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Даний звіт здійснено з метою підбиття підсумків функціонування 
Інтегрованої системи менеджменту на МПП «Алекс»у 2020 році. 

Система менеджменту якості та безпечності харчових продуктів 
відповідно до вимог міжнародних стандартів ІSО 9001 та ISO 22000 розроблена 
та впроваджена на МПП «Алекс» згідно   наказу № 12 від 21 квітня 2015 року, 
вперше сертифікована у листопаді 2015 року.  

В 2018 р.  здійснено перехід на нову версію стандарту ІSО 9001:2015 в 
рамках другого наглядового аудиту у лютому 2018 р.  

У листопаді 2018 р. відбувся повторний (другий) сертифікаційний аудит 
та отримано новий сертифікат на наступні три роки. У листопаді 2019 р. 
підприємство успішно пройшло перший наглядовий аудит. 

У серпні 2020 р. вищим керівництвом було прийняте рішення щодо 
підготовку до здійснення переходу на нову версію ISO 22000:2018 у рамках 
другого наглядового аудиту. У листопаді 2020 року зазначений перехід було 
підтверджено, отримано новий сертифікат. 

У звіті стосовно системи менеджменту вживаються скорочення ІСМ- 
«Інтегрована система менеджменту». 

Інтегрована система  спрямована на забезпечення якості і безпечності 
мінеральної води в асортименті. Сферою застосування  інтегрованої системи  є 
виробництво мінеральної води. 

Відповідно до вимог ISO 9001:2015 і ISO 22000:2018 розглянуті наступні 
вхідні дані для аналізу: 

а) статус дій за результатами попередніх аналізів з боку керівництва; 
b) зміни зовнішніх та внутрішніх факторів стосовно ІСМ, включно зі 

змінами в організації та її контексті; 
c) інформацію про показники функціонування та результативності ІСМ, 

включаючи тенденції за окремими напрямками; 
d)  достатність ресурсів; 
e) всі надзвичайні ситуації та інциденти та відкликання/вилучення 
f) відповідну інформацію, отриману через зовнішню та внутрішню 

комунікації, включно із запитами та скаргами від зацікавлених сторін; 
g) можливості для постійного покращення 

         Даний звіт є узагальненням даних з  01 січня по 31 грудня 2020 року, 
необхідних для аналізу результативності інтегрованої системи менеджменту 
(ІСМ). 
          Аналіз з боку керівництва ґрунтується на таких вхідних даних: 
 
 

1. Статус дій за результатами попередніх аналізів з боку керівництва 
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Вище керівництво МПП «Алекс» визначило і документально оформило 
цілі та напрямки в сфері  ІСМ з урахуванням результатів попереднього аналізу з 
боку керівництва. 

Політика та цілі у сфері якості та безпечності є основоположними для 
роботи підприємства. 

Виконання вимог Політики і досягнення поставлених цілей у сфері якості 
та безпечності  показують, наскільки успішно функціонує інтегрована система 
менеджменту. 

Виконання цілей у сфері ІСМ стало обов'язковим для всіх співробітників 
підприємства. 

На основі  моніторингу виконання цілей і заходів за звітний період  
можна зробити висновки, що на момент проведення даного аналізу більша 
частина заходів  виконана в заплановані терміни.  

За результатом попереднього аналізування  не всі дії виконані. 
Частина заходів не виконана через незалежні від підприємства причини, а 

саме через неможливість залучення підрядників внаслідок пандемії COVID19. 
 
2  Зміни зовнішніх та внутрішніх факторів стосовно ІСМ, включно зі 

змінами в організації та її контексті 
Основною зміною у зовнішніх факторах у поточному році стала пандемія, 

викликана коронавірусною інфекцією, внаслідок чого знизилася купівельна 
спроможність споживачів. Оскільки мінеральні води не є товаром першої 
необхідності, їх споживання скоротилося, відповідно зменшивши 
прогнозований прибуток МПП «Алекс». 

Також внаслідок пандемії значно затягнувся процес запуску нової лінії 
розливу в РЕТ-тару – іноземні спеціалісти не мали змоги приїхати в Україну 
для проведення пускових робіт та навчання персоналу. 

Серед внутрішніх факторів до позитивних слід віднести ввід в 
експлуатацію нової лінії розливу в РЕТ, нового складу готової продукції, 
початок облаштування нової секції відділення водо підготовки, що вкупі дає 
можливості для розширення виробництва та покращення умов зберігання. 

Значних змін безпосередньо в організації не відбулося. 
Контекст організації істотним чином не змінився. 
 
