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Слайд 1. Здобутки у горизонтальному законодавстві
системи технічного регулювання України
Після ратифікації Угоди про асоціацію Мінекономрозвитку
було активізовано роботи з метою реформування системи
технічного регулювання.
Важливою подією стало прийняття протягом
2014–2015 років, розроблених Мінекономрозвитку у
співпраці з експертами ЄС,
трьох Законів України: "Про метрологію та метрологічну
діяльність", "Про стандартизацію" та "Про технічні
регламенти та оцінку відповідності", реалізація яких
спрямована на удосконалення національних правових та
організаційних засад у відповідних сферах, а також
приведенню їх до європейських моделей.
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Слайд 2. Здобутки у сфері оцінки відповідності
Фахівці Мінекономрозвитку забезпечують підготовку
проектів 33 актів, необхідних для реалізації Закону України
"Про технічні регламенти та оцінку відповідності".
Із 27 актів європейського секторального законодавства,
визначених Додатком ІІІ до Угоди про асоціацію, в Україні
прийнято 24 технічних регламенти, з яких 21 технічний
регламент вже є обов’язковим до застосування.
Загалом в Україні прийнято 47 технічних регламентів, 45 з
них розроблені на основі актів законодавства ЄС, 40
технічних регламентів вже є обов’язковими до
застосування.
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Слайд 3. Досягнення у сфері оцінки відповідності,
які спрощують умови ведення бізнесу
- Суттєве скорочення Переліку продукції, що підлягає обов’язковій
сертифікації – виключено 11 видів продукції у 2015 році (дитяче
харчування, мийні засоби, нафтопродукти, ДТЗ та ін.), загалом
Перелік скорочено на 82,5%;
- Удосконалення роботи щодо призначення органів з оцінки
відповідності, призначення (уповноваження) органів із сертифікації у
державній системі сертифікації (утворення Комісії з призначення
для уникнення негативних явищ, пов’язаних з одноосібним
прийняттям рішень з відповідних питань);
- Скорочення часу реєстрації сертифікатів відповідності з 10 днів до
одного, внаслідок чого значно прискорено процес митного
оформлення товарів суб’єктами господарювання.

4

Слайд 4. Реалізація Закону України "Про стандартизацію"
Прийнято нові редакції 3 основоположних національних
стандартів, що набирають чинності 01.11.2015:
- ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) Національна
стандартизація. Стандартизація та суміжні види
діяльності. Словник термінів;
- ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила
проведення робіт з національної стандартизації;

- ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC
Guide 21-2:2005, NEQ) Національна стандартизація. Правила
та методи прийняття міжнародних і регіональних
нормативних документів.
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Слайд 5. Реалізація Закону України "Про стандартизацію"
Проводиться робота щодо розроблення проектів
основоположних національних стандартів щодо:
- ДСТУ 1.8 "Національна стандартизація. Правила
розроблення програми робіт з національної
стандартизації". Проект стандарту оприлюднено 19
серпня 2015 року на сайті ДП "УкрНДНЦ";
- нової редакції ДСТУ 1.5, яким визначено правила
побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту
нормативних документів;
- ДСТУ 1.14 стосовно процедур створення, діяльності
та припинення діяльності технічних комітетів
стандартизації.
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Слайд 6. Реалізація Закону України "Про стандартизацію"
Фонд національних стандартів становить 30247 документів, з них
9014 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та
європейськими.
У 2014 році Мінекономрозвитку прийнято 2313 національних
нормативних документів, з яких 1998 гармонізовано з міжнародними
та європейськими.
У 2015 році прийнято 1028 національних нормативних
документів, з яких 234 – гармонізовані з міжнародними та
європейськими.
Чинними є 12 тисяч міждержавних стандартів (ГОСТ),
розроблених до 1992 року.
Починаючи з 2006 року, скасовано чинність 4167 міждержавних
стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, з них у 2015 році – 233.
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Слайд 7. Переваги для бізнесу у зв'язку з прийняттям
законодавства у сфері стандартизації
- Cкасовано обов’язковість застосування національних
стандартів. Національні стандарти застосовуються на
добровільній основі, за винятком випадків, коли
обов’язковість їх застосування встановлена нормативноправовими актами;

-Відмінено державну реєстрацію ТУ підприємств;
- Не допускається нормативно-правове регулювання відносин,
пов'язаних із розробленням стандартів і ТУ підприємств;

- Не допускається погодження проектів національних
стандартів з державними органами.
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Слайд 8. Реалізація Закону України "Про стандартизацію"
Визначено державне підприємство, яке виконує функції
національного органу стандартизації (НОС) - ДП "Український
науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації,
сертифікації та якості" ("УкрНДНЦ")
(розпорядження КМУ від 26.11.2014 № 1163-р).
Затверджено:
- нову редакцію Статуту ДП "УкрНДНЦ";
- Положення про керівну раду національного органу
стандартизації;
- Положення про комісію з апеляцій та Порядок розгляду нею
апеляцій;
склад комісії з апеляцій;
- склад керівної ради НОС, перше засідання якої проведено
27.05.2015.
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Слайд 9. Проблемні питання у сфері стандартизації

-налагодження роботи НОС, зокрема підвищення
кваліфікації працівників та підбір кваліфікованих кадрів;
-відсутність необхідного бюджетного фінансування
національної стандартизації, зокрема на розроблення
методом перекладу національних стандартів,
гармонізованих з міжнародними та європейськими;
- реформування національних технічних комітетів
стандартизації відповідно до дзеркальних комітетів
міжнародних та європейських організацій зі стандартизації.
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Слайд 10. Проблемні питання у сфері метрології:
-перевищення нормативного строку (близько 15 років)
експлуатації державних первинних еталонів і, як наслідок, їх
фізичний та моральний знос;
-недофінансування заходів з виконання Державної
програми розвитку еталонної бази України на 2011−2015
роки;
(протягом 2011-2014 років фінансування склало 14848 тис.
грн. або 23% від загального обсягу за Програмою, який
становить 63474 тис. гривень).
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Слайд 11. Проблемні питання у сфері оцінки відповідності
- формування та ведення баз даних та Реєстру державної
системи сертифікації потребуватиме фінансування
(закупівля обладнання, розроблення програмного
забезпечення, проведення робіт із створення та
впровадження комплексної системи захисту інформації),
відсутність якого у 2015 році не дозволила здійснити ці
заходи;

- непоширення дії Декрету Кабінету Міністрів України "Про
стандартизацію і сертифікацію" на харчові продукти, що
унеможливлює надання суб’єктам ринку послуг з
добровільної сертифікації цієї продукції у державній
системі сертифікації.
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Слайд 12. Перспективи розвитку:
- вжиття підготовчих заходів для підписання Угоди АССА;
- реалізація нових Законів України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" та "Про технічні регламенти та
оцінку відповідності";

- прийняття 9 пріоритетних технічних регламентів в сфері
метрології та оцінки відповідності (1 технічний регламент
прийнято);
- удосконалення роботи інституцій:
(налагодження роботи НОС; отримання визнання НААУ за
напрямком "Органи з сертифікації"; модернізація
обладнання та матеріально-технічної бази
випробувальних та калібрувальних лабораторій).
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Слайд 13. Перспективи розвитку:

- прийняття національних стандартів, гармонізованих із
стандартами ЄС методами "перекладу" та "підтвердження";

-припинення дії на території України стандартів колишнього
СРСР;
- створення повнотекстової електронної бази стандартів.
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Дякую за увагу!
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