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Відповідно до Політики у сфері якості та з метою забезпечення постійного 

поліпшування діяльності ДП “Черкасистандартметрологія” щодо задоволення вимог та 
очікувань замовників, вище керівництво встановлює такі вимірні цілі:

1 Забезпечити обсяги робіт та послуг у 2020 році на рівні обсягів робіт та послуг у 
2019 році.

2 Забезпечити позитивний результат проведення Національним агентством з
акредитації України повторної акредитації Органу з сертифікації систем управління на
відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 “Оцінка відповідності. Вимоги до 
органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги” 
(EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, ЮТ) та ДСТУ ISO/TS 22003:2019 
(ISO/TS 22003:2013, IDT) “Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до 
органів, що забезпечують аудит і сертифікацію систем управління безпечністю харчових 
продуктів”.

3 Забезпечити позитивний результат проведення Національним агентством з
акредитації України розширення сфери акредитації Органу з сертифікації продукції на 
відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014.

4 Забезпечити отримання уповноваження на дослідження (випробування) для
цілей державного контролю згідно Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих 
лабораторій, у тому числі референс-лабораторій, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 січня 2019 р. №10.

5 3 метою підвищення ефективності виконання робіт і послуг з повірки та
калібрування ЗВТ, оновлення існуючої еталонної бази в метрологічних підрозділах 
ДП “Черкасистандартметрологія”, придбати:

цифрові манометри Additel 681-02 (клас точності 0,02);
логгери (реєстратори переносні) DLT-11;
мультиметр Transmille 8104;
набір мір показників заломлення;
таль ланцюгову ручну;
дистилятор для повірки ЗВТ;
комп’ютери.
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6 Випробувальній лабораторії харчової продукції та продукції легкої промисловості 
прийняти участь не менше ніж у двох програмах перевірки кваліфікації (відповідно до 
отриманих пропозицій).

7 Випробувальній лабораторії харчової продукції та продовольчої сировини 
(м. Умань) прийняти участь не менше ніж в одній програмі перевірки кваліфікації (відповідно 
до отриманих пропозицій).

8 Метрологічним підрозділам прийняти участь не менше ніж у трьох програмах 
міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань при калібруванні засобів вимірювальної 
техніки.

9 Для підвищення ефективності функціонування в підрозділах процесів системи 
управління, розширення можливості використання комп’ютерних програм:

розробити програмне забезпечення “База даних свідоцтв про повірку ЗВТ”;
вдосконалити програму “Автоматизована системи управління документацією 

ДП “Черкасистандартметрологія” щодо автоматизації процесу аналізування результатів 
калібрування обладнання для коригування міжкалібрувальних інтервалів.

10 Оскільки перспектива розвитку ДП “Черкасистандартметрологія” залежить у значній 
мірі від компетентності персоналу, його творчого та професійного потенціалу, необхідно:

провести атестацію аудитора вимогам технічного регламенту засобів 
індивідуального захисту -  1 особа;

провести навчання аудиторів щодо проведення робіт з сертифікації продукції -
2 особи;

провести навчання аудиторів щодо проведення робіт з сертифікації систем 
управління -  2 особи;

- забезпечити участь щонайменше 10 % фахівців усіх напрямків діяльності підрозділів 
ДП “Черкасистандартметрологія” у заходах з якості (конференції, форуми, семінари, 
спеціалізовані курси тощо).

11 3 метою вирішення проблем, пов’язаних з підвищенням якості вітчизняної продукції 
та відродженням національної економіки, орієнтовно, у поточному році:

- укласти не менше 95 угод на інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання 
на 2020 рік, при цьому питома вага річних угод повинна бути не менше 55 %;

- задовольнити у повному обсязі заявки підприємств області та фахівців 
ДП “Черкасистандартметрологія”, згідно плану розроблення та друкування нормативних 
документів ДП “УкрНДНЦ”;

- надати послуги щодо виготовлення та розповсюдження копій нормативних 
документів шляхом копіювання оригіналу нормативного документу, отриманого від 
Генерального Агента, 120 підприємствам Черкаського регіону.

12 3 метою підвищення та розширення законодавчої обізнаності та інформованості 
замовників ДП “Черкасистандартметрологія” з:

- щомісячно розміщувати інформацію на сайті ДП “Черкасистандартметрологія” щодо 
новин з технічного переоснащення, освоєння нових методик, результатів роботи підрозділів, 
змін діючого законодавства та його нових проектів у сфері технічного регулювання;
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- прийняти участь в організації та проведенні 8-10-ти заходів інформаційно- 
просвітницької кампанії Мінекономрозвитку України щодо змін у законодавстві у сфері 
технічного регулювання;

- підготувати та опублікувати у засобах масової інформації не менше 50-ти статей або 
повідомлень;

- підготувати щонайменше 14 лекцій та доповідей для зустрічей, нарад, конференцій 
на підприємствах, в установах та організаціях регіону з метою забезпечення відповідної якості 
продукції.

Менеджер систем якості Л.В.Стаценко