3 Інформація про показники функціонування та результативності 

ІСМ, включаючи тенденції за окремими напрямками 
Відповідно до прийнятої методології оцінки результативності ІСМ  

інтегрована система менеджменту МПП «Алекс»  визнана результативною на 
рівні «Добре»  81,2%. 
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Комплексний розрахунок ефективності функціонування ІСМ  наведений у 
Додатку А 

Звіт про функціонування ІСМ за процесами поданий у Додатку Б. 
3.1 Результати діяльності з оновлення системи: 
За звітний період повністю переглянута система задокументованої 

інформації, здійснена її актуалізації та приведення у відповідність з вимогами  
ISO 22000:2018 р. 

Проведене повне та всебічне дослідження щодо Плану керування 
небезпечними факторами: оновлено перелік зовнішньої та внутрішньої 
нормативної документації, актуалізовано перелік сировини, комплектуючих та 
допоміжних матеріалів та відповідно перелік постачальників, здійснено аналіз 
небезпечних факторів та встановлено заходи керування ними, визначено 
процеси моніторингу та порядок здійснення коригувальних дій. 

Система менеджменту безпечності харчових продуктів як складова 
частина ІСМ повністю валідована та верифікована. 

 
3.2 Результати моніторингу та вимірювань 
За результатами моніторингу та вимірювань всі процеси на підприємстві 

функціонують згідно поставленим вимогам. 
Повірка ЗВТ пройшла вчасно у запланованому обсязі. 
Програма контролю виробництва виконується. 
Періодичні перевірки у зовнішніх лабораторіях проводяться вчасно та 

підтверджують повну відповідність вимірювань та результатів контрольно-
виробничої лабораторії. 

 
3.3  Аналіз результатів діяльності з верифікації Програм-передумов 

та Плану керування небезпечними факторами 
Верифікація на МПП «Алекс» здійснювалася відповідно до 

затвердженого Плану верифікації на 2020 р. від 05 січня 2020 р. 
В результаті проведеного НАССР дослідження було визначено 

доцільність функціонування 14 програм-передумов. 
Всі програми-передумови були успішно верифіковані, що відображено у 

Протоколі комплексної перевірки (верифікації) ІСМ від 15.11.2020 р. 
Результати верифікації підтвердили, що всі визначені програми успішно 
працюють і достатньою мірою можуть забезпечувати управління небезпечними 
факторами на своїх ділянках. 

План керування небезпечними факторами (План НАССР/ОПП) був 
розроблений в результаті проведеного НССР дослідження, валідований 
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(Протоколи валідації), затверджений і верифікований (Протокол верифікації 
Плану НАССР/ОПП від 20 листопада 2020 р.) 

В результаті верифікації Плану керування небезпеками підтверджено, що 
ОПП та КТК встановлені вірно і визначені в них заходи керування та їх 
комбінації здатні забезпечити контроль і керування небезпечними факторами.  

 
3.4 Невідповідності та коригувальні дії 
За період, що аналізується, на підприємстві виникали такі 

невідповідності: 
- В зв’язку зі зміною форми пляшки і її геометричних параметрів виникла 

невідповідність в режимі формування транспортної упаковки – паллети. 
Частина піддонів руйнувалася на шляху до споживача під час 
транспортування. 

Коригувальні дії: Через неспроможність власними силами змінити програму 
пристрою для пакетування було залучено спеціалістів із сервісного 
обслуговування і прописано нову програму обмотування з урахуванням нових 
геометричних параметрів. 

- У зв’язку з неправильно спроектованою формою дна пляшки на новій 
лінії випускалася продукція, яка виявилася непридатною для тривалого 
зберігання – через 1-2 тижні після фасування відбувалося розтріскування 
дна і відповідно витікання продукту. 

Коригувальні дії: Неодноразові виклики спеціалістів з налаштування видувної 
машини не дали результатів, тому було прийняте рішення про виготовлення 
нового дна пресформ. 
 
 3.5 Результати аудитів (внутрішніх та зовнішніх) 

Протягом  звітного періоду  було проведено 2 зовнішні аудити і 22 
внутрішні згідно Графіку проведення внутрішніх аудитів на МПП «Алекс» у 
2020 р. 

Зовнішні аудити відбувалися: 
1) на відповідність вимогам ДСТУ 878-93. Відповідність підтверджено. 
2) другий наглядовий аудит сертифікаційного органу та перехід на нову 

версію ISO 22000:2018. Відповідність вимогам підтверджено. 
Метою внутрішніх аудитів була перевірка відповідності ІСМ вимогам 

стандарту ІSО 9001:2015, ISO 22000:2005 та внутрішнім методикам ІСМ, 
програмам-передумовам підприємства. 

