ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ (ЗАГАЛЬНІ)

№ Найменування
п/п
персоналу

Вимоги до знань, досвіду роботи
персоналу, що підтверджуються
під час сертифікації

Вимоги до базової освіти та
підготовки за окремим технічним
регламентом відповідно до якого
проводиться сертифікація
персоналу

1

Експертфахівець
у сфері дії
технічного
регламенту

Наявність теоретичної і практичної
підготовки, професійних знань,
виробничого стажу та досвіду
роботи у сфері дій технічних
регламентів не менше 2-х років, а
також відповідного стану здоров’я

Наявність вищої, або середньої
спеціальної освіти за
інженерним/технічним напрямом,
або у сфері природничих наук,
вільне володіння усно та письмово
державною мовою. Наявність
свідоцтва про проходження курсу
підготовки/перепідготовки за
окремим технічним регламентом.

2

Аудитор
у сфері дії
технічного
регламенту

Наявність професійних знань,
теоретичної і практичної підготовки,
виробничого стажу (не менше 4-х
років) та досвіду роботи з оцінки
відповідності/сертифікації
однорідних груп продукції, які
відносяться до сфери дії технічного
регламенту, а також відповідного
стану здоров’я.
Документальне підтвердження
участі/стажування не менше, ніж в
3-х аудитах, або процедурах оцінки
відповідності за модулями,
передбаченими конкретним ТР.

Наявність закінченої вищої освіти за
інженерним/технічним напрямом,
або у сфері природничих наук,
вільне володіння усно та письмово
державною мовою.
Наявність свідоцтва про
проходження курсу
підготовки/перепідготовки за
окремим технічним регламентом.

3

Головний
Аудитор
у сфері дії
технічного
регламенту

Наявність професійних знань,
теоретичної і практичної підготовки
та щонайменше 4-річного
виробничого стажу і досвіду роботи
у сфері оцінки
відповідності/сертифікації
однорідних груп продукції, які
відносяться до сфери дії технічного
регламенту. (Може бути врахований
досвід роботи у системі сертифікації
УкрСЕПРО).
Участь кандидата як мінімум в 6-ти
повних роботах з оцінювання
відповідності продукції за модулями,
передбаченими конкретним ТР, 4-ри
з яких передбачають використання
модулів D, E, H (оцінка елементів
СУЯ за ДСТУ ISO 9001-2009) та їх
можливих модифікацій.

Наявність закінченої вищої освіти за
інженерним/технічним напрямом,
або у сфері природничих наук,
вільне володіння усно та письмово
державною мовою.
Наявність свідоцтва про
проходження курсу
підготовки/перепідготовки за ДСТУ
ISO 19011 (або наявність
сертифіката компетентності
аудитора за ДСТУ ISO 9001-2009)
та окремим технічним регламентом.

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
(Технічний регламент щодо медичних виробів, Технічний регламент
щодо активних медичних виробів, які імплантують, Технічний
регламент щодо медичних виробів для діагностики in vitro).
Вимоги до знань, досвіду роботи
№ Найменування
персоналу, що підтверджуються під
персоналу
п/п
час сертифікації

Вимоги до базової освіти та
підготовки за окремим технічним
регламентом відповідно до якого
проводиться
сертифікація/атестація персоналу

1

Експертфахівець
у сфері дії
технічного
регламенту

Наявність теоретичної і практичної
підготовки, професійних знань,
виробничого стажу та досвіду роботи
у промисловості, що має відношення
до медичних виробів, в галузях
промисловості, що тісно пов`язані з
медичними виробами на посадах,
що пов`язані з дослідженнями,
розробкою, випробуваннями,
виробництвом, науково-технічною
експертизою, на посадах, що має
відношення до застосування
медичних технологій при наданні
медичних послуг, до експлуатації
медичних виробів, до клінічних або
лабораторних досліджень,тощо та
досвіду роботи з оцінки
відповідності/сертифікації однорідних
груп продукції, які відносяться до
сфери дії технічного регламенту,не
менше 2-х років, та відповідного
стану здоров’я(Може бути
врахований досвід роботи у системі
сертифікації УкрСЕПРО).

