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ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо впровадження, сертифікації та функціонування систем управління якістю на підприємствах,  

установах і організаціях Хмельницької області на 2017-2019 роки 
 

№ 
з/п Завдання Зміст заходу Термін 

виконання Виконавці 

1 2 3 4 5 
1. Інформаційно-методичне 

забезпечення 
Забезпечення підприємств, установ і організацій області 
нормативною документацією, методичними довідниками, 
технічною літературою з питань розробки, впровадження 
сучасних систем управління якістю та безпечністю 
харчових продуктів 

2017 рік 
2018 рік 
2019 рік 

ДП “Хмельницький науково-виробни-
чий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації” 

Надання консультацій та практичної допомоги спеціаліс-
там підприємств, установ і організацій області з питань 
сертифікації систем управління якістю та систем управ-
ління безпечністю харчових продуктів на відповідність 
вимогам стандартів 

2. Інформаційне забезпечення  Створення бази даних сертифікованих систем управління 
якістю та систем управління безпечністю харчових 
продуктів підприємств (організацій) області, інших систем 
управління, зокрема тих, які характерні відповідністю 
вимогам міжнародних стандартів 

2017 рік 
2018 рік 
2019 рік 

ДП “Хмельницький науково-виробни-
чий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації”, Головне управління Держ-
продспоживслужби в області, Департа-
мент агропромислового розвитку обл-
держадміністрації 

3. Інформаційне забезпечення  Створення бази даних упроваджених систем управління 
безпечністю харчової продукції на основі принципів 
НАССР за результатами здійснення контрольних функцій 
Головним управлінням Держпродспоживслужби в області  

2017 рік 
2018 рік 
2019 рік 

Головне управління Держпродспоживслуж-
би в області, Департамент агропромис-
лового розвитку облдержадміністрації 
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1 2 3 4 5 
4. Підготовка та підвищення 

кваліфікації кадрів 
Вжиття заходів з активізації роботи з міжнародними та 
регіональними організаціями стандартизації та сертифікації 
з питань розроблення, впровадження і функціонування 
систем управління якістю та інших систем управління; 
Підвищення фахової підготовки аудиторів із сертифікації 
систем управління якістю та систем управління безпеч-
ністю харчових продуктів 

2017 рік 
2018 рік 
2019 рік 

ДП “Хмельницький науково-виробни-
чий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації”  

5. Забезпечення сертифікації 
систем управління в акреди-
тованому органі з сертифіка-
ції 

Проходження акредитації ДП “Хмельницький науково-
виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 
в Національному агентстві України з акредитації на відпо-
відність міжнародному стандарту ISO/IEC 17021-1:2015 

2017 рік ДП “Хмельницький науково-вироб-
ничий центр стандартизації, метрології 
та сертифікації” 

6. Підвищення конкурентоспро-
можності продукції місце-
вих виробників 

Сприяння застосуванню на підприємствах агропромис-
лового комплексу постійно діючих процедур, заснованих 
на принципах системи аналізу ризиків та контролю (регу-
лювання) у критичних точках (НАССР), шляхом прове-
дення інформаційно-роз’яснювальної роботи за участю 
суб’єктів підприємництва  

2017 рік 
2018 рік 
2019 рік 

ДП “Хмельницький науково-виробни-
чий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації”, Головне управління Держ-
продспоживслужби в області, департа-
менти агропромислового розвитку, еко-
номічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації 

7. Оптимізація контрольно-наг-
лядових функцій органів влади  

Спрямування дій державного нагляду (контролю) за впро-
вадженням НАССР і аналогічних систем забезпечення якості 
та безпечності, які використовуються виробниками харчових 
продуктів, на проведення профілактично-попереджуваль-
них заходів 

2017 рік 
2018 рік 
2019 рік 

Головне управління Держпродспожив-
служби в області 

8. Сприяння розвитку інфраструк-
тури з розробки, упровад-
ження та сертифікації сис-
тем управління 

Створення постійно діючого Консультативного пункту з 
питань розробки та впровадження систем управління 
безпечністю харчової продукції на основі принципів 
НАССР; 
Забезпечення ефективної діяльності консультативно-
дорадчих органів (робочих груп) з розробки, впровадження 
та сертифікації систем управління якістю 

2017 рік 
2018 рік 
2019 рік 

ДП “Хмельницький науково-виробни-
чий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації”, Головне управління Держ-
продспоживслужби в області, Департа-
мент агропромислового розвитку обл-
держадміністрації 
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9. Сприяння сертифікації систем 
управління якістю 

Розробка, впровадження та сертифікація систем управління 
якістю в органах виконавчої влади та місцевого самов-
рядування 

2017 рік 
2018 рік 
2019 рік 

Райдержадміністрації, міські (міст облас-
ного значення) ради, департаменти охо-
рони здоров’я, освіти і науки облдержадмі-
ністрації, ДП “Хмельницький науково-
виробничий центр стандартизації, мет-
рології та сертифікації” 

10. Інформаційна підтримка та 
пропагування систем 
управління якістю 

Забезпечення розміщення та оновлення на офіційних веб-
сайтах, у засобах масової інформації інформаційних мате-
ріалів з питань розроблення, упровадження і функціону-
вання систем управління якістю та інших систем управ-
ління; 
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи на 
підприємствах, установах і організаціях області з питань 
упровадження систем управління якістю та інших систем 
управління (семінари, школи-тренінги, конференції, 
засідання за “круглим столом”); 
Сприяння висвітленню в засобах масової інформації 
досвіду підприємств, установ і організацій області щодо 
упровадження та функціонування систем управління 
якістю та безпечністю харчових продуктів 

2017 рік 
2018 рік 
2019 рік 

ДП “Хмельницький науково-виробни-
чий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації”, Головне управління Держ-
продспоживслужби в області, департа-
менти агропромислового розвитку, 
економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури облдержадміністра-
ції, райдержадміністрації, міські (міст 
обласного значення) ради 

11. Виконання операторами рин-
ку харчових продуктів ви-
мог щодо впровадження на 
виробничих потужностях пос-
тійно діючих процедур, зас-
нованих на принципах 
НАССР 

Сприяти проведенню на регіональному рівні семінарів, 
вебінарів та “круглих столів”, що організовуються Мі-
ністерством аграрної політики та продовольства України 
спільно з Міжнародним проектом “Вдосконалення системи 
контролю безпечності харчових продуктів в Україні” 

2017 рік 
2018 рік 
2019 рік 

Департамент агропромислового роз-
витку облдержадміністрації 

 
 
 
 

Заступник голови  
адміністрації               В.Олійник 
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