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ДЕРЖАВНИЙ APXIB ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI

РIШЕННЯ КОЛЕГIi

Севсродонецьк Jю 3/2

органiзацiйно-технiчних,
заходiв та засобiв,

Про охорону працi, пожежну безпеку,
пiдготовку архiвних установ областi
до роботи в осiнньо-зимовий перiод

Заслухавши та обговоривши iнформацiю про охорону працi, пожежну
безпеку, пiдготовку архiвних установ Луганськоi областi до роботи в ociHHbo-
зимовиЙ перiод, колегiя .Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi (далi
!ержархiв) вiдзначае, що архiвними установами областi придiляеться значна
увага дотриманню правил охорони працi, пожежноi безпеки, та пiдготовцi до
роботи в осiнньо-зимовий перiод.

26.I1.2020 в управлiннi працi та соцiального захисту населення вiйськово-
цивiльноi адмiнiстрацii м. Ссверодонецьк заресстровано схваJIений загальними
зборами працiвникiв Колективний договiр мiж адмiнiстрацiею та трудовим
колективом Щержархiву на 202|-2025 роки, в який включенi найважливiшi
питання охорони працi та створення безпечних умов працi для працiвникiв.

В листопаДi 2020 рокУ 3 працiвника !ержархiвУ пройшли навчання з
охорони працi, гiгiсни працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,
електробезпеки, пожежноi безпеки, основних вимог Правил безпеки в га-гtузi та
отрим€LIIи посвiдчення про перевiрку знань з питань охорони працi.

ПРОТЯГОм звiтного перiоду Щержархiвом була розроблена та затверджена
вiдповiдними наказами документацiя з охорони працi, передбачена чинним
ЗаКОНОДаВСТВом, визначена вiдповiдальна особа за стан охорони працi в
,.Щержархiвi.

З метою органiзацii виконання правових,
санiтарно-гiгiенiчних i лiкувuшьно-профiлактичних
СПРЯМОВаНИХ На збереження життя, здоров'я i працездатностi працiвникiв у
процесi труловоТ дiяльностi наказом Щержархiву вiд 26.04.202l }lb 19 утворено
комiсiю з перевiрки знань з питань охорони працi Щержархiву.

комiсiя з розслiдування нещасних випадкiв виробничого та невиробничого
характеру не створюв€Lпась за вiдсутностi нещасних випадкiв.

На ВИКОнаНня Правил охорони прачi в архiвних установах, затверджених
наказом MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики УкраТни вiд 18.04.2017 J\b бЗ4
Заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни |7.07.2017 за J\b 870/30738,
архiвними установами областi створюються умови, необхiднi для органiзацiт
безпечноi працi та здорового стану працiвникiв, здiйснюються анагliз
ВiДПОВiДностi темпераryрно-вологiсного режиму архiвосховищ нормативним
вимогам, систематичнi iнструктажi з працiвниками архiвних установ щодо
дотримання вимог з охорони працi.
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Вiдповiдно до Положення про розробку iнструкцiй з охорони працi,
Затвердженого нак€вом Щержнаглядохоронпрацi Украiни вiд 29.01.1998 Ns 9
(У редакцii наказу MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики Украiни вiд 30.0З.2017
J$ 526), зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни О7.04.1998 за
Ns 22612666, архiвними установами розроблено та затверджено iнструкцii з
охорони працi та призначено вiдповiдальних осiб за охорону працi.

З метою пiдготовки до роботи у осiнньо-зимовий перiод 2О2I-2022 poKiB
apxiBHi установи складають вiдповiднi плани заходiв, контролюють та
iнiцiюrоть проведення оглядiв технiчного стану примiщень i систем опаJIення,
здiйснюють органiзацiю обстеження технiчного стану електромереж i
електрообладнання, проводять iнструктажi щодо використання
електроустаткування.

rrРОТЯГОМ ТРаВНЯ zvzv року - квlтIlя LUZI року Z працtвника /(ержархiву
ПРОЙшли навчання та перевiрку знань з питань пожежноТ безпеки, 2 - у сферi

Протягом травня 2020 квlтIlя 2021' працiвника !ержархiву

цивiльного захисту та отримаJIи вiдповiднi посвiдчення.
Наказом !ержархiву вiд 18.01 .202I м 5 кПро вiдповiдальну особу за

ПОЖеЖНУ безпеку та затвердження Програм проведення протипожежних
iнструктажiв i органiзацiт навчання з питань пожежноi безпеки в .щержавному
aPxiBi ЛУганськоi областi> визначено вiдповiдальну особу за пожежну безпеку в
!еРЖархiвi та затвердженi програми, передбаченi чинним законодавством.

