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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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НАКАЗ 
 

_____________________                   Сєвєродонецьк                          №_____      

 

  

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» (зі змінами), 

наказів Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про 

затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» (зі змінами) та від 

05.12.2019 № 1021 «Про затвердження Порядку затвердження програм 

навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю 

за їх виконанням», наказу Міністерства юстиції України від 27.11.2017 

№ 3790/5 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ 

України», у зв’язку з кадровими змінами  

наказую: 

 

1. Визначити Шуваєву Тетяну, головного спеціаліста – юрисконсульта  

Державного архіву Луганської області, відповідальною особою за пожежну 

безпеку в Державному архіві Луганської області, а у разі її відсутності 

(відпустка, лікарняний) - Лисенко Тетяну, заступника директора – головного 

зберігача фондів Державного архіву Луганської області. 

 

2. Затвердити Програму проведення вступного протипожежного 

інструктажу в Державному архіві Луганської області, що додається. 

 

3. Затвердити Програму проведення первинного/повторного 

протипожежного інструктажу в Державному архіві Луганської області, що 

додається. 

 

4. Затвердити перелік питань для перевірки знань з питань пожежної 

безпеки, що додається. 

 

Про відповідальну особу за пожежну безпеку та затвердження Програм 

проведення протипожежних інструктажів і організації навчання з питань 

пожежної безпеки в Державному архіві Луганської області  
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5. Відповідальній особі за пожежну безпеку в Державному архіві 

Луганської області Шуваєвій Тетяні: 

 

проводити працівникам при прийомі на роботу вступний протипожежний 

інструктаж;  

проводити працівникам до початку роботи безпосередньо на робочому 

місці первинний протипожежний інструктаж; 

проводити працівникам, не рідше одного разу на рік, на робочому місці  

повторний протипожежний інструктаж; 

проводити працівникам, за потреби, цільовий та позаплановий 

протипожежні інструктажі; 

не допускати до роботи осіб, які не пройшли протипожежні інструктажі 

або виявили незадовільні знання. 

 

6. Визнати таким, що втратив чинність пункт 3 наказу Державного архіву 

Луганської області від 09.12.2016 № 39 С «Про введення в дію 

загальнооб’єктової інструкції про заходи пожежної безпеки ПрАТ 

«Сєвєродонецький НДІХІММАШ».  

 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

В. о. директора                                                                   Яна СІЛЮКОВА 

 

 


