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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця інструкція встановлює основні вимоги до порядку забезпечення
незалежності, неупередженості та конфіденційності інформації, наданої
замовником, а також визначає механізми контролю діяльності та забезпечення
об'єктивності органу з оцінки відповідності/сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-
СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» при:

- сертифікації продукції (послуг);
- атестації виробництв;
- проведенні робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;
- проведенні наглядання за сертифікованою продукцією;
1.2 Вимоги цієї інструкції є обов’язковими для застосування

виконавчими підрозділами органу з оцінки відповідності/сертифікації
продукції та послуг ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (далі
ООВ/ОС) .

1.3 Ця інструкція реалізує вимоги п.4.2, п. 4.5 та п.5.2 ISO/IEC 17065:2014
у відповідності до сфери застосування цієї інструкції.

1.4 Відповідальним за впровадження та актуалізацію цієї інструкції є керівник
з якості (далі - КЯ) ООВ/ОС.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 У цій інструкції є посилання на наступні нормативні документи:
- Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»;
- Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від

15.01.2015;
- ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT) Оцінка

відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг;
- ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) Системи управління якістю.

Основні положення та словник термінів;
- ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю.

Вимоги;
- ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 (ISO/IEC 17000:2004, IDT) Оцінювання

відповідності. Словник термінів і загальні принципи;
2.2 Документи СУЯ, на які є посилання у цій процедурі, наведені у НС.01

«Настанова з якості органу з оцінки відповідності/сертифікації
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (Додаток Г).
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій інструкції застосовуються терміни, які наведені в ДСТУ ISO/IEC
17000, ДСТУ ISO 9000 та відповідають ДСТУ EN ISO/ІЕС 17065:2014

4 ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

НААУ – Національне агентство з акредитації України;
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (Підприємство) –

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»;

ООВ/ОС – Орган з оцінки відповідності/сертифікації ДП
«ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;

ВПВ – відділ підтвердження відповідності продукції, систем управління
та послуг;

Сектор СУ та послуг – сектор підтвердження відповідності систем
управління та послуг;

СПВ – сектор підтвердження відповідності м. Мелітополь;
СЯ – сектор з якості.
КЯ – керівник з якості;
СУЯ - система управління якістю ООВ/ОС;
НС – настанова з якості ООВ/ОС;
МУ – методика СУЯ;
ІУ – інструкція СУЯ;
ІС – інструкція сертифікації СУЯ;
МНІ - магнітний носій інформації;
ПЕОМ – персональна електронна обчислювальна машина.

5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1 Розподіл повноважень щодо забезпечення неупередженості:
Керівник ООВ/ОС - забезпечення розробки та реалізації політики

ООВ/ОС щодо неупередженості та об’єктивності у всіх діях ООВ/ОС;
Заступник керівника ООВ/ОС – визначення, аналізування та

документування можливих конфліктів інтересів, що виникають під час
сертифікаційної діяльності, та можуть створювати загрозу для
неупередженості, об’єктивності та конфіденційності, розробка заходів для



ДП
«ЗАПОРІЖЖЯ-

СТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»

Інструкція ІС.06-12/2019
Система управління якістю

Забезпечення неупередженості та
конфіденційності інформації, отриманої під час

оцінювання/сертифікації

Редакція 12

Аркуш 5

усування чи мінімізації їх виникнення;
Рада ООВ/ОС – сприяння розробленню політики щодо неупередженості

при проведені робіт із сертифікації, наглядання за реалізацією політики
ООВ/ОС щодо неупередженості.

5.2 Відповідальність.
Відповідальність за забезпечення неупередженості в діях ООВ/ОС

покладена на керівника ООВ/ОС.
Відповідальність за ідентифікацію ризиків неупередженості, розробку та

впровадження заходів щодо забезпечення неупередженості та конфіденційності
покладена на заступника керівника ООВ/ОС.

5.3 Відповідальність за впровадження і контроль додержання вимог цієї
інструкції покладається на керівника з якості ООВ/ОС.

6 ОПИС ПРОЦЕСУ

6.1 Загальні положення
6.1.1 ООВ/ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

зацікавлений і прагне до того, щоб виконувалася глобальна мета сертифікації –
забезпечення довіри всіх зацікавлених сторін до того, що сертифіковані
продукція, послуги або СУ відповідають встановленим вимогам. Довіра
забезпечується тим, що оцінка відповідності проводиться неупереджено.

