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Про заходи щодо забезпечення  

дотримання правил охорони праці у  

Державному архіві Харківської області 

 

Розглянувши і обговоривши доповідь завідувача відділу матеріально-

технічного забезпечення і обслуговування приміщень Державного архіву 

Харківської області Харченко А.А., колегія відзначає, що охорона праці та 

створення належних умов праці в Державному архіві області є одним з 

найважливіших питань. 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», наказу Державного 

комітету архівів України з нагляду за охороною праці від 01 лютого 2005 року 

№ 22 «Про затвердження Правил з охорони праці в архівних установах» та з 

метою запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у 

процесі праці, у Державному архіві Харківської області розроблено і 

затверджено наказом директора архіву № 85 від 06.10 2010 року 7 інструкцій з 

охорони праці, які використовуються при виконанні таких напрямів роботи: у 

роботах із застосуванням переносних драбин; з електроприладдям, з доставки 

кореспонденції, при виконанні робіт поза межами установи; для оператора 

електронного набору; при роботі на копіювально-розмножувальному 

обладнанні; під час використання ліфта та інші. Усі працівники структурних 

підрозділів Державного архіву ознайомлені з вимогами зазначених в 

інструкціях та дотримуються їх. 

Питання з охорони праці включено до посадових інструкцій працівників 

Державного архіву у межах покладених на них завдань. Начальниками 

структурних підрозділів архіву регулярно ( щокварталу) проводяться навчання і 

перевірки знань працівників з питань охорони праці. Завідуючим відділу 

матеріально-технічного забезпечення і обслуговування приміщень проводиться 

вступний інструктаж з охорони праці. Ведуться журнали реєстрації вступного, 

первинного, повторного і цільового інструктажів з питань охорони праці. 

У лютому 2015 року завідуючим відділу матеріально-технічного 

забезпечення і обслуговування приміщень А.А. Харченко проведено інструктаж 

працівників архіву на тему: «Електробезпека на робочому місці». 

      У квітні поточного року на апаратній нараді у заступника директора 

Державного архіву Куща Є.О. розглянуто питання про стан охорони праці в 

Державному архіві. 

Наприкінці квітня 2015 року оновлено куточок з охорони праці 

Державного архіву (пр. Московський, 7).  

30 квітня 2015 року начальники структурних підрозділів Державного 
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архіву провели додатковий інструктаж для працівників з питань запобігання 

нещасним випадкам під час роботи. 

Також у квітні 2015 року, з нагоди Дня охорони праці, у Державному 

архіві проведено тематичний семінар-нараду з питань охорони праці за участі 

головного спеціаліста відділу охорони праці і здоров’я об’єднання профспілок 

Харківської області.  

У вересні цього року завідувач відділу матеріально-технічного 

забезпечення і обслуговування приміщень Харченко А.А. пройшов навчання у 

центрі охорони праці «Новатор сервіс» за темою: «Правила охорони праці під 

час експлуатації теплових мереж і тепловикористовуючих установок». 

Випадків виробничого травматизму, професійних захворювань протягом 

звітного періоду не зафіксовано. 

На листопад-грудень 2015 року Державним архівом заплановано 

проведення навчання начальників структурних підрозділів з питань охорони 

праці, з метою їхньої переатестації. Також у вказаний період планується 

придбання спецодягу для певних категорій працівників архіву.  

Водночас доводиться констатувати, що залишається не вирішеним 

питання проведення атестації робочих місць. Але у зв'язку з дефіцитом 

фінансування, архів не має на сьогодні коштів для здійснення даного заходу. 

 

Враховуючи вищевикладене, колегія вважає за необхідне:  

 

1. Інформацію завідувача відділу матеріально-технічного забезпечення і 

обслуговування приміщень Харченко А.А про стан охорони праці в 

Державному архіві взяти до відома. 

2. Керівництву Державного архіву забезпечити: 

2.1. проведення навчання начальників структурних підрозділів з питань 

охорони праці, з метою їх переатестації; 

 

Термін виконання: 30 грудня 2015 року 

 

2.2. придбання спецодягу для певних категорій працівників архіву; 

 

Термін виконання: 30 грудня 2015 року 

 

2.3. проведення атестації робочого місця реставратора фондів за 

наявності фінансування. 

          Термін виконання: протягом 2016 року 

 

3. Питання про заходи щодо забезпечення дотримання правил охорони 

праці у Державному архіві розглянути на засіданні колегії Державного архіву у 

IV кварталі 2016 року. 

                  Термін виконання: жовтень 2016 року 

Голова колегії, 

заступник директора архіву               Є.О. Кущ 


