ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Початок
Початок
Заявка, Ф -007-01
Заявка, Ф -007-01
Журнал реєстрації вхідних документів,
✔ Журнал реєстрації вхідних документів,
Ф-004-02
Ф-004-02
Журнал реєстрації заявок та сертифікатів,
✔ Журнал реєстрації заявок та сертифікатів,
Ф-007-02
Ф-007-02

✔

✔
✔

Прийом,
Прийом,вхідний
вхіднийконтроль
контрольта
тареєстрація
реєстрація
на
заявки
сертифікацію
на заявки сертифікацію

1

Прийняття
Прийняттярішення
рішеннящодо
щодо
прийняття/неприйняття
прийняття/неприйняттязаявки
заявки

2

✔

Рішення
про прийняття/неприйняття завки,
✔ Рішення про прийняття/неприйняття завки,
Ф-007-03
Ф-007-03

✔

3

Договір, Ф-007-05
Договір, Ф-007-05

✔

Підготовка
Підготовкадоговору
договоруна
насертифікацію
сертифікацію

✔

Наказ про призначення комісії
Наказ про призначення комісії
з сертифікації СУЯ, Ф-007-06
з сертифікації СУЯ, Ф-007-06

✔

Призначення
Призначеннягрупи
групиззаудиту.
аудиту.
Узгодження
Узгодженняізіззаявником
заявникомскладу
складугрупи
групиззаудиту
аудиту

✔

4

✔

5

Аудит
Аудит1-го
1-гоетапу
етапу

ні

✔

План
аудиту 1-го етапу, Ф-007-08
✔ План аудиту 1-го етапу, Ф-007-08
Висновок
за аудитом 1-го етапу , Ф-007-09
✔ Висновок за аудитом 1-го етапу , Ф-007-09

Невідповідності
Невідповідностіє?
є?

7

так

Термін усунення
невідповідностей
< 6 міс

ні
1

так

✔

Отримання
Отриманняпідтвердження
підтвердженняусунення
усуненняневідповідностей
невідповідностей
та
таформування
формуваннявисновку
висновкуза
закоригувальними
коригувальнимидіями
діями
6

Розробка
Розробката
таузгодження
узгодженняізіззаявником
заявником
плану
2-го
етапу
аудиту
плану 2-го етапу аудиту

8

7

✔

✔

Об’єктивні
свідоцтва виконання
✔ Об’єктивні свідоцтва виконання
коригувальних дій за виявленими
коригувальних дій за виявленими
невідповідностями
невідповідностями
Висновок
за коригувальними діями
✔ Висновок за коригувальними діями

План
2-го етапу аудиту, Ф-007-10
✔ План 2-го етапу аудиту, Ф-007-10

8
Протокол
попередньої наради, Ф-007-11
✔ Протокол попередньої наради, Ф-007-11
Лист-спостереження,
Ф-007-13
✔ Лист-спостереження, Ф-007-13
Протокол
заключної наради, Ф-007-14
✔ Протокол заключної наради, Ф-007-14
Звіт
про остаточну перевірку, Ф-007-15
✔ Звіт про остаточну перевірку, Ф-007-15

✔
✔
✔
✔

8

Аудит
Аудит2-го
2-гоетапу
етапу

ні
Невідповідності
Невідповідностіє?
є?
3 міс < Термін усунення
1 міс < Термін усунення
невідповідностей
невідповідностей<<66міс
міс

так

Термін
Термінусунення
усунення
невідповідностей
невідповідностей
<<11міс
міс

8
✔
✔

9
✔

10
Аналізування
Аналізуваннязаписів
записіваудиту,
аудиту,прийняття
прийняття
рішення
рішеннящодо
щодосертифікації
сертифікації

✔

✔

Закінчення
Закінчення

11

Протокол невідповідності, Ф-007-12
✔ Протокол невідповідності, Ф-007-12
Об’єктивні
свідоцтва виконання
✔ Об’єктивні свідоцтва виконання
коригувальних дій за виявленими
коригувальних дій за виявленими
невідповідностями
невідповідностями
Звіт
про коригувальні дії
✔ Звіт про коригувальні дії

Звіт з аналізування інформації, Ф-007-16
Звіт з аналізування інформації, Ф-007-16

✔

✔

Підготовка
Підготовката
тавидача
видача
сертифіката
відповідності
сертифіката відповідності

1

так

ні

так
Отримання
Отриманняпідтверджень
підтвердженьусунення
усунення
невідповідностей
та
формування
невідповідностей та формування
звіту
звітупро
прокоригувальні
коригувальнідії
дії

ні

✔

Сертифікат,
Ф-007-17
✔ Сертифікат, Ф-007-17
Сертифікаційна
угода, Ф-007-18
✔ Сертифікаційна угода, Ф-007-18
Програма наглядових аудитів, Ф-007-19
✔ Програма наглядових аудитів, Ф-007-19