6.1.2 Під неупередженістю у діяльності ООВ/ОС, пов'язаною з оцінкою
відповідності/сертифікацією, розуміють фактичну наявність об'єктивності при
її виконанні. Об'єктивність означає, що конфлікт інтересів між ООВ/ОС і
клієнтом (заявником або сертифікованою особою) відсутній або вирішується
так, щоб не мати негативного впливу на подальшу діяльність ООВ/ОС.

6.1.3 Незалежність і неупередженість діяльності ООВ/ОС забезпечуються
комплексом заходів з оцінки відповідності/сертифікації, у тому числі
організаційного характеру. Компоненти неупередженості:

- вчинення дій з оцінки відповідності в об'єктивній манері, без будь-якого
упередженого ставлення, неупереджено;

- ідентифікація як існуючих, так і потенційних конфліктів інтересів та
активне управління ними з тим, щоб забезпечити об'єктивність;

- незалежність ООВ/ОС, а також окремих співробітників, які здійснюють
діяльність з оцінки відповідності/сертифікації, від будь-яких інших організацій
чи осіб, зацікавлених в результатах діяльності з оцінки
відповідності/сертифікації;

- розуміння і прийняття відповідальності і зобов'язань, які
супроводжують виконання дій з оцінки відповідності та прийняття рішень за їх
результатами.
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6.1.4 Загрозою для неупередженості стає упереджене ставлення, яке може
бути результатом:

- наявності особистої вигоди (залежність за службовим контрактом; страх
перед втратою клієнта або роботи до такої міри, що це негативно впливає на
об'єктивність виконання дій з оцінки відповідності);

- оцінка відповідності результатів власної діяльності, коли ООВ/ОС
оцінює результати раніше наданих власних послуг;

- заступництва, коли ООВ/ОС або його персонал у вирішенні якогось
спору або позову виступають на підтримку певної компанії, що водночас є його
клієнтом;

- дружніх відносин: такі загрози є результатом близького знайомства;
- залякування, коли відносно органу із оцінки відповідності/ сертифікації

або його персоналу можуть існувати об'єктивні загрози з боку клієнта або іншої
зацікавленої сторони;

- змагання, наприклад, між компанією, діяльність якої оцінюється, і
залученим для проведення цих робіт технічним експертом.

6.1.5 При здійсненні діяльності з сертифікації ООВ/ОС забезпечує:
- об'єктивність;
- ідентифікування, уникання, знижування кількості конфліктів інтересів і

керування ними;
- незалежність, щоб підвищити ступінь довіри і значущості даної

діяльності на ринку.
6.1.6 ООВ/ОС ідентифікує, оцінює і управляє ризиками, які є результатом

як власних дій, так і результатом будь-яких взаємовідносин, у тому числі і його
персоналу.

Якщо будь-які взаємовідносини створюють ризик для неупередженості,
ООВ/ОС документує порядок усунення та мінімізації потенційного ризику з
ідентифікацією усіх джерел конфлікту інтересів, незалежно чи виникають вони
всередині ООВ/ОС або через будь-які з його відносин.

6.1.7 Ця інформація є доступною для Ради ОС. ООВ/ОС показує всі
визначені потенційні джерела виникнення ризиків, незалежно від того, чи
виникають вони в межах ООВ/ОС або від будь-яких інших осіб, органів або
організацій та вживає заходи, щоб уникнути загроз для неупередженості, які
можуть виникнути через дії інших осіб, органів чи організацій.

6.1.8 ООВ/ОС на регулярній основі визначає ризики щодо своєї
неупередженості. Вони включають ризики, що виникають в результаті його
діяльності, його зав’язків, або зав’язків його персоналу. Якщо ризик щодо
неупередженості було ідентифіковано, ООВ/ОС демонструє, як він усуває чи
мінімізує такій ризик.
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6.2 Опис процесу забезпечення неупередженості діяльності ООВ/ОС
6.2.1 Спільні дії щодо забезпечення неупередженості:
- фінансова та організаційна незалежність ООВ/ОС від Замовника;
- створення організаційної структури, яка забезпечує неупередженість

при проведенні сертифікації та оцінки відповідності;
- заява про зобов'язання забезпечувати неупередженість в Політиці