Перед наглядовим аудитом було проведено внутрішні аудити з метою 
підтвердження готовності до переходу на нову версію ISO 22000. 
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В ході внутрішніх аудитів було виявлено 16 невідповідностей  з ІСМ, 
розроблено рекомендації для поліпшення. Всі невідповідності були усунені у 
встановлені терміни або знаходяться в процесі усування. 

План проведення внутрішніх аудитів ІСМ  виконується у встановлені 
терміни. 

За результатами внутрішніх аудитів зроблено висновок, що підтверджує 
функціонування ІСМ вимогам ІSО 9001:2015, ISO 22000:2005,  ISO 22000:2018 
та внутрішній документації ІСМ. 

Необхідно відзначити, що в результаті проведення внутрішніх аудитів  
керівники структурних підрозділів, а також співробітники підрозділів 
ставляться  відповідально до функціонування ІСМ, до її вимог. 

За всіма виявленими невідповідностями розроблені коригувальні дії. 
Аудитори перевірили їх виконання. Всі коригувальні дії виконані у 

встановлений термін. Виконані коригувальні дії є результативними.Звіт щодо 
проведення аудитів наведений у Додатку В. 

 
3.6 Результати інспекцій (наглядові органи, замовники) 
У зв’язку з пандемією коронавіруса інспекцій за поточний період не 

відбувалося. До зовнішньої перевірки  можна віднести сертифікаційну 
перевірку щодо сертифікації відповідності продукції вимогам стандарту ДСТУ 
878-93. 

 
3.7 Показники діяльності зовнішніх постачальників 
З боку зовнішніх постачальників можна виокремити діяльність зі збуту 

(ФОП Ісаєнко), задачею якої є забезпечення збуту продукції МПП «Алекс» 
методом активної доставки та зв’язок із споживачами 

Всі зовнішні постачальники, що співпрацюють з підприємством, внесені 
до затвердженого реєстру постачальників на основі процедури оцінки та вибору 
постачальників.  

Протягом звітного періоду були виявлені невідповідності якості преформ 
(постачальник «РЕТАЛ Дніпро»), внаслідок чого на виробництво були залучені 
спеціалісти з боку виробника і вжиті заходи з усунення невідповідностей – 
заміна бракованої преформи. 

 
3.8 Аналіз ризиків та можливостей, а також результативність дій з 

реагування на них 
За звітний період основним ризиком можна вважати ризик зупинення 

виробництва внаслідок зовнішніх факторів – пандемії коронавіруса, а також 
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ризик недоотримання прибутків внаслідок падіння купівельної спроможності 
замовників, що також є наслідком економічної кризи, викликаної пандемією. 

Мінімальна кількість працівників МПП «Алекс», що захворіли на корона 
вірус (2 особи з 86 працівників)свідчить про ефективність заходів, вжитих 
підприємством. 

В таких умовах підприємство відреагувало збільшенням площ 
складування, початком облаштування нової секції відділення водопідготовки, 
розширенням асортименту готової продукції, щоб якомога повніше 
задовольнити потреби замовників. 

 
 3.9 Ступінь досягнення цілей  ІСМ 
Докладні результати досягнення цілей за напрямками представлені у 

Додатку Г. 
 Цілі, поставлені на початку року, досягнуті на 73,34 %.  
Ступінь досягнення цілей за напрямками представлена в таблиці. 
 

   №                  Найменування цілі 

Коефіцієнт  

вагомості  

цілі Vi 

        Значення 

 результативності 

 досягнення цілі 

    (в %) Рц 

    1 
Підтвердження та зміцнення репутації підприємства 
як одного з кращих виробників Закарпатських 
мінеральних вод 

     0,10 80 

    2 Збільшення обсягу реалізації на ринку України на 10 % 0,20 83,3 

    3 

Вдосконалення інфраструктури  

підприємства  

 
0,40 61,7 

   4 

Відповідність діяльності підприємства застосовуваним 

вимогам законодавчих та нормативних актів, а також  

іншим вимогам, прийнятим організацією 
0,10 100 

5 Підтримка високого рівня безпечності продукції 0,20 70 

 
Р ІСМ ц =  Рц х Vi = 80*0,1+83,3*0,2+61,7*0,4+100*0,1+70*0,2=73,34 % 

Підсумкова результативність ІСМ: 

РІСМ max = 100% 
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 80%≤ РІСМ =100% - результативність добра 

50% ≥ РІСМ <80% - задовільна 

Р ІСМ < 50% - незадовільна 

Відповідно до прийнятої методології оцінки результативності ІСМ 

інтегрована система менеджменту МПП «Алекс» визнана  результативною за 

цілями на рівні «Задовільно». 