Наявність вищої, або середньої
спеціальної освіти за
інженерним/технічним напрямом,
або у сфері природничих наук,
вільне володіння усно та письмово
державною мовою.
Кваліфікація:Інженер (хімік, механік,
електрик, електронік,
технолог),фізик, лікар, біолог,
фармацевт. Знання спеціальних
стандартів систем управління, ДСТУ
ISO 13485 (навчання в обсязі не
менше 8 годин), навчання в обсязі
16 годин щодо управління ризиками
за ДСТУ ISO 14971), документів
GHTF, тощо Наявність свідоцтва про
проходження курсу
підготовки/перепідготовки за
окремим технічним регламентом.

2

Аудитор
у сфері дії
технічного
регламенту

Наявність професійних знань,
теоретичної і практичної підготовки,
виробничого стажу (не менше 4-х
років досвіду роботи у
промисловості, що має відношення
до медичних виробів, включаючи
щонайменше 2 роки стажу в одному
чи більше місць: в галузях
промисловості, що тісно пов`язані з
медичними виробами на посадах,
що пов`язані з дослідженнями,
розробкою, випробуваннями,
виробництвом, науково-технічною
експертизою;
2 роки роботи на посадах, що має
відношення до застосування
медичних технологій при наданні
медичних послуг, до експлуатації
медичних виробів, до клінічних або
лабораторних досліджень,тощо.) та

Наявність закінченої вищої медичної
або технічної освіти, вільне
володіння усно та письмово
державною
мовою. Кваліфікація:Інженер (хімік,
механік, електрик, електронік,
технолог),фізик, лікар, біолог,
фармацевт
Знання спеціальних стандартів
систем управління, ДСТУ ISO 13485
(навчання в обсязі не менше 16
годин) , навчання в обсязі 16 годин
щодо управління ризиками за ДСТУ
ISO 14971 або статус аудитора
щодо ДСТУ ISO 13485 документів
GHTF, тощо.
Наявність свідоцтва про
проходження курсу
підготовки/перепідготовки за
окремим технічним регламентом.

досвіду роботи з оцінки
відповідності/сертифікації однорідних
груп продукції, які відносяться до
сфери дії технічного регламенту, а
також відповідного стану
здоров’я. (Може бути врахований
досвід роботи у системі сертифікації
УкрСЕПРО).
Документальне підтвердження
участі/стажування не менше, ніж в 3х аудитах, або процедурах оцінки
відповідності за модулями,
передбаченими конкретним ТР.
3

Головний
Аудитор
у сфері дії
технічного
регламенту

Наявність професійних знань,
теоретичної і практичної підготовки
та щонайменше 4-річного
виробничого стажу і досвіду роботи у
сфері оцінки
відповідності/сертифікації однорідних
груп продукції, які відносяться до
сфери дії технічного регламенту.
(Може бути врахований досвід
роботи у системі сертифікації
УкрСЕПРО).
Участь кандидата як мінімум в 6-ти
повних роботах з оцінювання
відповідності продукції за модулями,
передбаченими конкретним ТР, 4-ри
з яких передбачають використання
модулів D, E, H (оцінка елементів
СУЯ за ДСТУ ISO 9001-2009) та їх
можливих модифікацій.
3 аудити на відповідність ISO 13485
в ролі виконуючого обов’язки
керівника групи під наглядом іншого
затвердженого керівника групи

Наявність закінченої вищої медичної
або технічної освіти, вільне
володіння усно та письмово
державною мовою.
Кваліфікація:Інженер (хімік, механік,
електрик, електронік,
технолог),фізик, лікар, біолог,
фармацевт Знання спеціальних
стандартів систем управління, ДСТУ
ISO 13485 (навчання в обсязі не
менше 16 годин) , навчання в обсязі
16 годин щодо управління ризиками
за ДСТУ ISO 14971 або статус
аудитора щодо ДСТУ ISO 13485
документів GHTF, тощо.
Наявність свідоцтва про
проходження курсу
підготовки/перепідготовки за
окремим технічним регламентом.
Наявність свідоцтва про
проходження курсу
підготовки/перепідготовки за ДСТУ
ISO 19011 (або наявність
сертифіката компетентності
аудитора за ДСТУ ISO 9001-2009) та
окремим технічним регламентом.

