
ПРОТОКОЛ  № 1 

 

засідання регіональної конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу якості 

продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» 

 

Про організацію і проведення в Харківській області  

регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції –  

«100 кращих товарів України» у 2015 році 

 

 

Дата проведення:   «24» квітня 2015 р. 

 

Місце проведення: 

  

Держпром, 3 під’їзд,  

5 поверх, актова зала 

 

Час проведення 

  

14 – 00 

 

Голова:    Коваленко В.М. – заступник голови регіональної конкурсної  комісії       

                   Всеукраїнського конкурсу якості, директор Департаменту економіки і   

міжнародних відносин  Харківської обласної державної адміністрації 
 

Секретар: Семенова С.В. – секретар регіональної конкурсної комісії  Всеукраїнського 

конкурсу якості, інженер І категорії ДП «Харківстандартметрологія» 
 

Присутні на засіданні: члени регіональної конкурсної комісії Всеукраїнського 

конкурсу якості  

 

Порядок денний: 

 

Про організацію і проведення в Харківській області регіонального етапу 

Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих 

товарів України» (далі – Конкурс)  у 2015 році. 

Доповідач: Семенова С.В. 

 

СЛУХАЛИ: 

 Семенову С.В. 

 У 2015 році конкурс проводиться на підставі урядових рішень, відповідно до 

Програми проведення Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, 

послуг) «100 кращих товарів України», затвердженої директором Департаменту 

технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі 08.04.2015, 

Протоколу засідання Головної конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу якості 

продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» від 31.03.2015. 

Організатором Конкурсу є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за 

сприяння обласних та міських державних адміністрацій. 

 Конкурс проводиться у три етапи – підготовчий, регіональний та 

загальнодержавний. Участь у Конкурсі беруть на добровільних засадах підприємства, 

установи, організації усіх форм власності, які зареєстровані та мають виробничі 

потужності винятково на території України. 
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У рамках Конкурсу визначають кращі товари (послуги) за такими номінаціями:  

продукція (продовольчі товари, промислові товари для населення, товари 

виробничо-технічного призначення, вироби народних художніх промислів); 

роботи та послуги, які виконуються або надаються у побутовій та виробничій 

сферах. 

Учасників конкурсу поділяють у кожній номінації за категоріями підприємств 

на малі, середні та великі. 

Оцінювання якості продукції, яка представлена на Конкурс, здійснюють  

експертні групи, до складу яких входять фахівці, що пройшли відповідну підготовку 

та отримали свідоцтво експерта Конкурсу 2015 року.  

Методологія проведення оцінювання якості продукції передбачає такі етапи: 

- учасник Конкурсу здійснює самооцінку своєї продукції шляхом заповнення 

анкети-самооцінки; 

 - оцінка експертів на регіональному рівні; 

 - оцінка експертними групами на загальнодержавному етапі з безпосереднім 

виїздом на підприємство. 

За результатами проведеної роботи з оцінювання якості продукції (товарів, 

робіт, послуг) регіональна конкурсна комісія визначає у кожній номінації переможців 

Конкурсу на регіональному етапі. 

За результатами проведення загальнодержавного етапу Головна конкурсна 

комісія визначає переможців, лауреатів та фіналістів Конкурсу в кожній номінації. 

Фінансування робіт, пов’язаних з проведенням Конкурсу, здійснюється за 

рахунок реєстраційних та цільових внесків учасників Конкурсу, а також інших, не 

заборонених законодавством України, джерел фінансування. На регіональному етапі 

Конкурсу у 2015 році за кожну окрему назву типу (виду) продукції (товару, роботи, 

послуги) відповідно до встановлених номінацій розмір реєстраційного внеску, згідно 

Програми проведення Конкурсу, не повинен перевищувати 3000 грн.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити склад організаційного комітету регіонального етапу 

Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих 

товарів України» (Додаток 1). 

2. Затвердити суму реєстраційного внеску учасників Конкурсу на 

регіональному рівні за одне найменування продукції, що перераховується на 

розрахунковий рахунок ДП «Харківстандартметрологія», у розмірі: 

малі підприємства (із чисельністю до 50 осіб)  - 1440 грн; 

середні підприємства (із чисельністю від 51 до 250 осіб) – 2250 грн; 

великі підприємства (із чисельністю більше 250 осіб) – 3000 грн. 

 Учасникам Конкурсу 2014 року надавати 30% знижку реєстраційного внеску. 

 3. Затвердити для здійснення оцінки якості продукції (товарів, робіт, послуг) 

склад експертних груп регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості 

продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» (Додаток 2). 

 

 

Голова                                                               В.М. Коваленко 

 

Секретар                                                           С.В. Семенова  

      



               Додаток 1 

 

Склад  

організаційного комітету 

Всеукраїнського конкурсу якості продукції  

„100 кращих товарів України”  

 

Коваленко 

Віктор Миколайович 

директор Департаменту економіки і 

міжнародних відносин Харківської області 

державної адміністрації, голова оргкомітету 

 

Зеленцов 

Михайло Васильович  

заступник генерального директора 

ДП  “Харківстандартметрологія”,  заступник 

голови оргкомітету 

 

Семенова 

Світлана Вікторівна 

 

інженер І категорії  

ДП “Харківстандартметрологія”,  

секретар оргкомітету  

 

Антоненко 

Людмила Анатоліївна 

головний спеціаліст відділу санітарного 

нагляду Управління організації державного 

санітарно-епідеміологічного нагляду 

Головного управління Держсанепідемслужби 

у Харківській області 

 

Золотько 

Алевтина Олегівна 

інженер ІІ категорії 

ДП “Харківстандартметрологія” 

 

Марченко 

Артем Володимирович 

 

начальник відділу 

ДП “Харківстандартметрологія” 

 

Чепела 

Володимир Миколайович 

 

заступник генерального директора 

ДП “Харківстандартметрологія” 

Черномаз 

Павло Олексійович 

 

начальник сектору 

ДП “Харківстандартметрологія” 

 

Чухно  

Михайло Григорович 

 

заступник начальника відділу 

ДП “Харківстандартметрологія” 

 

 

       Секретар                                                                 С.В.Семенова       

 



      Додаток 2  

 

СКЛАД 

експертних груп  Всеукраїнського конкурсу якості продукції 

(товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” 

 

 

№ 

з/п 

П.І.Б Звання Номінації 

продукції 

Семенова І.І. головний експерт 

Семенова С.В. експерт 

1.  

Дябіна Н.М. експерт 

01.01 

Семенова С.В. головний експерт 

Семенова І.І. експерт 

2.  

Дябіна Н.М. експерт 

01.02 

Дябіна Н.М. головний експерт 

Семенова С.В. експерт 

3.  

Семенова І.І. експерт 

01.03 

Семенова С.В. головний експерт 

Семенова І.І. експерт 

4.  

Дябіна Н.М. експерт 

01.04 

Семенова І.І. головний експерт 

Семенова С.В. експерт 

5.  

Дябіна Н.М. експерт 

02 

 

       

 

         Cекретар                                                         С.В.Семенова       

 