4 Достатність ресурсів 
Протягом підзвітного періоду матеріальні ресурси виділялися у 

необхідній кількості. 
Фонд заробітної плати зріс на15,3% у порівнянні з попереднім 2019 

роком. 

Щодо людських ресурсів спостерігалася висока плинність кадрів - 24 %. 
Звільнилося 21 осіб, прийнято на роботу 30. 

 
5 Будь-які надзвичайні ситуації та інциденти, що відбулися та 

вилучення/відкликання 
За підзвітний період на МПП «Алекс» не відбулося жодної надзвичайної 

ситуації чи інциденту або процедури вилучення/відкликання. 
Претензії замовників щодо невідповідності готової продукції за якістю 

(наявності тріщин в дні пляшки, витікання продукції) були врегульовані 
мирним шляхом без ініціювання відкликання або вилучення. Відбулася заміна 
невідповідної продукції за рахунок МПП «Алекс». 

 
6 Відповідна інформація, отримана шляхом зовнішньої та 

внутрішньої комунікації, включно із запитами та скаргами від 
зацікавлених сторін 

За період з 01 січня по 31 грудня 2020 року на МПП «Алекс» надійшло  7 
претензій від замовників, які стосувалися неякісного фасування (протікання 
продукції) 

Безпосередній зв’язок із замовниками забезпечує ФОП Ісаєнко, в чиї 
обов’язки входить реагування на скарги та врегулювання можливих 
непорозумінь. 

Протягом  2020 р. було проведено опитування замовників МПП «Алекс» - 
кінцевих споживачів та дистрибуторів. 
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На підставі анкетування 120 випадково відібраних 
ремспондентів відокремлений відділ маркетингу отримав такі результати за 
показниками: 

Мінімально прийнятним визначено показник задоволеності споживачів – 
78  %. 
Для оцінки середнього показника задоволеності споживачів МПП «Алекс» бере 
такі показники з анкет, як: 
1) Задоволеність якістю продукції. Задоволені – 84 % 

2) Задоволеність упаковкою продукції. Задоволені – 75 % 

3) Рівень цін на продукцію. На рівні ринкової - 62%, нижче ринкової-28% що 
говорить про суттєву конкурентоспроможність на ринку. 

На підставі отриманих аналітичних даних зроблені висновки: 
        Найбільш затребуваною продукцією та метою придбання мінеральних вод 

ТМ «Алекс» є лікування – 34 % та профілактика 45 %, втамування спраги - 
12%, також споживачі оцінили мінеральні води МПП «Алекс», як корисні, - 
42% та приємні на смак -31%.  

Деякі показники задоволеності у опитуваннях 2020 року у порівнянні з 
опитуваннями 2019 року покращилися, але знизився показник задоволеності 
упаковкою, що викликане проблемою з появою тріщин на дні пляшки і 
витіканням продукції. 

У графах побажання і зауваження від респондентів надійшли наступні 
побажання: 

1) В літні місяці, а також, у періоди сезонності (Новорічні та Різдвяні 
свята, Пасха) забезпечити постійну наявність асортименту 

2) Збільшити асортимент столової води до великої тари (6л) 
3) Проводити постійні мотиваційні програми для торгової команди для 

збільшення збуту 
4) Проводити постійні активності для продавців та кінцевих споживачів 

 
7 Можливості для постійного покращення 
Можливостями для покращення можна вважати розширення асортименту 

за рахунок отримання спецдозволу на виробництво столової мінеральної води 
«Ждимир».  

В умовах пандемії лікарі рекомендують «залужнювати» організм. 
Столова мінеральна вода, що не має жодних обмежень зі споживання, має 
перспективу на розширення ринку збуту. 

На підприємстві в період з 01 січня по 31 грудня 2020 р. поліпшувалась  
система менеджменту якості та безпечності харчових продуктів, а саме в 
частині вдосконалення інфраструктури: побудовано новий склад готової 
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продукції площею 1000 м.кв, нове приміщення водопідготовки, введено в 
експлуатацію нову лінію РЕТ, закуплено нове обладнання для газифікації 
вуглекислоти. 

Рекомендації по поліпшенню процесів за результатами аналізів ІСМ 
вищим керівництвом виконані, зокрема: 

- збільшено кількість внутрішніх перевірок на дільницях, де було 
виявлено більшу кількість невідповідностей ; 

- фонд заробітної плати збільшено на 10,3 % ; 
- підвищено кваліфікацію працівників за рахунок зовнішнього навчання – 

21 особа; 
- підтверджено сертифікат відповідності продукції ДСТУ 878-93. 
 
