ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДП «Рівненський ЕТЦ»
від 01.06.2012 № 102.1

ПОЛОЖЕННЯ
про консультативно-методичний центр
ДП «Рівненський ЕТЦ»
з застосування Технічного регламенту ліфтів
1.
Консультативно-методичний центр державного підприємства
«Рівненський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» з
застосування Технічного регламенту ліфтів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22.04.2009 № 465, створено на базі державного підприємства
«Рівненський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» (далі - ДП
«Рівненський ЕТЦ») наказом Держгірпромнагляду України від 14.02.2012 № 29
«Про організацію консультативно-методичних центрів».
2.
Скорочене найменування консультативно-методичного центра
державного
підприємства
«Рівненський
експертно-технічний
центр
Держгірпромнагляду України»: КМЦ ДП «Рівненський ЕТЦ» .
3.
КМЦ ДП «Рівненський ЕТЦ» входить до складу єдиної системи _
науково-технічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та
охороною праці. В своїй діяльності керується Законом України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", директивами ради
Європейського союзу, Технічним регламентом ліфтів, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 465, постановою Кабінету Міністрів
України від 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил
застосування національного знака відповідності", Технічним регламентом модулів
оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком
відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження
відповідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня
2003 р. № 1585, Статутом ДП «Рівненський ЕТЦ» та цим Положенням.
4.
Місцезнаходження КМЦ ДП «Рівненський ЕТЦ»:
33028, м. Рівне, вул. Лермонтова, 7.
5. Керівництво КМЦ ДП «Рівненський ЕТЦ» здійснює начальник ДП
«Рівненський ЕТЦ», який несе персональну відповідальність за його діяльність
перед Держгірпромнаглядом України.
6. КМЦ ДП «Рівненський ЕТЦ» організований з метою проведення робіт
по формуванню та поліпшенню доказової бази Технічного регламенту ліфтів, а
також стандартів, що йдуть до нього у додатку,
7.Основними завданнями КМЦ ДП «Рівненський ЕТЦ» є:
7.1. Формування та поліпшення доказової бази Технічного регламенту ліфтів
(далі – Технічний регламент), закріпленого за КМЦ ДП «Рівненський ЕТЦ».
7.2. Розроблення фахівцями КМЦ ДП «Рівненський ЕТЦ» та затвердження
його керівником методичних рекомендацій із застосування Технічного регламенту.
7.3. Розроблення та постійна актуалізація (не рідше одного разу на рік)

переліку національних стандартів, які у разі добровільного застосування є доказом
відповідності продукції вимогам Технічного регламенту (далі - Перелік
національних стандартів).
7.4. Відстеження результативності регуляторного акту (Технічного
регламенту), яке здійснюється згідно зі статтею 10 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою
відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308.
7.5. Розроблення плану-графіка відстеження результативності регламенту,
який повинен включати всі види відстеження: базове, повторне та періодичне.
7.6. Проведення всіх видів відстеження у строки, зазначені планом –
графіком.
7.7. Підготовка звіту про відповідне відстеження результативності
регламенту та направлення його до Держгірпромнагляду України в п'ятиденний
строк після закінчення кожного виду відстеження.
7.8. Перегляд Технічного регламенту протягом п'ятирічного строку згідно зі
статтею 25 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури
оцінки відповідності» з урахуванням плану-графіка Держгірпромнагляду України
або на виконання вимог Президента України чи Кабінету Міністрів України.
7.9. Ведення на веб - сайті ДП «Рівненський ЕТЦ» розділу, в якому повинна
міститися вся інформація про відповідний Технічний регламент і оцінку
відповідності продукції його вимогам.
8.
КМЦ ДП «Рівненський ЕТЦ» може виконувати інші роботи необхідні для
проведення робіт по формуванню та поліпшенню доказової бази Технічного
регламенту ліфтів.
9. КМЦ ДП «Рівненський ЕТЦ» має право:
9.1. Самостійно планувати свою діяльність, формувати програми, плани графіки відстеження результативності регуляторного акта;
9.2. Залучати, а у разі необхідності придбавати, необхідні матеріально технічні ресурси, використання яких не обмежено законом, у фізичних осіб та
підприємств, організацій, установ незалежно від їх форм власності;
9.3. Залучати, в разі необхідності, до участі в роботах по формуванню та
поліпшенню доказової бази Технічного регламенту ліфтів фахівців інших
організацій та підприємств на підставі угод.
9.4. Запитувати від організацій та підприємств матеріали та інформацію, що
необхідні для проведення робіт КМЦ ДП «Рівненський ЕТЦ»;
9.5.
Звертатися до підрозділів державного ринкового нагляду
Держгірпромнагляду України, галузевих управлінь Держгірпромнагляду України,
інших консультативно-методичних центрів та органів з оцінки відповідності за
необхідною допомогою.
10. КМЦ ДП «Рівненський ЕТЦ» зобов'язаний:
10.1.
Постійно підтримувати свою відповідність вимогам цього
Положення;
10.2.
Забезпечувати
об'єктивність
результатів
відстеження
результативності Технічного регламенту.
10.3.
Створити умови, що унеможливлюють вплив на результати

відстеження результативності Технічного регламенту зацікавлених сторін;
10.4.
Дотримуватися правил та порядків відстеження результативності
технічного регламенту, встановленим нормативними документами, а також іншими
документами, які регламентують діяльність КМЦ ДП «Рівненський ЕТЦ».
10.5.
Переглядати Технічний регламент до закінчення п'ятирічного строку
згідно зі статтею 25 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та
процедури
оцінки
відповідності»
з
урахуванням
плану-графіка
Держгірпромнагляду України або на виконання вимог Президента України чи
Кабінету Міністрів України.
10.6.
В п'ятиденний строк після Закінчення кожного виду відстеження
надавати до Держгірпромнагляду України звіт про відстеження результативності
Технічного регламенту;
10.7.
Забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час
проведення діяльності КМЦ ДП «Рівненський ЕТЦ».
11. КМЦ ДП «Рівненський ЕТЦ» в процесі виконання покладених на нього
завдань
взаємодіє
з
підрозділами
державного
ринкового
нагляду
Держгірпромнагляду України, галузевими управліннями Держгірпромнагляду
України за відповідними напрямами, іншими консультативно-методичними
центрами та з органами з оцінки відповідності.
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