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ
за Технічним регламентом надання послуг з перевезення пасажирів
та вантажів залізничним транспортом

№
п/п

1.

Найменування
персоналу
Експертфахівець
у сфері дії
технічного
регламенту
надання послуг
з перевезення
пасажирів та
вантажів
залізничним
транспортом

Вимоги до базової освіти
та підготовки за окремим
Вимоги до знань, досвіду роботи
технічним регламентом
персоналу, що
відповідно до якого
підтверджуються під час
проводиться
сертифікації
сертифікація/атестація
персоналу
Наявність теоретичної та
Наявність вищої (або
практичної підготовки,
середньої спеціальної)
професійних знань, виробничого освіти за
стажу та досвіду роботи у сфері
інженерним/технічним
дії технічного регламенту
напрямком. Наявність
надання послуг з перевезення
свідоцтва про проходження
пасажирів та вантажів
курсу
залізничним транспортом не
підготовки/перепідготовки
менше 3-х останніх
та стажування за технічним
безперервних років за
регламентом надання
напрямком технічного
послуг з перевезення
регламенту надання послуг з
пасажирів та вантажів
перевезення пасажирів та
залізничним транспортом
вантажів залізничним
або доказу прийняття
транспортом.
участі у розробці
Може бути врахованим досвід
нормативних документів з
роботи у системі сертифікації
оцінки процесів з
УкрСЕПРО на протязі 3-х
перевезення пасажирів та
останніх безперервних років за
вантажів залізничнім
напрямком технічного
транспортом та перевірки
регламенту надання послуг з
телематичних підсистем
перевезення пасажирів та
залізничного транспорту
вантажів залізничним
(Наказ по підприємству про
транспортом або доказ
утворення робочої групи з
прийняття участі у розробки
розробки нормативних
нормативних документів з оцінки документів зі сфери оцінки
процесів з перевезення
процесів з перевезення
пасажирів та вантажів
пасажирів та вантажів
залізничнім транспортом та
залізничнім транспортом та
перевірки телематичних
перевірки телематичних
підсистем залізничного
підсистем залізничного
транспорту (Наказ по
транспорту, який
підприємству про утворення
утворюється на підставі
робочої групи з розробки
доручення або наказу
нормативних документів зі сфери Мінекономрозвітку та/або
оцінки процесів з перевезення
Мінінфраструктури).
пасажирів та вантажів
залізничнім транспортом та
перевірки телематичних
підсистем залізничного
транспорту, який утворюється на
підставі доручення або наказу
Мінекономрозвітку та/або
Мінінфраструктури)

2.

Аудитор
у сфері дії
технічного
регламенту
надання послуг
з перевезення
пасажирів та
вантажів
залізничним
транспортом

Наявність теоретичної та
практичної підготовки,
професійних знань, виробничого
стажу та досвіду роботи у сфері
дії технічного регламенту
надання послуг з перевезення
пасажирів та вантажів
залізничним транспортом не
менше 4-х останніх
безперервних років за
напрямком технічного
регламенту надання послуг з
перевезення пасажирів та
вантажів залізничним
транспортом.
Документальне підтвердження
участі/стажування не менше, ніж
у 3-х аудитах або процедурах
оцінки та перевірки у сфері
надання послуг з перевезення
пасажирів та вантажів
залізничним транспортом за
модулями, передбаченими
технічним регламентом надання
послуг з перевезення пасажирів
та вантажів залізничним
транспортом.
Може бути врахованим досвід
роботи у системі сертифікації
УкрСЕПРО на протязі 4-х
останніх безперервних років за
напрямком технічного
регламенту надання послуг з
перевезення пасажирів та
вантажів залізничним
транспортом або доказ
прийняття участі у розробці
нормативних документів з оцінки
процесів з перевезення
пасажирів та вантажів
залізничнім транспортом та
перевірки телематичних
підсистем залізничного
транспорту (Наказ по
підприємству про утворення
робочої групи з розробки
нормативних документів зі сфери
оцінки процесів з перевезення
пасажирів та вантажів
залізничнім транспортом та
перевірки телематичних
підсистем залізничного
транспорту, який утворюється на
підставі доручення або наказу
Мінекономрозвітку та/або
Мінінфраструктури).