8 Рекомендації та дії, пов’язані з можливостями постійного 

покращення  
Рекомендації щодо покращення функціонування по процесах наведені у 

Додатку Б. 
Результати проведеного аналізу ІСМ з боку керівництва дозволяють 

зробити наступні висновки та рекомендації: 
- моніторинг реалізації Цілей в області якості дозволяє вважати ІСМ 

результативною, придатною і достатньою для забезпечення ефективного 
планування, здійснення процесів і управління ними;  

- Політику від 05.02.2019 р. визнати придатною і відповідною 
загальним намірам організації на 2020 рік, але внести до неї корективи в зв’язку 
з переходом на нову версію ISO 22000:2018; 

- виявленні проблемні сфери у функціонуванні ІСМ дозволяють 
говорити про необхідність впровадження поліпшень в інтегрованій системі 
менеджменту; 

- вважати ІСМ  готовою до наглядового аудиту та зовнішніх аудитів; 
- для підвищення задоволеності замовників використовувати дані, 

отримані з анкет задоволеності замовників; 
- відповідальним за процеси слід проаналізувати критерії процесів на 

предмет більш повної і всебічної оцінки результативності їх функціонування з 
метою їх поліпшення; 

- поліпшити внутрішній обмін інформацією на підприємстві, 
підвищити інформованість персоналу за змістом змін, що відбуваються, 
внутрішніх документів, сприяти налагодженню чітких взаємозв'язків між 
підрозділами. 
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ДОДАТОК  А 
 

Оцінка результативності ІСМ за 2020 рік 

1. Оцінка результативності ІСМ по процесах 

 

№ Найменування  процесу 

Коефіцієнт 

вагомості  

процесу Мi 

Значення 

результативності 

процесу  

(у відсотках) 

Рп 

1 Планування інтегрованої системи 
менеджменту 

0,1 73,34 

2 Зв'язок із замовниками 0,15 86,1 

3 Закупівлі  0,1 100 

4 Виробництво мінеральної води 0,2 100 

5 Зберігання та відвантаження 0,1 100 

6 Управління персоналом 0,1 62,14 

7 Контроль виробництва мінеральної води 0,15 100 

8 Управління  виробничою 
інфраструктурою 

0,1 80,1 

 

 

      РІСМ п = Рп х Мi = 73,34*0,1+86,1*0,15+100*0,1+100*0,2+100*0,1+62,14*0,1+ 

      100*0,15+80,1*0,1=89,5% 
  

Висновок:  

Відповідно до прийнятої методології оцінки результативності ІСМ визнати   

результативність ІСМ МПП «Алекс» по процесах  доброю. 
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2. Оцінка результативності ІСМ з досягнення цілей 

 

   №                  Найменування цілі 

Коефіцієнт 

вагомості 

цілі Vi 

        Значення 

 результативності

 досягнення цілі

    (в %) Рц 

    1 
Підтвердження та зміцнення репутації 
підприємства як одного з кращих виробників 
Закарпатських мінеральних вод 

     0,10 80 

    2 Збільшення обсягу реалізації на ринку України 
на 10 % 

0,20 83,3 

    3 

Вдосконалення інфраструктури  

підприємства  

 
0,40 61,7 

   4 

Відповідність діяльності підприємства 

застосовуваним вимогам законодавчих та 

нормативних актів, а також  

іншим вимогам, прийнятим організацією 

0,10 100 

5 Підтримка високого рівня безпечності продукції 0,20 70 

 

Р ІСМ ц =  Рц х Vi = 80*0,1+83,3*0,2+61,7*0,4+100*0,1+70*0,2= 73,34 % 

Середній процент досягнення цілей становить  79 %. 

Відповідно до прийнятої методології оцінки результативності ІСМ визнати 

результативність ІСМ МПП «Алекс» по цілях  задовільною. 
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Підсумкова результативність ІСМ: 

РІСМ = (РІСМ п + РІСМ ц) / 2 =  (89,5+73,34) / 2 = 81,42% 

РІСМ max = 100% 

 80%≤ РІСМ =100% - результативність добра 

50% ≥ РІСМ <80% - задовільна 

Р ІСМ < 50% - незадовільна 

Висновок:  

Відповідно до прийнятої методологією оцінки результативності ІСМ 

визнати інтегровану систему менеджменту МПП «Алекс»  результативною на 

рівні «Добре». 
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Додаток Б 
Звіт про функціонування процесів на МПП "Алекс" у 2020 році 

 

Назва процесу Висновки 
Результативність 

процесу 
Рекомендації щодо 

поліпшення 

Планування ІСМ 
функціонує 
задовільно 

73,34% 

Поліпшення роботи  
існуючої інтегрованої 
системи менеджменту  за 
результатами річного 
аналізу і розробка нових 
цілей 
Своєчасно здійснювати 
коригування цілей 

