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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1.1 Ця процедура системи управління поширюється на орган з оцінки відповідності  (далі 

– ООВ) Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України (далі – 

ДНДІ МВС України) і розроблена в доповнення підрозділу 7.13  Настанови системи управління 

НСУ.01. 

1.2 Ця процедура встановлює порядок поводження із скаргами та апеляціями, отриманими 

ООВ при проведенні діяльності з сертифікації.  

1.3 Ця процедура є публічно доступною і повинна надаватися без обмежень за вимогою 

будь-якої особи, яка має спільні стосунки з ООВ. 

 
 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Ця процедура розроблена з врахуванням положень таких нормативних документів: 

ДСТУ ISO/IEС 17000 (ISO/IEС 17000) «Оцінювання відповідності. Словник термінів і 

загальні принципи». 

ISO/IEC 17065 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, 

процесів та послуг».   

НСУ.01 «Настанова системи управління».  

ПСУ.08 «Політика поводження із скаргами та апеляціями». 

П.03 «Положення про апеляційну комісію органу з сертифікації продукції». 

ПР.08 «Система управління. Взаємодія із замовниками щодо розповсюдження загально 

доступної інформації. Процедура». 

ПР.23 «Система управління. Управління документацією. Процедура». 

ПР.26 «Система управління. Керування невідповідностями та застосування коригувальних 

дій. Процедура». 

ПР.27 «Система управління. Запобіжні дії. Процедура». 

Ф.31 «Система управління. Форма Журналу обліку скарг та апеляцій». 

 

 

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ 

 

3.1 Терміни і визначення 

У цій  процедурі застосовано терміни і визначення понять, що наведені у ДСТУ ISO/IEС 

17000 та  ISO/IEС 17065. Крім того застосовується таке визначення: 

Скарга – заява про незадоволеність діями органу оцінювання відповідності чи органу 

акредитації з боку будь-якої організації чи особи щодо очікування відповіді.  

Апеляція – вимога подавача об’єкта оцінювання відповідності до органу оцінювання чи 

органу акредитації переглянути рішення, ухвалене цим органом щодо об’єкта. 

 

3.2 Позначення і скорочення 

У цій процедурі застосовуються такі скорочення: 

ООВ – орган з оцінки відповідності  ДНДІ МВС України. 

 

 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1 Замовник робіт з сертифікації (клієнт) має право опротестувати (подати апеляцію) 

будь – яке прийняте ООВ рішення щодо заявки на сертифікацію, скорочення, призупинення або 
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скасування сертифікації (сертифіката відповідності або ліцензійної угоди), або оскаржити 

діяльність посадових осіб при проведенні робіт з сертифікації. 

Право клієнта подати апеляцію чи скаргу та наявність у ООВ відповідних процедур 

оговорюються у договорі на проведення робіт з сертифікації окремим додатком «Зобов’язання та 

права виробника (постачальника) сертифікованої продукції» (згідно із процедурою  ПР.08).  

4.2 Політика ООВ щодо розгляду скарг та апеляцій з боку клієнтів чи інших зацікавлених 

сторін наведена у заяві керівництва про «Політику поводження із скаргами та апеляціями» 

(ПСУ.08)  та полягає у забезпеченні об’єктивного та оперативного вирішення порушених питань 

та усунення причин, які призвели до їх появи.  

4.3 При одержанні скарги чи апеляції керівництво ООВ визначає, чи стосуються вони 

діяльності з сертифікації, за яку несе відповідальність ООВ і, якщо так, призначає відповідального 

за розгляд скарги або передає апеляцію до Апеляційної комісії.  

4.4 Процес розглядання скарг та апеляцій, який діє у ООВ, включає такі основні елементи 

і методи, що відповідають вимогам стандарту ISO/IEС 17065: 

– кожна отримана скарга чи апеляція підлягає реєстрації та підтвердженню її отримання 

(«Журнал обліку скарг та апеляцій» Ф.31); 

– отримані скарги та апеляції підлягають розслідуванню згідно встановленої процедури і  

прийняття рішень щодо дій, які необхідно вжити (згідно з розділами 5 та 6 цієї процедури);  

– за результатами розгляду отриманих скарг та апеляцій здійснюється планування та 

вжиття  коригувальних чи запобіжних дій (згідно із процедурами ПР.26 та ПР.27). 

4.5 Відповідальність за збирання і перевіряння усієї необхідної інформації, яка необхідна 

для прийняття рішення щодо одержаної скарги, покладається на керівника ООВ та спеціально 

призначену ним особу, а щодо одержаної апеляції - на  спеціально утворену у складі ООВ 

апеляційну комісію. Порядок роботи апеляційної комісії визначений у «Положенні про апеляційну 

комісію органу з сертифікації продукції» П.03. 

4.6 Згідно із прийнятою керівництвом ООВ «Політикою поводження із скаргами та 

апеляціями» до процесу розгляду скарг та апеляцій, а також прийняття за ними рішень, 

залучаються особи, які попередньо не були задіяні у діяльності з сертифікації, пов’язаною із 

скаргою або апеляцією. 

