
Нормативи трудомісткості робіт з сертифікації продукції  

в Системі ДП НДІБК  
 

 

1 Сертифікація партії продукції: 

 

Граничні нормативи 

трудомісткості 

робіт, люд.-день 

Приймання, вхідний контроль та реєстрація заявки                0.4 

Розгляд документів, що додаються до заявки                        1.5 

Визначення схеми сертифікації 0.4 

Визначення організацій-співвиконавців робіт           1.0 

Підготовка рішення за заявкою 1.0 

Відбір та ідентифікація зразків продукції                        1.0 

Аналіз протоколів випробувань 1.0 

Підготовка та видача сертифіката відповідності     1.0 

Реєстрування сертифіката відповідності в Реєстрі 0.5 

Всього 7,8 

 

2 Сертифікація продукції з обстеженням виробництва (на 2 

роки) 

 

 

Підготовка та укладання договору з заявником 2.0 

Приймання, вхідний контроль та реєстрація заявки                0.4 

Розгляд документів, що додаються до заявки                        1.5 

Попереднє ознайомлення зі станом виробництва продукції, що 

сертифікується                   

2.0 

Визначення схеми сертифікації 0.4 

Визначення організацій-співвиконавців робіт           1.0 

Підготовка рішення за заявкою 1.0 

Відбір та ідентифікація зразків продукції                        1.0 

Обстеження виробництва попередня оцінка 3.0 

складання програми обстеження виробництва 1.0 

проведення перевірки і оцінки виробництва     3.0 х 2ауд.=6.0
 

оформлення акту обстеження виробництва 3.0 

Аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу  

(про відмову щодо видачі) сертифіката відповідності 

1.0 

Підготовка та видача сертифіката відповідності та укладання 

ліцензійної угоди   

2.0 

Реєстрування сертифіката відповідності в Реєстрі 0.5 

Всього 25,8
 

 

3 Сертифікація продукції за результатами технічного нагляду 

 

 

Підготовка та укладання договору з заявником 2.0 

Приймання, вхідний контроль та реєстрація заявки                0.4 

Розгляд документів, що додаються до заявки                        1.5 

Визначення схеми сертифікації 0.4 

Визначення організацій-співвиконавців робіт           1.0 

Підготовка рішення за заявкою 1.0 

Розробка програми технічного  нагляду                          1.0 

Проведення однієї перевірки з  технічного нагляду, включаючи  

аналіз даних про якість сертифікованої продукції         

2.0 х 2ауд.= 4.0
 



Оформлення звіту за результатами технічного нагляду 2.0 

Відбір та ідентифікація зразків продукції                        1.0 

Аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу  

(про відмову щодо видачі) сертифіката відповідності 

1.0 

Підготовка та видача сертифіката відповідності та укладання 

ліцензійної угоди   

2.0 

Реєстрування сертифіката відповідності в Реєстрі 0.5 

Всього 17,8
 

 

4 Сертифікація продукції без обстеження (на один рік)  

 

 

Підготовка та укладання договору з заявником 2.0 

Приймання, вхідний контроль та реєстрація заявки                0.4 

Розгляд документів, що додаються до заявки                        1.5 

Визначення схеми сертифікації 0.4 

Визначення організацій-співвиконавців робіт           1.0 

Підготовка рішення щодо заявки 1.0 

Відбір та ідентифікація зразків продукції                        1.0 

Аналіз протоколів випробувань 1.0 

Підготовка та видача сертифіката відповідності та укладання 

ліцензійної угоди   

2.0 

Реєстрування сертифіката відповідності в Реєстрі 0.5 

Всього 10,8 
 

Проведення технічного нагляду 

 

 

Розробка програми технічного  нагляду                          1.0 

Проведення однієї перевірки з  технічного нагляду, включаючи  

аналіз даних про якість сертифікованої продукції         

2.0 х2ауд.=4.0
 

Оформлення звіту за результатами технічного нагляду 2.0 

Всього 7,0
 

 

 

 

 

      