ООВ/ОС;
- включення зобов'язань щодо забезпечення неупередженості в

контракти, угоди, договори з заявниками, партнерами та персоналом;
- залучення зацікавлених сторін до процесів розробки політики та оцінки

функціонування ООВ/ОС (Положення про Раду ОС);
- заява персоналу ООВ/ОС щодо зобов’язань забезпечення

неупередженості, членів Ради ОС у Декларації (додаток 1 до «Положення про
Раду ОС»)

- проведення навчання та виховної роботи з персоналом;
- ротація персоналу ООВ/ОС, що проводить оцінку відповідності, в

процесі роботи з різними клієнтами.
6.2.2 Реалізація завдань щодо забезпечення неупередженості

забезпечується:
- проведенням систематичної оцінки діючої системи управління

неупередженістю;
- відсутністю конфліктів інтересів, особистої зацікавленості при

проведенні робіт;
- суворим виконанням розроблених процедур з управління

неупередженістю;
- систематичним моніторингом фінансової стійкості Підприємства.
6.2.3 Забезпечення відсутності корупції є невід'ємною частиною СУ,

незалежністю та неупередженістю. З метою протидії корупції керівництвом
Підприємства визначаються заходи щодо попередження та профілактики
корупції, затверджена антикорупційна програма.

6.2.4 Незалежність співробітників ООВ/ОС від незаконного зовнішнього
та внутрішнього тиску гарантується керівництвом ООВ/ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ
СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

6.2.5 Декларація керівництва про політику у сфері якості викладена у
Настанови з якості ООВ/ОС (НС.01).

6.2.6 Співробітники ООВ/ОС зобов’язуються уникати залучення до будь-
якої діяльності, яка знизила б довіру до компетентності ООВ/ОС, що
зареєстровано в Ф1.ІС.06.

6.2.7 Найважливішим чинником забезпечення незалежності керівництва і
співробітників ООВ/ОС від будь-якого невиправданого внутрішнього,
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зовнішнього, комерційного, фінансового або іншого тиску і впливу, є
визначення взаємовідносин ООВ/ОС із структурними підрозділами ДП
«ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», які викладені у «Положенні про
ООВ/ОС».

6.2.8 Проводиться систематичний контроль виконання вимог щодо
забезпечення компетентності та об’єктивності діяльності ООВ/ОС згідно з
МУ.01; МУ.05; МУ.12; ІС.05; ІС.13; ІС.56; ІС.59.

6.2.9 В разі виявлення невідповідностей у забезпеченні компетентності та
об’єктивності діяльності ООВ/ОС розробляються та впроваджуються
коригувальні дії згідно з МУ.07.

6.3 Ідентифікація та оцінка ризиків неупередженості
6.3.1 Ідентифікація існуючих ризиків для забезпечення неупередженості

здійснюється шляхом вивчення керівних документів, опитування персоналу,
вивчення існуючої практики та прецедентів порушення неупередженості, які
відбулися.

6.3.2 З метою мінімізації і недопущення впливу ризиків на процес оцінки
відповідності та сертифікації розробляються методи управління
ідентифікованими ризиками. При визначенні методів управління враховуються
рекомендації керівних документів, методи, відображені в нормативно-правових
актах, та ін.

6.3.3 Дії із забезпечення неупередженості пов'язані з певними ризиками:
№ Загроза та

ступінь
керованості

Джерело
загрози

Метод керування Відповідальний

1 Особиста
вигода

середня

Персонал 1.Забезпечення оптимального
розміру оплати праці
2. Оповіщення про
адміністративну та
кримінальну відповідальність
у трудових угодах та
посадових інструкціях
3. Облік особистих якостей
при прийомі на роботу
4. Перевірка виконання робіт
та їх результатів

Керівник
Підприємства

Начальник
структурного
підрозділу
ООВ/ОС

Начальник ВК

Рада з якості

Керівництво Заява про зобов'язання не
впливати на процес оцінки
відповідності

Керівник
Підприємства

2 Оцінка
відповідності

Персонал 1. Поділ функцій
2. Відповідна організаційна

Керівник
Підприємства
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результатів
власної
діяльності