На виконання Правил пожежноi безпеки для архiвних установ УкраIни,
затверджених наказом MiHicTepcTBa юстицiТ Украйни вiд 27.I1.2017 Ns 3790/5,
Заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 29.1I.20|7 за JФ |44613lЗ14,
apxiBHi установи здiйснюlоть заходи щодо перегляду та перезатвердження
iНСтрУкцiй з пожежноi безпеки, перевiрки наявностi, стану вогнегасникiв та ix
ПеРеЗаРЯДКи, перевiрки готовностi систем охоронно-пожежноi сигналiзацiТ,
ПРОВеДеНня iнструктажiв з пожежноi безпеки працiвникiв архiвних установ.

За Даними паспортiв, кварт€uIьних звiтiв про роботу архiвних установ
СТаНОМ На 0|.05.2021 apxiBHi установи мають 7З спецiально пристосованих
архiвосховища, з яких 60 обладнанi пожежноIо сигналiзацiсю.

Не встановлено пожежну сигналiзацiю в архiвосховищах архiвного вiддiлу
ЩаСтинськоi райдержадмiнiстрацii, СевсродонецькоТ мiськоi вiйськово-
цивiльноi адмiнiстрацiТ ( l архiвосховище), вiддалених робочих мiсць у
Смт Бiлокуракине архiвного вiддiлу CBaTiBcbKoT райдержадмiнiстрацiТ, у
СМТ НОвОПсков та смт MapKiBKa (1 сховище) архiвного вiддiлу Старобiльськоi
райдержадмiнiстрацiI, та комунальних установ ктрудовий apxiB
Бiлокуракинськоi селищноТ ради>, НижньодуванськоТ селищноТ ради
<ТРУловиЙ apxiB територiальних громад Сватiвського району>, <Об'еднаний
ТРУЛОВиЙ apxiB Станично-Луганського району>, <Труловий apxiB ЛисичанськоТ
територiальноi громади)) ( l сховище).

ПОТРебУють ремонту системи пожежноi сигналiзацii архiвосховищ
вiддаленого робочого мiсця у смт Троiцьке архiвного вiддiлу CBaTiBcbKoi
РаЙДеРЖаДмiнiстрацii, комунальноТ установи <Трудовий apxiB територiальних
громад Троiцького району>.
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Не здiйснено планове технiчне обслуговування та дiагностику 22
вогнегасникiв:

архiвний вiддiл Щастинськоi райдержадмiнiстрацii - 3 вогнегасника
(смт Стаrrиця-Луганська) ;

архiвний вiддiл СтаробiльськоТ райдержадмiнiстрацii - 15 вогнегасникiв
(3 - r. Старобiльськ, З - смт MapKiBKa, 4 - смт Мiлове, 5 - смт Бiловодськ);

архiвний вiддiл CBaTiBcbKoT райдержадмiнiстрацii - 3 вогнегасника (2 -
м. Сватове, 1- смт ТроТцьке)

комунztльна установа <Труловий apxiB територiа-гrьних громад Троiцького
району> - 2 вогнегасника;

коМУНаJIьна установа <ТрудовиЙ apxiB БiлокуракинськоТ селищноТ ради> -
2 вогнегасника.

ApxiBHi установи областi двiчi на piK звiтують про стан пожежноi безпеки
та проведення протипожежних заходiв.

LЩороку надаються пропозицii до бюджетних запитiв щодо фiнансування
заходiв, необхiдних для забезпечення надiйноТ експлуатацii архiвних булiвель i
примiщень, систем iх життезабезпечення, посилення пожежноi безпеки
архiвосховищ та примiщень архiвних установ областi.

Керуючись законами УкраТни <Про Нацiональний архiвний фоrд та apxiBHi
установи)), uПро вiЙськово-цивiльнi адмiнiстрацii>, кПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацiТ>, <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, Правилами пожежноI
безпеки для архiвних установ УкраТни, затвердженими наказом MiHicTepcTBa
юстицii Украйни вiд 27.||.2017 J\b 379015, зареестрованим в MiHicTepcTBi
юстицiТ Украiни 29.L|.20l7 за J\& |446lЗ|З|4, Правилами охорони працi в
архiвних установах, затвердженими наказом MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики
Украiни вiд 18.04.2017 JЪ бЗ4, заре€строваним в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
|7.07.2017 за Jф 870/30738, з метою вдоскон€Lлення заходiв, спрямованих на
охорону працi та пожежну безпеку, нuLлежну пiдготовку архiвних установ до
роботи в осiнньо-зимовий перiод,

КОЛЕГIЯ ДЕРЯtАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI ВИРIШИЛА:

1. Iнформацiю начальника вiддiлу органiзацii, координацii apxiBHoT справи
та iнформацiйного забезпечення Щержавного apxiBy Луганськоi областi
Решетняк Iрини про охорону працi, пожежну безпеку, пiдготовку архiвних
установ областi до роботи в осiнньо-зимовий перiод взяти до вiдома.