Зворотній зв'язок 
із замовниками 

функціонує 
добре, об’єми  
реалізації 
продукції 
збільшились в 
порівнянні з 
періодом 
минулого року : 
1,5 л РЕТ на 14 
%, 0,5 скло на 36 
%, 0,5 РЕТ та 0,8 
РЕТ не 
враховувалися 
внаслідок 
відсутності 
спеціального 
дозволу на 
розлив столової 
води. 
Задоволеність 
замовника 
підвищилася 

86,1% 

Для збільшення об’ємів  
реалізації та задоволеності 
замовника, ґрунтуючись на 
аналізі анкет замовників, 
рекомендується наступне: 
1.Розширення ринку збуту 
столової мінеральної води 
під новою торговою маркою 
«Вершина» 
2. Виведення на ринок 
нових позицій столової 
води: 0,8 л РЕТ з ковпачком 
спорт та звичайним. 
3. Зміцнення позицій 0,5 л 
РЕТ. 
4.Поліпшення якості робіт з 
існуючими та потенційними 
клієнтами. Забезпечення їх 
усією необхідною 
рекламною та іншою 
інформацією по продукції. 
5. Участь у профільних 
ярмарках і виставках. 

 Закупівлі функціонує добре 

100% 

1.При закупівлях сировини і 
матеріалів погоджувати з 
постачальниками 
обов'язково наявність 
супровідних документів 
підтверджуючих якість: 
паспорта або сертифіката 
якості на продукцію, 
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висновку санітарно-
гігієнічної експертизи. 
2. Пошук альтернативних 

постачальників. 

Виробництво 
мінеральної води 

У процесі аналізу 
функціонування 

процесу було 
виявлено, що 
виробництв 

перевиконало 
виробничу 

програму, а саме 
заплановане  на 

2020 р. 12 % 
зростання 
випуску 

продукції. У 
порівнянні з 2019 
роком випущено 
на 23 % більше 
РЕТ 1,5 л та на 
53% більше 0,5 

скла Аналіз 
якості готової 

продукції також 
показав добрий 

результат. 
 

 

100% 

1. Своєчасне забезпечення 
пакувальним матеріалом і 
маркувальними ярликами. 
2. Матеріальне 
забезпечення. 
3.Безперебійна поставка 
сировини і матеріалів. 
4. Технологічне 
забезпечення і модернізація 
обладнання. 
5. Підвищення кваліфікації 
працівників. 
6. Закупівля нового 
обладнання для розливу у 
скло 

Зберігання та 
відвантаження 

функціонує добре 

100% 

1.Підвищення задоволеності 
замовників (шляхом 
недопущення появи 
претензій споживачів щодо 
процесу зберігання і 
відвантаження готової 
продукції) 
2. Вдосконалення 
складського обліку з метою 
забезпечення принципу 
FIFO 

Управління 
персоналом 

функціонує 
задовільно 
Плинність кадрів 
у 4 рази 

62,14% 

1. Чітке планування потреби 
в кадрах з урахуванням 
об’єму  виробництва 
продукції, послуг. 
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перевищує 
загальноприйняту 
норму 

2. Своєчасна оплата і 
стимулювання праці, 
система матеріальної та 
моральної зацікавленості. 
3. Задоволення соціальних 
потреб працівників 
(медичному огляді, 
загальнозаводських 
культурних заходах) 

Контроль 
виробництва 
мінеральної води 

функціонує добре 

100% 

1. Розробка і впровадження 
нових видів вимірювань 
2. Моніторинг ЗВТ і 
пристосувань для контролю 
та вимірювань, що 
використовуються в 
підрозділах підприємства 

Управління 
виробничою 
інфраструктурою 

функціонує добре 

80,1% 

1.Забезпечити  механічний 
цех кваліфікованими 
працівниками. 
2. Своєчасна закупівля 
запасних частин та вузлів. 
3. Забезпечити своєчасне 
технічне обслуговування 
устаткування 
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Додаток  В 
 

Звіт  
про результати проведених аудитів з ІСМ за період  

з 01 січня по 31 грудня 2020 року 
Заплановано – 14 
Проведено – 22 
Невідповідностей всього - 16 
Невідповідностей по підрозділах : 
 