Висока

структура
3.Відсутність(мінімізація)
консультаційної діяльності

Начальник
структурного
підрозділу
ООВ/ОС

3 Заступництво

середня

Персонал 1. Не брати участі в
процесах у сфері діяльності
ООВ/ОС, пов'язаних із
заступництвом;
2. Адміністративна та
кримінальна
відповідальність за дачу не
правдивих свідчень

Керівник
Підприємства

Начальник
структурного
підрозділу
ООВ/ОС

Керівництво Заява про зобов'язання не
впливати на процес оцінки
відповідності

Керівник
Підприємства

4 Фамільярність

середня

Персонал Перевірка виконання робіт і
їх результатів на повноту
доказів відповідності

Начальник
структурного
підрозділу
ООВ/ОС
Рада з якості

5 Залякування

низька

Персонал 1. Наділення
повноваженнями зупинити
процес оцінки
відповідності при наявності
тиску
2. Покладання зобов'язання
повідомити про
здійснюваний тиск

3. Моніторинг
психологічного стану.

Керівник
Підприємства

Начальник
структурного
підрозділу
ООВ/ОС

Начальник ВК

Керівництво 1. Заява про зобов'язання не
впливати на процес оцінки
відповідності
2. Обмеження в правах
щодо впливу на рішення з
оцінки відповідності

Керівник
Підприємства

6 Суперництво

середня

Персонал 1. Покладання зобов'язання
повідомити про наявність
конфлікту інтересів
2.Запит у заявника

Керівник
Підприємства

Начальник
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інформації про конфлікт
інтересів

структурного
підрозділу
ООВ/ОС

Керівництво 1. Заява про зобов'язання не
впливати на процес оцінки
відповідності
2. Обмеження в правах
щодо впливу на рішення з
оцінки відповідності

Керівник
Підприємства

7 Менталітет

середня

Персонал 1. Оповіщення про
адміністративну та
кримінальну
відповідальність у трудових
угодах та посадових
інструкціях
2. Врахування особистих
якостей при прийомі на
роботу
3. Перевірка виконання
робіт та їх результатів

Керівник
Підприємства

Начальник ВК

Начальник
структурного
підрозділу
ООВ/ОС

Керівництво 1. Заява про зобов'язання не
впливати на процес оцінки
відповідності
2. Обмеження в правах
щодо впливу на рішення з
оцінки відповідності

Керівництво

6.3.4 Для розробки та впровадження заходів з мінімізації ризиків, що
можуть вплинути на неупередженість, ООВ/ОС регулярно ідентифікує такі
ризики. Оцінка може проводитися:

- при кожному зверненні заявника до ООВ/ОС - керівником органу з
оцінки відповідності/сертифікації або його заступником;

- при проведенні щорічного аналізу з боку керівництва, щоб упевнитися,
що діяльність юридичної особи, в рамках якої функціонує орган з оцінки
відповідності/сертифікації, не є перешкодою для проведення діяльності з
оцінювання/сертифікації.

6.3.5 Для оцінки ризиків, що становлять потенційну загрозу для
забезпечення неупередженості, ОС проводить їх ідентифікацію. Перелік
потенційних ризиків для забезпечення неупередженості ООВ/ОС, що
виникають в процесі його діяльності, наведено у Таблиці 1. Оцінка таких
ризиків проводиться відповідно до ІУ.25.
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Загальний ризик «недотримання неупередженості», що може виникнути
в процесі діяльності ООВ/ОС, після проведення оцінки його рівня вноситься до
реєстру ризиків ДП "ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ".

Таблиця 1 «Потенційні ризики для забезпечення неупередженості»
Найменування

ризику
Можливі
наслідки

Заходи щодо мінімізації ризику

а) Фінансова
зацікавленість:
джерелом доходу
ООВ/ОС є його
замовник, який
платить за
оцінювання/сертифіка
цію за договором

Необ'єктивне проведення
оцінювання/ сертифікації
(необ'єктивність дій
ООВ/ОС) та
упередженість при
прийнятті рішень

Включення у договір умови про незалежність
оплати від результатів оцінювання/сертифікації
СУ.

б) Особиста вигода:
загроза виникає у
випадках, коли
фахівець ООВ/ОС
діють в особистих
інтересах (фінансова
або інша вигода).

