їх технічну експертизу та узгоджує умови використання зазначених у
сертифікаті відповідності ТЗТ.
При отриманні зауважень ЦОВЗ до результатів сертифікації ОС приймає дії щодо їх усунення. Сертифікат
відповідності в цьому випадку передається Заявнику тільки після виконання коригувальних дій, усунення зауважень
та отримання позитивного рішення ЦОВЗ.
Копію сертифіката ОС передає в Держспоживстандарт та в ЦОВЗ (для ТЗТ, які будуть використовуватися на
мережах зв'язку загального користування).
Примітка. Знак "*" – тільки для Системи сертифікації УкрСЕПРО.

5 Сертифікат відповідності на продукцію видається терміном до трьох років.
6 Отримання виробником сертифікату на систему якості не перекладає відповідальності за забезпечення
якості відповідної продукції з виробника на орган, який видав сертифікат.
7 Одночасно при видачі сертифіката відповідності із Заявником підписується Ліцензійна угода та ОС складає
Програму технічного нагляду. Технічний нагляд проводиться три рази протягом дії сертифікату відповідності.