4.7 Для виключення конфлікту інтересів, для розгляду або ухвалення рішення щодо 

скарги або апеляції, згідно із «Політикою поводження із скаргами та апеляціями», керівництво 

ООВ не залучає персонал, який надавав консультування клієнту або працював у нього упродовж 

двох років після закінчення консультування або роботи. 

4.8 Після закінчення процесу розгляду скарги чи апеляції та прийняття відповідного 

рішення, скаржник (апелянт) письмово (листом у довільній формі) повідомляється про результати 

розгляду скарги (апеляції), прийняті рішення та дії, які ним впроваджені. 

4.9 За результатами розгляду скарг та апеляцій керівництво ООВ виконує належні 

подальші дії на усіх рівнях процесу їх розгляду, документально оформлює проваджені дії і оцінює 

їх ефективність.  

У тому числі керівництво ООВ здійснює аналіз отриманих матеріалів та рішень 

апеляційної комісії з метою розроблення коригувальних дій, які повинні включати заходи щодо:  

– зменшення наслідків будь-якої невідповідності, що призвела до апеляції чи скарги;  

– відновлення відповідності з вимогами до сертифікації настільки швидко, наскільки 

можливо;  

– запобігання повторенню невідповідності, яка спричинила апеляцію чи скаргу.  

Якщо раніше мали місце подібні апеляції чи ситуації, які могли привести до апеляцій чи 

скарг, керівництво ООВ, при плануванні корегувальних дій, повинне врахувати результати 

розгляду подібних попередніх апеляцій. 

4.10 У подальшому, при плануванні сертифікації, керівництво ООВ контролює, що особи, 

залучені до процесу розгляду апеляцій, не виконували оцінювання (не проводили аудит) і не 

ухвалювали рішення щодо сертифікації стосовно апелянта. 
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5 ПОРЯДОК  РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ 

 

5.1 Якщо клієнт бажає подати апеляцію, він повинен подати її письмово не пізніше одного 

місяця  після одержання рішення, яке він має намір опротестувати. В апеляції повинна бути чітко 

викладена суть питання. До апеляції додаються всі необхідні матеріали та документи, що 

підтверджують та пояснюють факти, які містяться в апеляції.  

Подана апеляція не зупиняє дії прийнятого рішення. 

5.2 Для розгляду апеляцій ООВ створює апеляційну комісію, яка може складатися з 

постійного складу та тимчасових членів комісії, які призначаються для розгляду конкретних 

питань.  

До складу апеляційної комісії не залучаються особи, включаючи керівний персонал ООВ, 

рішення яких опротестовується, а також, якщо вони були задіяні протягом останніх двох років в 

роботах з заявником чи постачальником, апеляція якого розглядається. 

Апеляційна комісія ООВ проводить розгляд апеляцій на громадських засадах. 

Апеляційна комісія керується в своїй діяльності чинним законодавством і нормативними 

документами системи сертифікації у якій ООВ здійснює свою діяльність. 

Апеляції розглядається апеляційною комісією  не пізніше двох тижнів після їх одержання 

та реєстрації у ООВ.  

Порядок роботи апеляційної комісії, її права та відповідальність наведені у Положенні про 

апеляційну комісію органу з сертифікації продукції» П.03. 

5.3 Зареєстровані апеляції подаються для розгляду до апеляційної комісії ООВ. Разом із 

апеляцією до апеляційної  комісії надаються такі документи: 

- матеріали, що додаються до апеляції; 

- листування щодо спірного питання між клієнтом, ООВ, організаціями, що залучалися до 

робіт за субпідрядом; 

- матеріали оцінювання (випробувань) об’єкту сертифікації; 

- зразки або фотознімки об’єкту сертифікації; 

- нормативна документація на об’єкт сертифікації. 

  5.4 Факт отримання апеляції і передачі її на розгляд апеляційної комісії, ООВ повідомляє 

апелянту офіційним листом.  

В ході розгляду апеляції, апелянту також повідомляються: 

- час розгляду апеляції апеляційною комісією; 

- можливість участі представників апелянта у розгляді його питання апеляційною 

комісією; 

- проміжні звіти та підсумки розгляду апеляції; 

- рішення, прийняте апеляційною комісією. 

5.5 Апеляційна комісія розглядає питання конфіденційно. 

Апелянт та особи, рішення яких опротестовується, мають право бути заслуханими на 

засіданні апеляційної комісії ООВ або іншим чином офіційно представити свій випадок. 

5.6 Апеляційна комісія, як правило, приймає одне з таких рішень:   

- видати сертифікат (оформити ліцензійну угоду на право застосування знака 

відповідності); 

- відмовити у видачі сертифікату (ліцензії); 

- скасувати (призупинити дію) виданий сертифікат  (ліцензію). 

5.7 Рішення апеляційної комісії письмово доводиться її головою до керівництва ООВ. 