Необ'єктивне проведення
оцінювання/сертифікації
(необ'єктивність дій
ООВ/ОС або його
персоналу) та
упередженість при
прийнятті рішень

Усунення надмірної залежності від контракту на
надання послуг: заробітна плата співробітників
встановлена і повинна виплачуватися незалежно
від оплати робіт за договором; наявність
страхового фонду зарплати

в) Оцінка
відповідності власної
діяльності:
оцінювання/сертифіка
ція продукції
замовника, якому
ООВ/ОС надавав
консультаційні
послуги (включаючи
проведення
внутрішніх аудитів)
або розробляв систему
менеджменту

Необ'єктивне проведення
оцінювання/сертифікації
(необ'єктивність дій
ООВ/ОС або його
персоналу) і
упередженість при
прийнятті рішень

1) Надання послуг з оцінювання/сертифікації
організаціям, з якими ООВ/ОС в даний час має
договірні відносини щодо консультування,
неможливі
2) З метою уникнення конфлікту інтересів
ООВ/ОС не може впродовж трьох років залучати
до аудиту або іншої сертифікаційної діяльності
персонал, який здійснював консультування з
питань сертифікації підприємства-заявника
3) У випадку проведення співробітником
ООВ/ОС навчання на підприємстві-заявника
встановлений термін в 1 рік, протягом якого ця
особа не може брати участь в процедурі
сертифікації
4) Якщо співробітник ООВ/ОС в минулому був
працівником організації-заявника, він не повинен
залучатися ні до виконання процесу сертифікації,
ні до здійснення функцій з аналізу і ухвалення
рішення, що призводить до сертифікації
організації, у якій цей співробітник працював,
поки не пройде не менше двох років

г) Близькі стосунки
(або довірливість):
загроза може

Необ'єктивне проведення
оцінювання/сертифікації
(необ'єктивність дій

1) Персонал, який здійснює оцінку відповідності,
не повинен залучатися до процесу сертифікації
одного замовника понад три роки поспіль
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виникнути у випадку,
коли ООВ/ОС або
його персонал
знаходяться в дуже
близьких стосунках
або занадто довіряють
клієнту, замість того,
щоб намагатися
знайти об’єктивні
свідчення
відповідності

ООВ/ОС або його
персоналу) та
упередженість при
прийнятті рішень

2) Персонал, який здійснює оцінку відповідності,
не повинен перебувати в родинних або дружніх
стосунках з персоналом організації замовника.
Аналіз і прийняття рішення про відповідність
повинні здійснюватися іншими співробітниками,
крім тих, які безпосередньо здійснювали
сертифікацію продукції

д) Залякування:
загроза виникає, коли
у ООВ/ОС або його
персоналу виникає
відчуття, що їм
відкрито або
приховано
загрожують,
наприклад,
звільненням або
скаргою до
наглядових інстанцій

Можлива фальсифікація
даних випробувань або
аналізу стану
виробництва

1) У ситуаціях, коли ця загроза ідентифікується
на стадії укладання договору, ООВ/ ОС повинен
перервати відносини з заявником до усунення
загрози в правовому порядку
2) В договорах на сертифікацію в обов'язковому
порядку повинні бути прописані дії правового
характеру, які регламентують поведінку
співробітників і органу з сертифікації в даній
ситуації, включаючи припинення процедури
сертифікації
3) При виникненні такої загрози на стадії
проведення робіт негайно повинен бути
поінформований керівник ООВ/ОС, який приймає
подальше рішення в рамках договірних відносин

е) Заступництво:
ООВ/ОС або його
персонал при
вирішенні спору або
на судовому процесі
виступає на підтримку
або на противагу
певній компанії, яка
одночасно є його
клієнтом

Недостовірні результати
оцінювання/сертифікації

Загроза заступництва повинна бути виключена
на стадії розгляду заявки

ж) Суперництво
(наприклад, між
компанією, діяльність
якої оцінюється, і
стороннім технічним
експертом з оцінки).

