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ОПИС ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ «СКАРГИ»  

В ОРГАНІ СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ (ОССУ) 
ДП «ЧЕРНІГІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 

 
 

 ОССУ РОЗГЛЯДАЄ СКАРГИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ: 
 діяльності ОССУ з сертифікації систем менеджменту; 
 організації, система менеджменту якої сертифікована ОССУ. 
 
 ОТРИМАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СКАРГ: 
 скарги до ОССУ приймаються в письмовому вигляді (форма довільна) поштою або 

безпосередньо в руки секретарю ДП «Чернігівстандартметрологія» та передаються керівнику 
ОССУ. До письмової скарги повинні додаватися всі необхідні документи й матеріали, які 
підтверджують і пояснюють факти, що містяться в апеляції; 

 скарги реєструється у відповідності до процедури П 9.8-01 «Скарги» та попередньо 
розглядається керівником ОССУ та начальником відділу систем управління якістю (надалі – 
начальник відділу СУЯ); 

 при попередньому розглядані скарги проводить визначення чи: стосується скарга діяльності 
ОССУ; стосується скарга організації (сертифікованого клієнта), система менеджменту якої 
сертифікована ОССУ; скарга не має ніякого відношення до діяльності ОССУ; 

 якщо скарга не має ніякого відношення до діяльності ОССУ, тоді ОССУ, в особі керівника 
ОССУ, надає скаржнику офіційну відповідь (форма довільна), про недоцільність наданої 
скарги; 

 якщо скарга стосується діяльності ОССУ чи організації (сертифікованого клієнта), система 
менеджменту якої сертифікована ОССУ, тоді ОССУ, складає офіційного листа в 2-х 
екземплярах, від імені керівника ОССУ, де зазначає підтвердження отримання скарги і надсилає 
один екземпляр листа особі чи організації, що надіслала скаргу. Другий екземпляр листа 
залишається в ОССУ; 

 якщо скарга стосується організації (сертифікованого клієнта), тоді ОССУ, складає лист – 
повідомлення, від імені керівника ОССУ, про надходження скарги та надсилає його оригінал 
разом з копією скарги від скаржника до сертифікованого клієнта, не пізніше 5 діб від дати 
реєстрації; 

 подання скарги, від скаржника, не зупиняє дії попередньо прийнятих рішень. 
 

 РОЗГЛЯДАННЯ СКАРГ ТА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ: 
 аналіз скарги виконується не пізніше 10 діб від дати реєстрації скарги; 
 аналіз скарги виконує виконавча група, склад якої визначається наказом генерального 

директора ДП «Чернігівстандартметрологія»; 
 до складу виконавчої групи не можуть залучатись особи, які мають відношення до предмету 

скарги; 
 керівник ОССУ не входить до складу виконавчої групи – бо, у відповідності до вимог 

міжнародного стандарту ISO/IEC 17021, він перевіряє рішення виконавчої групу щодо скарги 
та виконує його затвердження; 

 при розгляді та аналізі скарги, для більшої інформативності та прозорості керівником з якості 
оформлюється «Протокол розгляду невідповідності», а при необхідності застосування 
коригувальні чи/та запобіжні дій виконуються вимоги процедури П 10.2-04 «Коригувальні та 
запобіжні дії»; 

 остаточне рішення щодо зареєстрованої скарги приймається керівником ОССУ на підставі 
висновків виконавчої групи, не пізніше 20 діб від дати реєстрації; 

 відмова від скарги, збоку скаржника, до її вирішення є підставою для припинення розгляду 
скарги; 
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 якщо скарга стосується організації (сертифікованого клієнта), система менеджменту якої 
сертифікована ОССУ, то по завершенню всіх робіт та прийняття рішення щодо скарги, ОССУ 
офіційним листом просить визначитись скаржника та сертифікованого клієнта, щодо якого 
надійшла скарга, чи потрібно, і якщо так, у якому обсязі, розголошувати предмет скарги та 
висновки щодо скарги. Відповіді по даному запиту сертифікований клієнт та скаржник повинні 
надіслати офіційним листом. 
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