 Назва підрозділу Кількість 

виявлених 
невідповідностей 

Виконання 
коригувальних 
дій 

1 Контрольно-виробнича лабораторія 1 виконано 

2 Виробничий підрозділ 3 виконано 

3 Інспектор з кадрів 0  

4 Інженер з охорони праці 0  

5 Відділ головного механіка, інженер з 
організації експлуатації та ремонту 

2 виконано 

6 Відділ головного енергетика 1 виконано 

7 Складське господарство 2 виконано 

8 Заступник директора із загальних 
питань 

1 виконано 

9 Служба обслуговування свердловин 2 виконано 

10 Автотранспортний підрозділ 2 виконано 

11 Заступник директора із 
господарських питань 

2 виконано 

12 Юрисконсульт 0  
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Додаток   Г 

Моніторинг виконання цілей і заходів ІСМ 

МПП «Алекс» за 2020 рік 

 

№ 
п/
п 

Зміст цілі  

Д
о

ся
гн

у
то

,%
 

Заходи 
Відповідальніст
ь 

Термін виконання 

Оцінюв
ання 
результ
атів, % 

1 
 

Підтвердженн
я та 
зміцнення 
репутації 
підприємства 
як одного з 
кращих 
виробників 
Закарпатськи
х 
мінеральних 
вод 

10
0 

Сертифікація 
інтегрованої 
системи 
менеджменту 
(ІСМ) в рамках 
другого 
наглядового 
аудиту 

ПКІСМ Листопад 100 

Сертифікація 
відповідності 
продукції 
ДСТУ 878-93 

ПКІСМ 
Завідувач КВЛ 

Жовтень 100 

Підвищення 
компетентності  
персоналу  

Інспектор з 
кадрів 
Інспектор з 
охорони праці 

Згідно плану-
графіку 

100 

Навчання 
заступника 
директора з 
якості та 
завідувача 
контрольно-
виробничої 
лабораторії з 
метою 
переходу на 
нову версію 
стандарту ISO 
22000. 

Заступник 
директора з 
якості 

Березень 0 
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Перехід на 
нову версію 
стандарту ISO 
22000:2018 

ПКІСМ 
Червень-
листопад 

100 

2 

Ріст реалізації 
продукції на 
ринку  
України та за 
кордоном  

83,
3 

Ріст реалізації 
продукції РЕТ 
на 12% 

Директор Протягом року 100 

Ріст реалізації 
продукції РЕТ 
на 12 % 

Директор Протягом року 100 

Проведення 
маркетингових 
заходів : 
- розробка та 
поширення 
рекламної 
продукції (1 
камп) 
- ділові поїздки 
(відрядження) 
(4 п) 

Директор Протягом року 50 

Вивчення 
запитів 
замовників 

Відокремлений 
відділ 
маркетингу 

Щоквартально 100 

1) пошук 
партнерів в 
Україні, 
укладання 
договорів (4 п) 

Директор 
Відокремлений 
відділ 
маркетингу 

Протягом року 50 

2) укладання 
договорів із 
закордонними 
партнерами (1 
п) 

Директор 
Юрисконсульт 

Протягом року 100 

3 

Вдосконаленн
я 
інфраструкту
ри 
підприємства  

61,
7 

1) введення у 
експлуатацію 
нової лінії 
розливу  

Директор 
Заступник 
директора з 
виробництва 
Заступник 
директора із 
загальних 
питань 

І квартал  
 

100 

2) введення у 
експлуатацію 
приміщення 

Директор 
Заступник 
директора із 

І квартал  
 

100 
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нового складу 
готової 
продукції 

господарських 
питань  

3)покращення 
умов 
зберігання 
готової 
продукції 
шляхом 
затемнення 
склопакетів 
вікон захисною 
плівкою 

Директор 
Заступник 
директора із 
господарських 
питань 

Березень 100 

4)придбання та 
встановлення 
нового 
газифікатора 
(для 
газифікації 
зрідженого 
діоксиду 
вуглецю) 

Заступник 
директора із 
загальних 
питань 
Заступник 
директора із 
господарських 
питань 

Березень  100 

5)розроблення 
проекту 
припливно-
витяжної 
вентиляції у 
виробничих 
приміщеннях 

Директор 
Заступник 
директора із 
господарських 
питань 

Квітень 50 

6)ввід в 
експлуатацію 
припливно-
витяжної 
вентиляції в 
новому цеху 

Директор 
Заступник 
директора із 
господарських 
питань 

Травень 100 

7)обладнання 
приміщень 
складів 
системою 
обігріву від 
надлишкового 
тепла 
компресорів 

Заступник 
директора із 
загальних 
питань 
Заступник 
директора із 
господарських 
питань 
Головний 
механік 

Липень 100 
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8) завершення 
облаштування 
критого 
переходу до 
відділення 
водопідготовки 