Наявність закінченої вищої
освіти за
інженерним/технічним
напрямом. Наявність
свідоцтва про проходження
курсу
підготовки/перепідготовки
та стажування за технічним
регламентом надання
послуг з перевезення
пасажирів та вантажів
залізничним транспортом
або доказу прийняття
участі у розробці
нормативних документів з
оцінки процесів з
перевезення пасажирів та
вантажів залізничнім
транспортом та перевірки
телематичних підсистем
залізничного транспорту
(Наказ по підприємству про
утворення робочої групи з
розробки нормативних
документів зі сфери оцінки
процесів з перевезення
пасажирів та вантажів
залізничнім транспортом та
перевірки телематичних
підсистем залізничного
транспорту, який
утворюється на підставі
доручення або наказу
Мінекономрозвітку та/або
Мінінфраструктури).

3. Головний
Аудитор
у сфері дії
технічного
регламенту
надання послуг
з перевезення
пасажирів та
вантажів
залізничним
транспортом

Наявність теоретичної та
практичної підготовки,
професійних знань, виробничого
стажу та досвіду роботи у сфері
дії технічного регламенту
надання послуг з перевезення
пасажирів та вантажів
залізничним транспортом не
менше 5-ти останніх
безперервних років за
напрямком технічного
регламенту надання послуг з
перевезення пасажирів та
вантажів залізничним
транспортом.
Документальне підтвердження
участі/стажування не менше, ніж
у 6-ти аудитах або процедурах
оцінки та перевірки у сфері
надання послуг з перевезення
пасажирів та вантажів
залізничним транспортом за
модулями, передбаченими
технічним регламентом надання
послуг з перевезення пасажирів
та вантажів залізничним
транспортом.
Може бути врахованим досвід
роботи у системі сертифікації
УкрСЕПРО на протязі 6-ти
останніх безперервних років за
напрямком технічного
регламенту надання послуг з
перевезення пасажирів та
вантажів залізничним
транспортом або доказ
прийняття участі у розробці
нормативних документів з оцінки
процесів з перевезення
пасажирів та вантажів
залізничнім транспортом та
перевірки телематичних
підсистем залізничного
транспорту (Наказ по
підприємству про утворення
робочої групи з розробки
нормативних документів зі сфери
оцінки процесів з перевезення
пасажирів та вантажів
залізничнім транспортом та
перевірки телематичних
підсистем залізничного
транспорту, який утворюється на
підставі доручення або наказу
Мінекономрозвітку та/або
Мінінфраструктури).

Наявність закінченої вищої
освіти за
інженерним/технічним
напрямом. Наявність
свідоцтва про проходження
курсу
підготовки/перепідготовки
за ДСТУ ISO 19011( або
наявність сертифіката
компетентності аудитора
ДСТУ ISO 9001-2009) та
стажування за технічним
регламентом надання
послуг з перевезення
пасажирів та вантажів
залізничним транспортом
або доказу прийняття
участі у розробці
нормативних документів з
оцінки процесів з
перевезення пасажирів та
вантажів залізничним
транспортом та перевірки
телематичних підсистем
залізничного транспорту
(Наказ по підприємству про
утворення робочої групи з
розробки нормативних
документів зі сфери оцінки
процесів з перевезення
пасажирів та вантажів
залізничним транспортом
та перевірки телематичних
підсистем залізничного
транспорту, який
утворюється на підставі
доручення або наказу
Мінекономрозвітку та/або
Мінінфраструктури).

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ
за Технічним регламентом безпеки інфраструктури залізничного
транспорту

№
п/п

1.