Рішення, прийняте апеляційною комісією, повинне ухвалюватися, або перевірятися і 

затверджуватися, особою (ами), не залученими попередньо до змісту апеляції.  

Керівництво ООВ письмово (лист у довільній формі) сповіщає апелянта про прийняте 

апеляційною комісією рішення та про заходи, які впроваджені за прийнятим рішенням. 
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5.8 Результати виконання належних подальших дій за рішеннями апеляційної комісії 

документально оформлюються (згідно із процедурою ПР.23) та оцінюється їх ефективність, що 

реєструється у «Журналі реєстрації апеляцій та скарг» (Ф.31). 

5.9 Блок-схема процесу розгляду апеляцій наведена у додатку А. 

 

 

6 ПРОЦЕС РОЗГЛЯДУ СКАРГ 

 

6.1  З метою забезпечення, що розгляд скарг здійснюється неупереджено і без  будь-яких 

дискримінаційних дій проти особи, яка подала скаргу, процедура розгляду скарг передбачає 

дотримання таких принципів: 

- обов’язкове реєстрування усіх отриманих скарг; 

- розгляд скарг особами, які компетентні і не мають відношення до питання, що 

оскаржується; 

- інформування позивача про отримання скарги, закінчення процесу її розгляду, 

результати та прийняті рішення. 

6.2 Процес розгляду скарг включає: 

- реєстрацію отриманої скарги; 

- оброблення скарги; 

- впровадження коригувальних чи запобіжних дій; 

- повідомлення заявника про результати розгляду скарги та впроваджені заходи; 

- документування матеріалів розгляду скарги. 

6.3 Реєстрації підлягають усі скарги, що надійшли до ООВ, за винятком тих, які не містять 

інформації щодо авторства. Такі скарги вважаються анонімними і розгляду не підлягають. 

Реєстрацію скарг проводить особа, відповідальна за ведення діловодства. 

Реєстрація скарг здійснюється у «Журналі реєстрації апеляцій та скарг» (Ф.31). 

 6.4 Розгляд скарг.  

Після реєстрації скарга надається керівнику ООВ, який встановлює, чи стосується скарга 

діяльності з сертифікації, за яку несе відповідальність ООВ, чи вона стосується сертифікованої 

продукції або системи управління якістю клієнта. 

Якщо будь-яка скарга стосується сертифікованого клієнта, ООВ у належний термін 

повинен сповістити клієнта, якого ця скарга стосується і який має право висловити своє бачення 

проблеми. 

У разі необхідності, керівник ООВ сповіщає позивача про отримання скарги і початок 

процесу її розгляду. 

За результатами ознайомлення із скаргою та визначення напрямку  діяльності, якої 

стосується скарга, керівник ООВ призначає комісію для розгляду скарги (доручає розгляд 

компетентній по суті скарги особі). В разі наявності загрози неупередженості, при розгляді скарги 

персоналом ООВ, вона може  передаватися для розгляду до апеляційної комісії. 

До складу комісії не призначаються особи, які мають відношення до питання, що 

оскаржується. 

Комісія ознайомлюється із скаргою, збирає та аналізує необхідні матеріали та інформацію, 

які стосуються суті питання, що оскаржується. У разі необхідності комісія повідомляє позивача 

про отримання скарги і впровадження процесу її розгляду, а також може заслухати позивача. На 

комісію покладається відповідальність за збирання і перевіряння всієї необхідної інформації, щоб 

підтвердити скаргу,  

Термін розгляду скарги комісією не повинен перевищувати 15 діб. Якщо термін розгляду 

скарги потребує більшого часу, позивач повинен бути про це сповіщений. 

За результатами розгляду скарги комісія готує проект рішення по скарзі та пропозиції 

щодо впровадження коригувальних чи запобіжних дій. Підготовлені документи подаються 

керівнику ООВ (особі, яка його заміщує) для прийняття остаточного рішення. 
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6.5 Після прийняття остаточного рішення, в разі потреби, здійснюється впровадження 

коригувальних чи запобіжних дій у відповідності з процедурами ПР.26 та ПР.27. 

6.6 На протязі трьох робочих днів після прийняття остаточного рішення по скарзі, 

позивачу направляється письмова відповідь у якій обґрунтовано та в коректній формі наводяться 

результати розгляду скарги та дії, що впроваджені (впроваджуються). 

6.7 Результати розгляду скарги документуються і зберігаються (згідно із процедурою 

ПР.23) у справі матеріалів розгляду скарг на протязі не менш ніж три роки. Документування і 

зберігання матеріалів розгляду скарг здійснює Представник керівництва в системі управління. 

ООВ погоджує із клієнтом і позивачем, чи потрібно, і якщо так, у якому обсязі, 

розголошувати предмет скарги та її висновки, а також у який спосіб це доцільно зробити. 

6.8 Відповідальним за дотримання порядку розгляду скарг є керівник ООВ. 

6.9 Блок-схема процесу розгляду скарг наведена у додатку Б. 
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