2. Головам райдержадмiнiстрацiй, керiвникам ЛисичанськоТ,
СеверодонецькоТ мiських вiйськово-цивiльних адмiнiстрацiй, рекомендувати
головам селищних рад забезпечити:

1) встановлення пожежноi сигналiзацiТ в архiвосховищах архiвного вiддiлу
Щастинськоi райдержадмiнiстрацiТ, СсверодонецькоТ мiськоi вiйськово-
цивiльноi адмiнiстрацiТ, вiддалених робочих мiсць у смт Бiлокуракине
архiвного вiддiлу CBaTiBcbKoT райдержадмiнiстрацiТ, у смт Новопсков та смт
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MapKiBKa архiвного вiддiлу Старобiльськоi райдержадмiнiстрацiI, та
комунЕtльних установ <Труловий apxiB Бiлокуракинськоi селищноТ ради>,
Нижньодуванськоi селищноi ради <Труловий apxiB територiальних громад
Сватiвського району>, <<Об'еднаний трудовий apxiB Станично-Луганського
району>, <Труловий apxiB ЛисичанськоI територiальноi громади) до 0l .04.2022;

2) ремонт пожежноi сигналiзацii в архiвосховищах вiддаленого робочого
мiсця у смт. ТроТцьке архiвного вiддiлу CBaTiBcbKoT райдержадмiнiстрацiТ,
комунальноТ установи кТруловий apxiB територiальних громад ТроТцького

району> до 01 .0|.2022;
3) проведення технiчного обслуговування та дiагностики, а у разi потреби,

перезарядки вогнегасникiв архiвних вiддiлiв ЩастинськоТ, СтаробiльськоТ,
CBaTiBcbKoT райдержадмiнiстрацiй, комунuLльних установ <Трудовий apxiB
БiлокуракинськоТ селищноТ ради>, <Труловий apxiB територiальних громад
Троiцького району) до 01.10.2021.

3. Щержавному apxiBy Луганськоi областi:

1) вiдповiда_гrьним за пожежну безпеку головному спецiалiсту
юрисконсульту ,Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi Шуваевiй Тетянi,
органiзацiю роботи з охорони працi завiдувачу сектору управлiння персонаJIом

,Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi Ведiнеевiй Свiтланi постiйно вживати
заходiв щодо дотриманням вимог чинного законодавства iз забезпечення
пожежноi безпеки i охорони працi в Щержавному apxiBi Луганськоi областi;

2) вiддiлу органiзацiТ, коорлиначiI архiвноi справи та iнформацiйного
забезпечення Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi (Iрина Решетняк)
здiйснювати щопiвроку монiторинг дотримання вимог чинного законодавства
щодо забезпечення охорони прачi i протипожежноТ безпеки архiвними
установами областi.

4. Керiвникам архiвних установ областi вжити необхiдних заходiв щодо:

1) постiйного контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з
питань забезпечення охорони прачi та протипожежноТ безпеки в архiвних
установах;

2) включення до бюджетних запитiв на 2022 piK видаткiв на фiнансування
заходiв для забезпечення надiйноТ експлуатацii будiвель i примiщень архiвних
установ, систем життсзабезпечення та пожежноТ безпеки (у т. ч. встановлення
охоронно-пожежноТ сигналiзацiТ та проведення технiчного обслуговування,
дiагностики i перезарядки вогнегасникiв);

3) розроблення, затвердження та надання Щержавному apxiBy ЛуганськоТ
областi планiв заходiв з пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду 202|-2022
poKiB до 01 .07.2021;

4) забезпечення виконання планiв заходiв пiдготовки архiвних установ до
роботи в осiнньо-зимовий перiод 202|-2022 poKiB;
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5. Вiддiлу органiзацii, координацiт apxiBHoi справи та iнформацiйного
забезпеЧеннЯ .ЩержавногО apxiBy ЛуганськоТ областi (Iрина Решетняк)
розмiстити дане рiшення на офiцiйному вебсайтi .Щержавного JpxiBy Луганськоi'
областi.

6- Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника
директора.щержавного apxiBy Луганськоi областi Сiлюкову Яну та заступника
директора - головного зберiгача фондiв Щержавного apxiBy Луганськот областi
Лисенко Тетяну.

Голова колегiТ И Вiкторiя КРИВИЦЬКА
//

Секретар колегii оL--ц^- Iрина РЕШЕТНЯК
,.'ni


