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Про охорону праці, пожежну 

безпеку, підготовку архівних установ 

області до роботи в осінньо-зимовий 

період  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про охорону праці, пожежну 

безпеку, підготовку архівних установ Луганської області до роботи в осінньо-

зимовий період, колегія Держархіву відзначає, що архівними установами області 

приділяється значна увага дотриманню пожежної безпеки, охорони праці та 

підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. 

За даними паспортів, станом на 01.01.2018, Держархів, архівні установи 

райдержадміністрацій, міських рад та трудових архівів мають 85 пристосованих 

архівосховищ, з яких  64 обладнано пожежною сигналізацією. 

Архівними установами здійснюються заходи щодо: систематичного 

перегляду та перезатвердження інструкції з пожежної безпеки; проходження 

технічного огляду вогнегасників та їх перезарядки; перевірки готовності систем 

охоронно-пожежної сигналізації, виведення на пульт централізованого 

спостереження пожежної охорони; проведення інструктажів з пожежної безпеки 

працівників архівних установ. 

В архівосховищах архівних установ розміщено плани евакуацій та інструкції 

з пожежної безпеки, розроблено інструкції з планування дій на випадок 

надзвичайних ситуацій. 

Кількість первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) в 

архівосховищах архівних установ відповідає вимогам чинного законодавства та 

становить 101 одиницю. 

У 2018 році та січні-квітні 2019 року всіма архівними установами здійснено 

діагностику, технічне обслуговування та перезарядку вогнегасників, крім 

архівних відділів Білокуракинської (грудень 2017р.), Міловської (жовтень 2017р.), 

Старобільської (листопад 2016р.), Троїцької (липень 2017р.) 

райдержадміністрацій, комунальних установ «Трудовий архів Білокуракинського 

району» (грудень 2017р.), «Трудовий архів територіальних громад Троїцького 

району» (липень 2017р.). 

Протягом 2018 року, січня-травня 2019 року 5 керівників та держслужбовців 

Держархіву, 8 держслужбовців архівних установ області  пройшли навчання у 

Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Луганської області. 

Відповідно до вимог чинного законодавства з питань охорони праці в 

архівних установах проводяться медичні огляди працівників архівних установ 

області; створюються умови, необхідні для безпечної праці та здорового 

психофізіологічного стану працівників, проводиться аналіз відповідності 
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температурно-вологісного режиму архівосховищ нормативним вимогам. Розміри 

та об’єми робочої площі відповідають нормам на одне робоче місце. Норми 

освітлення дотримуються; проводяться систематичні (один раз на півроку) 

інструктажі з працівниками архівних установ щодо дотримання вимог з охорони 

праці, а  при прийомі на роботу проводиться вступний та первинний інструктажі 

на робочому місці. 

В 2018 році, з метою покращення умов праці, Держархівом було придбано 4 

персональних комп’ютера, 1 багатофункціональний пристрій, оновлено 

комп’ютерну техніку в архівних установах Біловодського, Білокуракинського, 

Кремінського, Марківського, Міловського, Новоайдарського, Попаснянського, 

Сватівського, Станично-Луганського, Старобільського, Троїцького районів, міст 

Лисичанськ та Рубіжне. 

У 2018 році та січні-квітні 2019 року випадків виробничого травматизму в 

архівних установах області не було. 

З метою підготовки до роботи у осінньо-зимовий період 2019-2020 років 

архівними установами проводиться робота щодо: складання планів заходів з 

підготовки до роботи у осінньо-зимовий період; контролю та ініціювання 

проведення оглядів технічного стану приміщень та  систем опалення, підготовки 

опалювальної системи до експлуатації у зимовий період; додержання 

протипожежного стану приміщень архівних установ; проведення інструктажів 

щодо використання електроустаткування; здійснення обстеження технічного 

стану електромереж і електрообладнання. 

