
 
                   

          Аграрний союз України 
                       Аналітичний центр 

 

1 
 

 
 
 
 

Проект  

"Зміцнення спроможності галузевих асоціацій до аналізу політики дерегуляції і 

розвитку саморегулювання у сфері безпечності і якості аграрної продукції" 

 

Звіт за 1 етап  

 

Пункт 1.5.  
1.5.10 Аналітична нотатка про засади контролю за дотриманням саморегулівних стандартів у сфері 

виробництва плодово-ягідної продукції.  

Відповідність організації. Товариство садівників, дачників та городників України (ТСДГУ) планує 

реформувати свою діяльність у відповідності до положень стандарту ISО/IEC 17020:2012 

"Оцінювання відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють 

інспектування". 

Зокрема, при реформуванні буде приділена увага наступним питанням: 

- перевірці продукції та процесу її вирощування в садівничих, городницьких та дачних товариствах 

з метою визначання їхньої відповідності саморегулівним стандартам ТСДГУ на підставі 

професійного оцінювання 

- інспектуванню процесів охоплюватиме перевку персоналу, засобів виробництва, технологій та 

методології 

- використанню результатів інспектування для цілей сертифікації (буде запроваджений сертифікат 

Товариствf садівників, дачників та городників України) 

В ТСДГУ буде розроблена спеціальна документація, яка:  

- описуватиме функції ТСДГУ як самоврядної галузевої асоціації і сферу технічної діяльності, 

стосовно якої компетентне ТСДГУ 

- описуватиме умови, за якими ТСДГУ здійснює свою діяльність 

Критерії незалежності. ТСДГУ як інспекційний орган повинен задовольняти наступні критерії: 

- бути незалежним від залучених сторін (підприєжмства будуть приймати участь в програмах 

сертифікації на основі сплати цільових внесків, робота за прямими контрактами з підприємствами 

буде виключена) 

- персонал, відповідальний за інспектування, буде залучатися на основі ліцензійних договорів і не 

буде пов'язаний з розроблянням, виробництвом, постачаннями, монтуванням, закуповуванням, 

володінням, використовуванням чи технічним обслуговуванням об'єктів, які він інспектує  

- персонал, відповідальний за інспектування, буде залучатися на основі ліцензійних договорів, які 

передбачатимуть унеможливлення бути уповноваженим представником підприємств чи інших 

зацікавлених осіб 

- серед умов ліцензійних договорів також буде заборона на участь у будь-яких видах діяльності, 

які можуть поставити під сумнів незалежність оцінок та висновків інспекторів, а також їхня 

неупередженість під час провадження інспектування.  

Доступність саморядних стандартів та інспектування. Фінансово-організаційна політика 

ТСДГУ щодо забезпечення саморегулівної діяльності буде розробена таким чином, щоб 

виключити будь-яку дискримінацію участі підприємств в саморегулівній діяльності ТСДГУ та при 

процеденні контрольних заходів. 