Недостовірні результати
оцінювання/сертифікації

Застосовувати при залученні сторонніх
(позаштатних) експертів попередню оцінку їх
неупередженості

6.3.6 Порядок дій за результатами оцінки:
- при рівні ризику не більше 2 загрозою можна знехтувати;
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- при рівні ризику більше 2 слід вжити заходів щодо його мінімізації, і в
разі зниження рівня ризику до 2 і нижче – укласти договір на сертифікацію;

- при рівні ризику 3 або 4 рішення щодо заходів з його мінімізації та
щодо подальших дій після оцінки результатів проведення цих заходів здійснює
керівник або заступник керівника ООВ/ОС;

- при ризиках, рівень яких становить 6 або більше, оцінка результатів
заходів щодо їх мінімізації не може бути проведена одноосібно керівництвом
ООВ/ОС. Керівник ООВ/ОС виносить ситуацію на розгляд Ради з якості.

6.4 Механізм забезпечення неупередженості
6.4.1 Для організації та забезпечення діяльності ООВ/ОС, відповідно до

вимог ДСТУ ISO/IEC 17065, розгляду перспективи розвитку та поточних
питань які вимагають колегіального рішення, у структурі ООВ/ОС передбачена
Рада органу сертифікації.

Рада ООВ/ОС сформована для досягнення неупередженості та рівних
можливостей усіх зацікавлених сторін, у роботі якої приймають участь
представники зацікавлених сторін

6.4.2 ООВ/ОС надає змогу участі усіх сторін, зацікавлених у розробці
політики і принципів, що стосуються змісту і функціонування системи
сертифікації через Раду ООВ/ОС, що виконує функції комітету з
неупередженості, згідно з ІС.20 Положення про Раду ОС.

6.4.3 Питання забезпечення неупередженості постійно розглядаються на
Раді ОС. Рішення Ради ОС є обов'язковими для виконання всіма
співробітниками ОС.

6.4.4 Питання, що виникають у рамках узгодження Реєстру ризиків
обговорюються керівництвом, та за підсумками прийнятого рішення
оформляється протокол.

6.4.5 За результатами ідентифікації та оцінки ризиків у масштабах всього
Підприємства, Реєстр ризиків щорічно переглядається, уточняються і / або
доповнюється

6.4.6 Реєстр ризиків щорічно затверджується Радою з якості.
6.4.7 Реєстр ризиків протягом року може доповнюватися знову

виявленими ризиками у рамках Звіту з управління ризиками.
6.4.8 СІЗ та МД забезпечує надання періодичного (щоквартального) звіту

Раді з якості за формою згідно з додатком З Ф.7.ІУ25 та відповідно до вимог
МУ.17.
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6.5 Опис процесу забезпечення захисту конфіденційності інформації і
прав замовника

6.5.1 ООВ/ОС ДП «ЗАПОРІЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» несе
відповідальність за зобов'язання, що мають юридичну силу, за управління
всією інформацією, отриманою або створеною під час здійснення оцінки
відповідності та сертифікаційної діяльності.

6.5.2 Уся інформація, за винятком тієї, яку клієнт робить публічно
доступною сам або за згодою між ООВ/ОС та клієнтом (наприклад, з метою
відповіді на скаргу), розглядається як приватна інформація та вважається
конфіденційною.

6.5.3 ООВ/ОС завчасно повідомляє клієнта про те, яку інформацію він
має намір зробити загальнодоступною.

6.5.4 ООВ/ОС уживає адекватні заходи, узгоджені з нормами чинного
законодавства, щоб забезпечити конфіденційність інформації, отриманої в

процесі сертифікації на всіх рівнях організації, охоплюючи комітети і
сторонні органи або приватні особи, що діють від його імені згідно з
інструкцією про забезпечення конфіденційності.

6.5.5 Інформація щодо клієнта, отримана від інших джерел, відмінних
від клієнта (наприклад, від скаржника або регулятора), вважається
конфіденційною.

6.5.6 ООВ/ОС не передає третій стороні конфіденційну інформацію,
отриману в процесі оцінювання/сертифікації, що стосується конкретної
продукції або Заявника, без письмової згоди останнього, за винятком
випадків, коли така інформація може бути розголошена (надана) згідно вимог
законодавства, в тому числі при акредитації, нагляданні. В цьому випадку
ООВ/ОС сповіщає про це Заявника.

6.5.7 Якщо законодавство вимагає передати інформацію третій стороні,
Заявника вчасно повідомляють про те, що інформацію надано відповідно до
закону.

6.5.8 Загальна відповідальність за визначення необхідної документації
СУЯ, а також правил її оформлення, обліку, зберігання, розсилання і внесення
змін, що гарантують своєчасне вилучення застарілої документації і
запобігання її ненавмисному застосуванню покладається на керівника з якості.

