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4.12 Повторна сертифікація
4.12.1 Планування повторної сертифікації
Під час аудиту при повторній сертифікації проводиться оцінка постійності виконання

всіх  вимог  ДСТУ  ISO  9001  (та  /  або  ISO  9001).  Мета  аудиту  -  підтвердити  постійну
відповідність і результативність СУЯ в цілому, а також постійну відповідність і придатність
відповідно до сфери сертифікації. Повторна сертифікація проводиться в разі, якщо заявка на
сертифікацію СУЯ була подана до ОС не пізніше, ніж за три місяця до закінчення терміну дії
попереднього сертифіката (звіту щодо сертифікації).

Під час виконання робіт з повторної сертифікації  необхідно проаналізувати дієвість
СУЯ  протягом  періоду  попередньої  сертифікації  (аналіз  звітів  попередніх  наглядових
аудитів), а також провести перевірку висновків попередніх наглядових аудитів та розглянути
скарги, отримані від користувачів сертифікації.

За наявності будь-яких суттєвих змін в СУЯ, законодавстві або в сфері, в якій СУЯ
функціонує, під час повторної сертифікації може бути проведена перевірка етапу 1. 

У разі наявності декількох ділянок або сертифікації СУЯ на відповідність декільком
стандартам, планування аудиту передбачає проведення робіт у повному обсязі на місці, щоб
забезпечити довіру до сертифікації.

4.12.2 Проведення аудиту при повторній сертифікації
Під  час  повторної  сертифікації  обов'язково проводиться  другий етап сертифікації  -

аудит на місці, який охоплює перевірку:
- результативність (ефективність) СУЯ в цілому з урахуванням внутрішніх і зовнішніх

змін та її постійної відповідності і придатності у сфері сертифікації;
-  продемонстрованого  виконання  зобов'язання  підтримувати  результативність  і

поліпшення СУЯ для того, щоб підвищити дієвість в цілому;
- результативність СУЯ стосовно досягнення цілей та запланованих результатів.
Якщо під час аудиту при повторній сертифікації виявлені невідповідності або відсутні

докази  відповідності,  ОС  визначає  межі  часу  для  коригування  і  коригувальних  дій,  які
повинні  бути впроваджені  до  закінчення дії  сертифікації,  проте  такий термін не  повинен
перевищувати 1 місяць.

4.12.3 Інформація для надання повторної сертифікації
ОС ухвалює  рішення  щодо  повторної  сертифікації,  ґрунтуючись  як  на  результатах

аудиту  з  повторної  сертифікації,  так  і  на  результатах  аналізу  функціонування  системи
протягом  дії  первинної  сертифікації  (наглядання)  та  скарг,  отриманих  від  користувачів
сертифікації.  Дата  надання  сертифікації  не  передує  даті  прийняття  рішення  стосовно
сертифікації.

4.12.4  Якщо  ОС  не  мав  можливості  завершити  аудит  повторної  сертифікації  та
перевірити  впровадження  коригувань  та  коригувальних  дій  щодо  будь-яких  суттєвих
невідповідностей  до  дати  завершення  сертифікації,  повторна  сертифікація  не  надається.
Об’єкт аудиту інформується про таке рішення, а також про його наслідки.

4.12.5 Після закінчення дії сертифікації ОС може поновити сертифікацію в термін до 6
місяців  після  завершення  попередньої  сертифікації  за  умови  завершення  всіх  заходів  з
повторної сертифікації, в іншому випадку ОС проводить щонайменше аудит другого етапу. 