Найменування
персоналу
Експертфахівець
у сфері дії
технічного
регламенту
безпеки
інфраструктури
залізничного
транспорту

Вимоги до базової освіти
та підготовки за окремим
Вимоги до знань, досвіду роботи
технічним регламентом
персоналу, що
відповідно до якого
підтверджуються під час
проводиться
сертифікації
сертифікація/атестація
персоналу
Наявність теоретичної та
Наявність вищої (або
практичної підготовки,
середньої спеціальної)
професійних знань, виробничого
освіти за
стажу та досвіду роботи у сфері
інженерним/технічним
дії технічного регламенту безпеки напрямком. Наявність
інфраструктури залізничного
свідоцтва про проходження
транспорту не менше 3-х останніх курсу
безперервних років за напрямком підготовки/перепідготовки
технічного регламенту безпеки
та стажування за технічним
інфраструктури залізничного
регламентом безпеки
транспорту.
інфраструктури
Може бути врахованим досвід
залізничного транспорту
роботи у системі сертифікації
або доказу прийняття участі
УкрСЕПРО на протязі 3-х
у розробці нормативних
останніх безперервних років за
документів з оцінки
напрямком технічного регламенту продукції, що постачається
безпеки інфраструктури
залізничному транспорту та
залізничного транспорту або
перевірки підсистем
доказ прийняття участі у розробці інфраструктури
нормативних документів з оцінки залізничного транспорту
продукції, що постачається
(Наказ по підприємству про
залізничному транспорту та
утворення робочої групи з
перевірки підсистем
розробки нормативних
інфраструктури залізничного
документів зі сфери оцінки
транспорту. (Наказ по
продукції, що постачається
підприємству про утворення
залізничному транспорту та
робочої групи з розробки
перевірки підсистем
нормативних документів з оцінки інфраструктури
продукції, що постачається
залізничного транспорту,
залізничному транспорту та
який утворюється на
перевірки підсистем
підставі доручення або
інфраструктури залізничного
наказу Мінекономрозвітку
транспорту, який утворюється на та/або Мінінфраструктури).
підставі доручення або наказу
Мінекономрозвітку та/або
Мінінфраструктури).

2.

Аудитор
у сфері дії
технічного
регламенту
безпеки
інфраструктури
залізничного
транспорту

Наявність теоретичної та
практичної підготовки,
професійних знань, виробничого
стажу та досвіду роботи у сфері
дії технічного регламенту безпеки
інфраструктури залізничного
транспорту не менше 4-х останніх
безперервних років за напрямком
технічного регламенту безпеки
інфраструктури залізничного
транспорту.
Документальне підтвердження
участі/стажування не менше, ніж
у 3-х аудитах або процедурах
оцінки та перевірки у сфері
інфраструктури залізничного
транспорту за модулями,
передбаченими технічним
регламентом безпеки
інфраструктури залізничного
транспорту.
Може бути врахованим досвід
роботи у системі сертифікації
УкрСЕПРО на протязі 4-х
останніх безперервних років за
напрямком технічного регламенту
безпеки інфраструктури
залізничного транспорту або
доказ прийняття участі у розробці
нормативних документів з оцінки
продукції, що постачається
залізничному транспорту та
підсистем інфраструктури
залізничного транспорту (Наказ
по підприємству про утворення
робочої групи з розробки
нормативних документів зі сфери
оцінки продукції, що постачається
залізничному транспорту та
підсистем інфраструктури
залізничного транспорту, який
утворюється на підставі
доручення або наказу
Мінекономрозвітку та/або
Мінінфраструктури).

Наявність закінченої вищої
освіти за
інженерним/технічним
напрямком. Наявність
свідоцтва про проходження
курсу
підготовки/перепідготовки
та стажування за технічним
регламентом безпеки
інфраструктури
залізничного транспорту
або доказу прийняття участі
у розробці нормативних
документів з оцінки
продукції, що постачається
залізничному транспорту та
перевірки підсистем
інфраструктури
залізничного транспорту
(Наказ по підприємству про
утворення робочої групи з
розробки нормативних
документів зі сфери оцінки
продукції, що постачається
залізничному транспорту та
перевірки підсистем
інфраструктури
залізничного транспорту,
який утворюється на
підставі доручення або
наказу Мінекономрозвітку
та/або Мінінфраструктури).

3.