6.5.9 Розподіл відповідальності і повноважень персоналу ООВ/ОС при
виконанні робіт і заходів за видами діяльності наведено у відповідних
положеннях, процесах СУЯ і посадових інструкціях.

6.5.10 Співробітники ООВ/ОС зобов’язуються дотримуватися
конфіденційності щодо діяльності ООВ/ОС згідно із заявою про
конфіденційність (Ф2.ІС.06).
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6.5.11 Нормативна документація підприємства-виробника, що є
інтелектуальною власністю клієнта (технологічні інструкції, технічні умови та
інше) та інформація, яка помічена Замовником, як конфіденційна, повинна
зберігатися в окремій папці зі штампом "КОНФІДЕНЦІЙНО".

6.5.12 Конфіденційність забезпечується:
- наявністю посадових інструкцій;
- інструктажем співробітників;
- кодовими замками на дверях, ґратами на вікнах та охоронною

сигналізацією для обмеження доступу в приміщення ООВ/ОС;
- кодами та паролями програмного забезпечення комп'ютерів, які

використовуються;
- зберіганням нормативних документів підприємств-виробників

(технологічні інструкції, технічні умови та інше) в окремих папках у закритих
шафах;

- архівними матеріалами,  які зберігаються у окремій кімнаті, закритої
на ключ;

- персоналом ООВ/ОС, які попереджені про дотримання
конфіденційності під підпис.

6.5.13 В процесі діяльності проводиться систематичне наглядання за
виконанням вимог щодо забезпечення  конфіденційності згідно з МУ.01,
МУ.05, МУ.07.

6.5.14 У разі виявлення порушень щодо дотримання конфіденційності
розробляються та впроваджуються коригувальні дії згідно з МУ.07.

7 РЕСУРСИ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

7.1 Забезпечення неупередженості та конфіденційності ООВ/ОС
виконується із застосуванням наступних ресурсів та інфраструктури:

- персонал;
- нормативні документи;
- паперові носії та МНІ;
- ПЕОМ та комп’ютерна мережа;
- копіювальна техніка;
- приміщення з відповідними комунікаціями;
- енергозабезпечення;
- зв`язок.
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10 СПИСОК  РОЗСИЛКИ

Найменування посади або
підрозділу

Прізвище та ініціали
начальника підрозділу Примітка

ВПВ Слоневська І.А.

СЯ Терентьєва Н.М.

СПВ (м. Мелітополь) Постол О.О.

ГПВ ЗВТ Жукова К.Л.

Начальник ВПВ І.А.Слоневська



ДП
«ЗАПОРІЖЖЯ-

СТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»

Інструкція ІС.06-12/2019
Система управління якістю

Забезпечення неупередженості та
конфіденційності інформації, отриманої під час

оцінювання/сертифікації

Редакція 12

Аркуш 18

Додаток А
(обов’язковий)

Форма «Заяви персоналу органу оцінки відповідності/сертифікації  про
неупередженість»

(Ф1.ІС.06)

Ф1.ІС.06

Заява персоналу органу оцінки відповідності/сертифікації про
неупередженість

Ми, що нижче підписалися, заявляємо про те, що постійно працюючи у
органі оцінки відповідності/сертифікації ДП „ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ” (далі – ООВ/ОС) та до моменту звільнення з будь-якої посади,
гарантуємо уникати будь-якої діяльності, яка б знизила довіру до
компетентності, неупередженості чи об’єктивності в діяльності ООВ/ОС та
поставила б під загрозу довіру до незалежності висновків та чесності щодо
результатів.

№ п/п Посада П.І.Б. Підпис Дата
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Додаток Б
(обов’язковий)

Форма «Заяви персоналу органу оцінки відповідності/сертифікації про
конфіденційність»

(Ф2.ІС.06)

Ф2.ІС.06

Заява персоналу органу оцінки відповідності/сертифікації про
конфіденційність

Ми, співробітники органу оцінки відповідності/сертифікації
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», зобов’язуємося дотримуватись
всіх вимог і правил щодо забезпечення захисту конфіденційності інформації та
прав власності її замовників, що затверджуємо підписами:

№ п/п Посада П.І.Б. Підпис Дата
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