Заступник 
директора з 
господарських 
питань 

Червень 100 

9)завершити 
роботи з 
покращення 
теплоізоляції 
резервуарів 
накопичення 
мінеральних 
вод в місцях їх 
видобування 

Головний 
механік 
Заступник 
директора з 
господарських 
питань 

Серпень 50 

10) обладнати 
навісом місце 
для зберігання 
піддонів 

Заступник 
директора з 
господарських 
питань 

Липень 0 

11) розширити 
площу перед 
рампою 

Заступник 
директора з 
господарських 
питань 

Вересень 0 

12) придбати 
електроштабел
ер для нового 
складу 

Директор Червень 100 

13)обладнати 
приміщення 
для ремонтної 
майстерні 

Заступник 
директора з 
господарських 
питань 
Головний 
механік 

Листопад 100 

14) зміцнити 
покриття 
цементної 
підлоги у 
складі 
комплектуючих 

Заступник 
директора з 
господарських 
питань 

Вересень 0 

15) обладнати 
додаткове 
побутове 
приміщення 
для персоналу 

Заступник 
директора з 
господарських 
питань 

Листопад 0 
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16) обладнати 
стелажами 
приміщення 
для зберігання 
додаткового 
обладнання 

Головний 
механік 

Серпень 50 

17)розширити 
зону для 
зберігання 
відходів 
виробництва 

Заступник 
директора з 
господарських 
питань 
Головний 
механік 

Листопад 0 

4 

Відповідність 
діяльності 
підприємства 
застосовувани
м вимогам 
законодавчих 
та 
нормативних 
актів, а також 
іншим 
встановленим 
вимогам 

100 Актуалізація 
документів 
зовнішнього 
походження, 
застосовуваних 
до діяльності 
підприємства  

Юрисконсульт 
Завідувач КВЛ 

Березень 
Вересень 

100 

Контроль стану 
охорони праці 
та санітарії й 
гігієни на 
виробництві 
відповідно до 
графіку  

Інспектор з 
охорони праці 
Група НАССР 

Згідно графіку 100 

Проведення 
внутрішнього та 
зовнішнього 
аудитів з метою 
визначення 
відповідності 
діяльності 
встановленим 
вимогам  

Група 
внутрішнього 
аудиту 
Зовнішні 
аудитори 

Згідно плану-
графіку 
Лютий 
Грудень 

100 
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Здійснення 
періодичного 
моніторингу та 
випробувань 
продукції з 
метою 
встановлення 
відповідності 
нормативним 
вимогам  

Група НАССР 
КВЛ 

Березень 
Липень 
Вересень 
Грудень 

100 

5 

Підтримка 
високого рівня 

безпечності 
продукції 

70 Своєчасне 
виявлення та 
запобігання 
будь-яких 
потенційних 
невідповідносте
й, що можуть 
призвести до 
зниження якості 
продукції та її 
забруднення 

Група 
НАССР  
КВЛ 

Протягом року 100 

Проведення 
оцінювання 
стану системи 
вимірювань на 
відповідність 
ДСТУ ISO  
10012:2005 для 
контрольно-
виробничої 
лабораторії 

Завідувач 
лабораторії 
Інженер з 
охорони праці 

Другий квартал 0 

Впровадження 
результативних 
схем обміну 
інформацією з 
усіма 
учасниками 
харчового 
ланцюга 

Юрисконсульт 
Група НАССР 

Протягом року 100 
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Забезпечення 
безпечності 
продукції на 
всіх етапах 
виробничого 
процесу, 
починаючи від 
закупівлі 
сировини та 
закінчуючи 
відвантаженням 
замовнику 

Група НАССР 
КВЛ 

Протягом року 100 

Визначення 
можливого 
допуску 
порушень 
методів гігієни 
в цілому по 
підприємству не 
більше, ніж 5 
порушень на 
місяць 

Група НАССР Протягом року 100 

Визначення 
чітких вимог до 
постачальників 
стосовно 
безпечності 
матеріалів, що 
контактують із 
сировиною 

Група НАССР 
КВЛ 
Юрисконсульт 

Протягом року 100 

Визначення 
вимог стосовно 
якості та 
безпечності до 
постачальників 
послуг, 
переданих на 
аутсорсинг 

Група 
НАССР 
Юрисконсульт 

Протягом року 100 

Придбання 
професійного 
інвентарю для 
прибирання 

Заступник 
директора з 
якості 

Червень 0 
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Вдосконалення 
системи заміни 
повітряних 
фільтрів на 
новій лінії 

Головний 
механік 

Липень 0 

Придбання 
нових килимків 
для дезінфекції 
взуття у 
виробничих 
приміщеннях 

Завідувач 
контрольно-
виробничої 
лабораторії 

Травень 100 
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