Головний
Аудитор
у сфері дії
технічного
регламенту
безпеки
інфраструктури
залізничного
транспорту

Наявність теоретичної та
практичної підготовки,
професійних знань, виробничого
стажу та досвіду роботи у сфері
дії технічного регламенту безпеки
інфраструктури залізничного
транспорту не менше 5-ти
останніх безперервних років за
напрямком технічного регламенту
безпеки інфраструктури
залізничного транспорту.
Може бути врахованим досвід
роботи у системі сертифікації
УкрСЕПРО на протязі 6-ти
останніх безперервних років за
напрямком технічного регламенту
безпеки інфраструктури
залізничного транспорту або
доказ прийняття участі у розробці
нормативних документів з оцінки
продукції, що постачається
залізничному транспорту та
перевірки підсистем
інфраструктури залізничного
транспорту (Наказ по
підприємству про утворення
робочої групи з розробки
нормативних документів зі сфери
оцінки продукції, що постачається
залізничному транспорту та
перевірки підсистем
інфраструктури залізничного
транспорту, який утворюється на
підставі доручення або наказу
Мінекономрозвітку та/або
Мінінфраструктури).

Наявність закінченої вищої
освіти за
інженерним/технічним
напрямком. Наявність
свідоцтва про проходження
курсу
підготовки/перепідготовки
за ДСТУ ISO 19011( або
наявність сертифіката
компетентності аудитора
ДСТУ ISO 9001-2009) та
стажування за технічним
регламентом безпеки
інфраструктури
залізничного транспорту
або доказу прийняття участі
у розробці нормативних
документів з оцінки
продукції, що постачається
залізничному транспорту та
перевірки підсистем
інфраструктури
залізничного транспорту
(Наказ по підприємству про
утворення робочої групи з
розробки нормативних
документів зі сфери оцінки
продукції, що постачається
залізничному транспорту та
перевірки підсистем
інфраструктури
залізничного транспорту,
який утворюється на
підставі доручення або
наказу Мінекономрозвітку
та/або Мінінфраструктури).

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ
за Технічним регламентом безпеки рухомого складу залізничного
транспорту

№
п/п

1.

Вимоги до базової освіти
та підготовки за окремим
Вимоги до знань, досвіду роботи
технічним регламентом
Найменування
персоналу, що
відповідно до якого
персоналу
підтверджуються під час
проводиться
сертифікації
сертифікація/атестація
персоналу
ЕкспертНаявність теоретичної та
Наявність вищої (або
фахівець
практичної підготовки,
середньої спеціальної)
у сфері дії
професійних знань, виробничого
освіти за
технічного
стажу та досвіду роботи у сфері
інженерним/технічним
регламенту
дії технічного регламенту безпеки напрямком. Наявність
безпеки
рухомого складу залізничного
свідоцтва про проходження
рухомого складу транспорту не менше 3-х останніх курсу
залізничного
безперервних років за напрямком підготовки/перепідготовки
транспорту
технічного регламенту безпеки
та стажування за технічним
рухомого складу залізничного
регламентом безпеки
транспорту.
рухомого складу
Може бути врахованим досвід
залізничного транспорту
роботи у системі сертифікації
або доказу прийняття участі
УкрСЕПРО на протязі 3-х
у розробці нормативних
останніх безперервних років за
документів з оцінки
напрямком технічного регламенту продукції, що постачається
безпеки рухомого складу
залізничному транспорту та
залізничного транспорту або
перевірки підсистем
доказ прийняття участі у розробці рухомого складу
нормативних документів з оцінки залізничного транспорту
продукції, що постачається
(Наказ по підприємству про
залізничному транспорту та
утворення робочої групи з
перевірки підсистем рухомого
розробки нормативних
складу залізничного транспорту
документів зі сфери оцінки
(Наказ по підприємству про
продукції, що постачається
утворення робочої групи з
залізничному транспорту та
розробки нормативних
перевірки підсистем
документів зі сфери оцінки
рухомого складу
продукції, що постачається
залізничного транспорту,
залізничному транспорту та
який утворюється на
перевірки підсистем рухомого
підставі доручення або
складу залізничного транспорту,
наказу Мінекономрозвітку
який утворюється на підставі
та/або Мінінфраструктури).
доручення або наказу
Мінекономрозвітку та/або
Мінінфраструктури).

2.

