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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця інструкція визначає вимоги щодо визначення ООВ «Метрологія»
вартості робіт з сертифікації та оцінки відповідності продукції та/чи систем
управління.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Під час розроблення цієї інструкції враховані вимоги та подані посилання
на наступні нормативні документи:
ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та
словник термінів (ISO 9000:2015 IDT);
ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і
загальні принципи (ISO/IEC 17000:2004 IDT);
ДСТУ EN 17065:2014 Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що
сертифікують продукцію, процеси та послуги (ISO/IEC 17065:2012 IDT);
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 514 Правила
визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів,
що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними
незалежними організаціями, 2017;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 865Порядок
оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів,
повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення
вартості таких робіт і послуг;
Наказ Держспоживстандарту від 10.03.1999р. № 100, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України від 31.03.1999р за № 194/3487 «Про затвердження
Правил визначення вартості робіт з сертифікації продукції та послуг»;
Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон,
затверджена наказом від 13.03.98 р. № 59 Міністерства фінансів України та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 р. за N 218/2658 зі
змінами та доповненнями;
СОУ ОС ІCЯ-8.2.4/180:2017 «Журнал форм, передбачених документами
системи управління якістю Органа з сертифікації та оцінки відповідності
«Метрологія» Національного наукового центру «Інститут
метрології»
(ООВ «Метрологія»)».
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Терміни та визначення понять, що застосовуються у цій Інструкції,
відповідають термінам та їх визначенням, що подані в ДСТУ ISO/IEC 17000,
ДСТУ ISO 9000.
4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції, сертифікації
(далі – сертифікації) проводиться відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 865 та постанови Кабінету Міністрів
України від 12 липня 2017 р. № 514.
4.1.1. Оплата робіт, що виконуються (надаються) ООВ «Метрологія»
здійснюються на підставі договору та рахунка на оплату шляхом:
- перерахування замовником коштів через установу банку чи відділення
поштового зв’язку;
- внесення готівки в касу.
4.1.2 Вартість робіт з сертифікації визначається без урахування податку на
додану вартість, що нараховується згідно із законодавством. Зазначена вартість
розраховується ООВ «Метрологія» на підставі норм часу на їх виконання та
вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу - одного людино-дня
(людино-години) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від
12 липня 2017 р. № 514 та постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня
2015 р. № 865 за формулою:
Взаг = Нч х Тзаг
(1),
де Взаг - вартість робіт, гривень;
Нч - норма часу на виконання робіт, людино-днів (людино-годин);
Тзаг- вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу ( у гривнях за один
людино-день/людино-годину).
Примітка: позначення у формулі наведені і відповідності до наказу
ННЦ «Інститут метрології» від 22.03.2017 р. № 75.
4.1.3 Базою для визначення вартості розрахункової калькуляційної одиниці
часу є фактичні витрати за даними бухгалтерської звітності за попередній рік з
економічним обґрунтуванням на плановий рік, за винятком основної заробітної
плати, що враховується у калькуляційній одиниці часу робіт і послуг за даними
штатного розпису на дату розрахунку.
4.1.4 Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу на виконання
робіт і послуг обчислюється з урахуванням повної собівартості та прибутку, за
формулою:
Тзаг = (Сп + Пр) / Фрч
(2),
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де Тзаг - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу, гривень за один
людино-день (людино-годину);
Сп - повна собівартість, яка включає виробничу собівартість,
адміністративні витрати та витрати на збут, гривень;
Пр - прибуток, гривень;
Фрч - фонд робочого часу основних виконавців робіт (послуг), людино-днів
(людино-годин).
4.1.5 Вартість розраховується технічним експертом та узгоджується з
керівництвом ООВ «Метрологія» шляхом подання даних для розрахунку вартості
робіт з сертифікації.
Калькуляція розрахунку вартості робіт з сертифікації наведена у формі 37
СОУ ОС ІCЯ-8.2.4/180.
4.2 Визначення вартості робіт з сертифікації продукції в Системі
УкрСЕПРО проводиться відповідно до вимог, затверджених наказом
Держспоживстандарту від 10.03.1999р. № 100, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 31.03.1999р за № 194/3487