Архівними установами щороку надаються пропозиції до бюджетних запитів 

щодо фінансування усіх необхідних заходів для забезпечення надійної 

експлуатації архівних будівель і приміщень, систем їх життєзабезпечення, 

посилення пожежної безпеки архівосховищ та приміщень архівних установ 

Луганської області. 

Керуючись законами України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами пожежної 

безпеки для архівних установ України, затвердженими наказом Міністерства 

юстиції Украйни від 27.11.2017 № 3790/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 29.11.2017 за № 1446/31314, Правилами охорони праці в архівних 

установах, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від 

18.04.2017 № 634, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.07.2017 за № 

870/30738, з метою вдосконалення заходів, спрямованих на охорону праці та 

пожежну безпеку, належну підготовку архівних установ до роботи в осінньо-

зимовий період, 

 

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника відділу організації, координації архівної справи та 

інформаційного забезпечення Держархіву Кривицької В.В. про охорону праці, 

пожежну безпеку, підготовку архівних установ області до роботи в осінньо-

зимовий період прийняти до відома. 
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2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам, головам 

районних, селищних рад забезпечити: 

1) встановлення пожежної сигналізації в архівосховищах архівних відділів 

Білокуракинської, Біловодської, Марківської, Новоайдарської, Новопсковської 

райдержадміністрацій, Сєвєродонецької міської ради та комунальних установ 

«Трудовий архів Білокуракинського району», «Трудовий архів територіальних 

громад Марківського району», «Трудовий архів територіальних громад 

Міловського району Міловської селищної ради», «Трудовий архів територіальних 

громад Сватівського району» до 10.12.2019; 

2) термінове проведення технічного обслуговування та діагностики, а у разі 

потреби і перезарядки вогнегасників архівних відділів Білокуракинької, 

Міловської, Старобільської, Троїцької райдержадміністрацій, комунальних 

установ «Трудовий архів Білокуракинського району», «Трудовий архів 

територіальних громад Троїцького району». 

 

3. Державному архіву Луганської області: 

1) відповідальним за пожежну безпеку заступнику директора – головному 

зберігачу фондів Держархіву Лисенко Т.А., за організацію роботи з охорони праці 

заступнику директора Держархіву Тріщун С.О. посилити контроль за 

дотриманням вимог чинного законодавства щодо забезпечення пожежної безпеки 

і охорони праці у Держархіві; 

2) відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

забезпечення (Кривицька В.В.) посилити контроль за дотриманням вимог чинного 

законодавства щодо забезпечення охорони праці і протипожежної безпеки 

архівними установами області. 

 

4. Керівникам архівних установ області вжити необхідних заходів щодо: 

1) постійного контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з 

питань забезпечення охорони праці та протипожежної безпеки у архівних 

установах;  

2) забезпечення щорічного проведення технічного обслуговування та 

діагностики, а у разі потреби і перезарядки вогнегасників протягом 2019 року; 

3) розроблення та затвердження планів заходів з підготовки до осінньо-

зимового періоду 2019-2020 років до 01.07.2019;  

3) забезпечення виконання планів заходів підготовки архівних установ до 

роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 роки; 

4) включення до бюджетних запитів на 2020 рік видатків на фінансування 

заходів для забезпечення надійної експлуатації будівель і приміщень архівних 

установ, систем їх життєзабезпечення та пожежної безпеки (у т. ч. встановлення 

охоронно-пожежної сигналізації та проведення технічного обслуговування, 

діагностики і перезарядки вогнегасників); 

5) проходження навчання в Навчально-методичному центрі цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області, у разі потреби.  
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5. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

забезпечення (Кривицька В.В.) розмістити дане рішення на офіційному веб-сайті 

Державного архіву Луганської області. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

директора Державного архіву Луганської області Тріщун С.О. та заступника 

директора – головного зберігача фондів Державного архіву Луганської області 

Лисенко Т.А. 

 

 

 

Голова колегії                                                                              К. БЕЗГИНСЬКА 

 

Секретар колегії                                                                           В. КРИВИЦЬКА 

 