Аудитор
у сфері дії
технічного
регламенту
безпеки
рухомого складу
залізничного
транспорту

Наявність теоретичної та
практичної підготовки,
професійних знань, виробничого
стажу та досвіду роботи у сфері
дії технічного регламенту безпеки
рухомого складу залізничного
транспорту не менше 4-х останніх
безперервних років за напрямком
технічного регламенту безпеки
рухомого складу залізничного
транспорту.
Документальне підтвердження
участі/стажування не менше, ніж
у 3-х аудитах або процедурах
оцінки та перевірки у сфері
рухомого складу залізничного
транспорту за модулями,
передбаченими технічним
регламентом безпеки рухомого
складу залізничного транспорту.
Може бути врахованим досвід
роботи у системі сертифікації
УкрСЕПРО на протязі 4-х
останніх безперервних років за
напрямком технічного регламенту
безпеки рухомого складу
залізничного транспорту або
доказ прийняття участі у розробці
нормативних документів з оцінки
продукції, що постачається
залізничному транспорту та
перевірки підсистем рухомого
складу залізничного транспорту
(Наказ по підприємству про
утворення робочої групи з
розробки нормативних
документів зі сфери оцінки
продукції, що постачається
залізничному транспорту та
перевірки підсистем рухомого
складу залізничного транспорту,
який утворюється на підставі
доручення або наказу
Мінекономрозвітку та/або
Мінінфраструктури).

Наявність закінченої вищої
освіти за
інженерним/технічним
напрямком. Наявність
свідоцтва про проходження
курсу
підготовки/перепідготовки
та стажування за технічним
регламентом безпеки
рухомого складу
залізничного транспорту
або доказу прийняття участі
у розробці нормативних
документів з оцінки
продукції, що постачається
залізничному транспорту та
перевірки підсистем
рухомого складу
залізничного транспорту
(Наказ по підприємству про
утворення робочої групи з
розробки нормативних
документів зі сфери оцінки
продукції, що постачається
залізничному транспорту та
перевірки підсистем
рухомого складу
залізничного транспорту,
який утворюється на
підставі доручення або
наказу Мінекономрозвітку
та/або Мінінфраструктури).

3.

Головний
Аудитор
у сфері дії
технічного
регламенту
безпеки
рухомого складу
залізничного
транспорту

Наявність теоретичної та
практичної підготовки,
професійних знань, виробничого
стажу та досвіду роботи у сфері
дії технічного регламенту безпеки
рухомого складу залізничного
транспорту не менше
5-ти останніх безперервних років
за напрямком технічного
регламенту безпеки рухомого
складу залізничного транспорту.
Документальне підтвердження
участі/стажування не менше, ніж
у
6-ти аудитах або процедурах
оцінки відповідності, сумісності,
придатності до використання та
перевірки у сфері рухомого
складу залізничного транспорту
за модулями, передбаченими
технічним регламентом безпеки
рухомого складу залізничного
транспорту.
Може бути врахованим досвід
роботи у системі сертифікації
УкрСЕПРО на протязі 6-ти
останніх безперервних років за
напрямком технічного регламенту
безпеки рухомого складу
залізничного транспорту або
доказ прийняття участі у розробці
нормативних документів з оцінки
продукції, що постачається
залізничному транспорту та
перевірки підсистем рухомого
складу залізничного транспорту
(Наказ по підприємству про
утворення робочої групи з
розробки нормативних
документів зі сфери оцінки
продукції, що постачається
залізничному транспорту та
перевірки підсистем рухомого
складу залізничного транспорту,
який утворюється на підставі
доручення або наказу
Мінекономрозвітку та/або
Мінінфраструктури).

Наявність закінченої вищої
освіти за
інженерним/технічним
напрямом. Наявність
свідоцтва про проходження
курсу
підготовки/перепідготовки
за ДСТУ ISO 19011( або
наявність сертифіката
компетентності аудитора
ДСТУ ISO 9001-2009) та
стажування за технічним
регламентом безпеки
рухомого складу
залізничного транспорту
або доказу прийняття участі
у розробці нормативних
документів з оцінки
продукції, що постачається
залізничному транспорту та
перевірки підсистем
рухомого складу
залізничного транспорту
(Наказ по підприємству про
утворення робочої групи з
розробки нормативних
документів зі сфери оцінки
продукції, що постачається
залізничному транспорту та
перевірки підсистем
рухомого складу
залізничного транспорту,
який утворюється на
підставі доручення або
наказу Мінекономрозвітку
та/або Мінінфраструктури).