4.2.1 Вартість робіт з сертифікації продукції розраховується на підставі
трудомісткості їх виконання та вартості калькуляційної одиниці - одного людинодня.
4.2.2 Повна вартість робіт з сертифікації в Системі УкрСЕПРО (С)
визначається по формулі:
С = Сн + Ск + Ср +Сд+ ПДВ
( 3),
де: Сн – нормативна вартість робіт, визначена відповідно до п. 5.2;
Ск – вартість витрат на відрядження;
Ср - вартість проведення експертизи звітних документів та реєстрації
сертифіката відповідності;
Сд - вартість додаткових витрат (за наявності);
ПДВ – податок на додану вартість.
4.2.3 Нормативна вартість робіт з сертифікації (Сн) визначається по
формулі:
Сн = T х Q
(4),
де: Т – трудомісткість проведення робіт, що визначається відповідно до
розділу 6 цієї інструкції;
Q - вартість одного людино-дня роботи фахівця.
4.3 Вартість калькуляційної одиниці – одного людино-дня визначається
планово-економічним відділом ННЦ «Інститут метрології» шляхом визначення
прямих і непрямих витрат на виконання робіт із сертифікації продукції.
4.4 Перелік робіт, що виконуються під час сертифікації продукції,
сертифікації системи управління якістю визначається відповідно до обраного
модуля (схеми) сертифікації.
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4.5 Вартість видачі сертифіката відповідності, свідоцтва про визнання
іноземного сертифіката відповідності, атестата виробництва, додатків складається
з:
- вартості документу із розрахунку 0,1 Д min;
- вартості бланку;
де: Д min – неоподаткований мінімум доходів громадян, установлений
чинним законодавством. При видачі копій цих документів вартість складається з:
- вартості копій документу із розрахунку 0,1 МД min;
- вартості бланків;
де: М – число копій документу.
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5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ РОБІТ
5.1 Під час проведення робіт оплаті підлягають:
- прийняття рішення за заявкою;
- відбір, ідентифікація зразків продукції;
- оцінка стану виробництва, якщо це передбачено модулем (схемою)
сертифікації;
- оцінка системи управління якістю ( якщо це передбачено модулем (схемою)
сертифікації);
- аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про видачу (або відмову
щодо видачі) сертифіката відповідності;
- видача сертифіката відповідності та укладання ліцензійної угоди;
- здійснення моніторингу щодо додержання вимог технічних регламентів
та/або інших нормативно-правових актів (нормативних документів), що можуть
бути застосовані для конкретної продукції, в тому числі засобів вимірювальної
техніки, та послуг (якщо це передбачено модулем (схемою) сертифікації).
5.2 Вартість одного людино-дня при проведенні робіт з сертифікації
затверджується наказом генерального директора ННЦ «Інститут метрологія».
5.3 Розподіл загальновиробничих, адміністративних витрат і витрат на збут
здійснюється пропорційно сумам посадових окладів за штатним розписом
основних виконавців робіт і послуг.
5.4 Розрахунок витрат на відрядження проводиться відповідно до Інструкції
про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом
від 13.03.98 р. № 59 Міністерства фінансів України та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 р. за N 218/2658 з урахуванням змін
та доповнень.
5.5 Вартість додаткових послуг, що включають оформлення та видачу
сертифіката на іншій мові, копій сертифікатів та свідоцтв; підготовка листіввідповідей, розраховується з урахуванням вартості людино-дня, вартості бланків
документів та з урахуванням трудомісткості робіт.
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6. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ ПРОВЕДЕННЯ
СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА/ЧИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

РОБІТ

З

6.1 На тривалість виконання робіт для кожного конкретного випадку
впливатиме:
6.1.1. Вид економічної діяльності, враховуючи:
 кількість процесів, що перевіряються;
 складність, ризики, законодавчі та нормативні вимоги, що пов’язані з
продукцією та процесами виробництва;
 фізичний розмір та кількість ділянок організації;
 необхідність залучення перекладачів;
 необхідність проведення перевірки у декілька змін;
 рівень автоматизації виробництва;
 наявність значної кількості персоналу, що виконує однакові
операції/роботу;
 сезонність робіт;
 результати попередніх перевірок;
 компетентність групи аудиторів.
6.1.2. Чисельність персоналу організації при оцінці системи управління
якістю.
6.2 Розрахунок тривалості перевірки використовується при формуванні
програми і плану перевірки (сертифікації).
6.3 У обґрунтованих випадках трудомісткість виконання певного виду робіт
може бути змінена. У випадку, коли ООВ «Метрологія» приймає рішення щодо
зміни трудомісткості робіт, наприклад, при необхідності проведення повторної
перевірки (сертифікації) тощо.
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