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Отримання заявки, опитувальної анкети 
та інших документів згідно переліку 

Заявка Змовника щодо 
сертифікації СУ, опитувальна 
анкета та додаткові документи 
згідно наданого переліку 
 

Реєстрація заявки в Журналі 
вхідної документації та в 
журналі реєстрації заявок на СУ 

Попередній розгляд заявки 
та документів що 

подаються до заявки 

Обгрунтована відмова у 
сертифікації СУ 

Обгрунтування для прийняття рішення 
щодо схеми сертифікації СУ та групи 

аудиту 
Формування справи з сертифікації 

Резолюція. Визначення 
відповідального виконавця 

Резолюція 

Оформлення договору про надання послуг 
щодо сертифікації СУ 

Договір про надання послуг 
щодо сертифікації системи 
управління. 

Розробка Програми аудиту СУ та Плану  
1-го етапу аудиту попередньої оцінки 

впровадженої СУ 

Висновок за результатами 
попередньої оцінки з 

зауваженнями/невідповідностями в 
разі виявлення 

 

Спеціаліст відділу СППСУ 

Програма аудиту СУ та План 
1-го етапу аудиту попередньої 

оцінки впровадженої СУ 
 

Прийняття рішення щодо заявки 

 

Проведення попередньої оцінки (1-го 
етапу) сертифікаційного аудиту  

Проведення Замовником в 
рази необхідності 

коригувальних дій по 
результатам 1 етапу аудиту 

Обгрунтована відмова у 
подальших етапах сертифікації 

СУ 

1 

Інформаційні матеріли, форма 
заявки, опитувальна анкета та 

перелік обов’язкових документів 

Ні 

 Ні 

 Так 

 Так 

Роз`яснення Замовнику вимог щодо 
порядку сертифікації СУ, вартості 
сертифікаційних послуг. Надання 
Замовнику форми заявки на 
сертифікацію СУ, опитувальної анкети 
та переліку обов’язкових документів 
тощо 

Критичні 
невідповідно

сті 

Некритичні 
невідповідно

сті 

Коригувальні 
дії  

Звернення Замовника щодо 
отримання інформації про 
сертифікацію 

Лист або довідка про виконання 
коригувальних дій із 

зазначенням строків виконання 
та відповідальних осіб, тощо 



Продовження алгоритму проведення сертифікації систем управління 
   Вхідний документ                                                                                      Вихідний документ 

 
З метою отримання інформації щодо Порядку надання послуг з сертифікації систем 

управління ЗАПРОШУЄМО звернутися до 
 

Органу з сертифікації систем управління ДП «Миколаївстандартметрологія» просп. 
Центральний, 11/5, м. Миколаїв, 54029, Україна 

тел (0512) 34-00-67 

Контактна особа:  
Заступник директора з питань стандартизації ,якості та наукової діяльності 
Фоміна Світлана Володимирівна 
моб. тел. 095-288-14-25 
E-mail: qms@ncsms.com.ua  

Проведення 2 етапу сертифікаційного 
аудиту (остаточної перевірки та оцінки) 

Довідка про виконання або план 
впровадження коригувальних дій 
із зазначенням строків виконання 

та відповідальних осіб 

Протокол вступної наради, 
протокол заключної наради, 
протокол невідповідності (в 
разі виявлення) 

Формування звіту про перевірку та 
оцінку СУ 

Сертифікат на систему 
управління 

Звіт про перевірку та оцінку СУ 

Прийняття рішення щодо видачі 
сертифіката відповідності на систему 

управління 

1 

Рішення на проведення 2-го етапу 
сертифікаційного аудиту, план             
2-го етапу сертифікаційного 
аудиту (остаточної перевірки та 
оцінки) 

Проведення Заявником в разі 
необхідності коригу-вальних 
дій по результатам 2 етапу 

аудиту 

Обгрунтована відмова у 
сертифікації СУ 

Реєстрація та оформлення  
сертифікату на систему управління.  

Оформлення ліцензійної угоди, 
програми проведення наглядових 

аудитів за сертифікованою системою 
управління 

Ні 

Так 

Ліцензійна угода, програма 
проведення наглядових аудитів 

за сертифікованою СУ 

Видача Замовнику комплекту 
документів (сертифікату, ліцензійної 

угоди, програми проведення 
наглядових аудитів за 

сертифікованою СУ, положення 
щодо застосування сертифіката) 

Прийняття рішення на проведення 2-го 
етапу сертифікаційного аудиту, 
формування та призначення складу групи 
аудиту, розробка плану аудиту 
проведення 2 етапу сертифікаційного 
аудиту (остаточної перевірки та оцінки) 

Програма 2-го етапу аудиту  
системи управління 


