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РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 
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Про заходи щодо забезпечення 

 дотримання правил охорони праці  

та пожежної безпеки у  

Державному архіві Харківської області 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь старшого майстра відділу фінансово-

господарського забезпечення Державного архіву Харківської області (далі – 

Державний архів) Сосницького В.І. про заходи щодо забезпечення дотримання 

правил охорони праці та пожежної безпеки у Державному архіві Харківської 

області, колегія відзначає, що 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 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 інструкцій. 

Незважаючи на відсутність фінансування, технічний стан механізмів, 

будівель і споруд Державного архіву утримується в належному стані. У червні-

липні поточного року проведені профілактичні роботи (з заміною 

пошкоджених місць) на трубах водопостачання на 4 поверсі у будівлі по 

пр. Московський, 7 та ремонт труб опалення у холі будівлі по 

вул. Мироносицька, 41, на 2 поверсі та у читальному залі по пр. 

Московський, 7. Встановлені нові прожектори з датчиками руху для освітлення 

прилеглої до Державного архіву території по вул. Мироносицька, 41. 

У липні-серпні 2016 року проведено капітальний ремонт даху та вхідних 

козирків будівлі по вул. Мироносицька, 41. Є нагальна потреба у проведенні 

комплексних робіт з утеплення фасаду будівлі по вул. Мироносицька, 41, та 

ремонті даху, фасадної та тильної сторони будівлі по пр. Московський, 7. 

У липні поточного року всі наявні вогнегасники пройшли перевірку 

(пр. Московський - 56 од., Мироносицька – 46 од.). У приміщеннях архіву по 

вул. Мироносицька, 41 діє Система автоматичної пожежної сигналізації і 

сповіщення про пожежу, на її функціювання у 2016 р. виділено 14352 грн. 
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У серпні-вересні 2016 року проведена державна перевірка лічильників 

води (з заміною на новий лічильник та фільтр для води), тепла по 

вул. Мироносицька, 41 та електроенергії по пр. Московський, 7. 

У вересні поточного року проведені комплексні вимірювання та 

випробування силової та освітлювальної електропроводки, електрообладнання, 

заземлюючих пристроїв будівель Державного архіву по пр. Московський, 7 та 

по вул. Мироносицькій, 41.  

Опалення будівель Державного архіву підготовлено до запуску з 

01 листопада 2016 р. 

Питання з охорони праці включено до посадових інструкцій працівників 

Державного архіву у межах покладених на них завдань. Начальниками 

структурних підрозділів Державного архіву регулярно (щокварталу) 

проводяться навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці. 

Ведуться журнали реєстрації вступного, первинного, повторного і цільового 

інструктажів з питань охорони праці. Старшим майстром відділу фінансово – 

господарського забезпечення Державного архіву проводиться вступний 

інструктаж з охорони праці. Усього за 2016 р. проведено 26 вступних 

інструктажів.  

Згідно Додатку № 5 до Колективного договору між адміністрацією 

Державного архіву та трудовим колективом на 2016-2018 рр., у лютому-травні 

цього року заступник директора, керівники структурних підрозділів та 

провідний бухгалтер Державного архіву (8 чол.) пройшли навчання та склали 

іспити у центрі охорони праці «Новатор сервіс» з чинного законодавства про 

охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, 

електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і 

захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного 

випадку, безпеки праці в галузі.  

У березні 2016 року такі ж навчання пройшов та склав іспити у центрі 

охорони праці «Новатор сервіс» новопризначений завідувач відділу 

матеріально-технічного забезпечення і обслуговування приміщень Сосницький 

В.І. 

Також у березні цього року він пройшов навчання у центрі охорони праці 

«Новатор сервіс» за темою: «Правила охорони праці під час експлуатації 

теплових мереж і тепловикористовуючих установок». 

Наприкінці квітня 2016 р. оновлено куточок з охорони праці Державного 

архіву (пр. Московський, 7).  

28 квітня 2016 року керівники структурних підрозділів Державного 

архіву провели додатковий інструктаж для працівників з питань запобігання 

нещасним випадкам під час роботи. 

На протязі поточного року, згідно Додатку № 5 до Колективного 

договору, придбано мило та миючи засоби, які виділяються за потребою певних 

категорій працівників Державного архіву. 

У жовтні 2016 року, згідно Додатку № 3 до Колективного договору, 

придбані респіратори для певних категорій працівників Державного архіву.  
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У Державному архіві випадків виробничого травматизму, професійних 

захворювань протягом звітного періоду не зафіксовано. 

 

Враховуючи вищевикладене, колегія вирішує: 

1. Інформацію про заходи щодо забезпечення дотримання правил охорони 

праці та пожежної безпеки у Державному архіві взяти до відома та 

використання в роботі. 

2. Керівництву Державного архіву за наявності фінансування 

забезпечити: 

2.1. Проведення заходів щодо безпеки пересування працівників та 

відвідувачів Державного архіву у зимовий час по сходам центрального входу 

будівлі по вул. Мироносицька, 41. 

 

     Термін виконання: протягом 2017 року 

 

2.2. Проведення робіт з утеплення фасаду будівлі Державного архіву  по 

вул. Мироносицька, 41, та ремонту даху, фасадної та тильної сторін будівлі 

Державного архіву по пр. Московський, 7. 

 

     Термін виконання: протягом 2017 року  

 

3. Керівництву Державного архіву продовжити контроль, щодо ліквідації 

заборгованості державного бюджету перед Державним архівом за спожиту їм 

електричну енергію та за теплопостачання, яка утворилася за попередні роки. 

 

     Термін виконання: протягом 2016 року 

 

4. Питання про заходи щодо забезпечення дотримання правил охорони 

праці та пожежної безпеки у Державному архіві розглянути на засіданні колегії 

Державного архіву у IV кварталі 2017 року. 

 

     Термін виконання: жовтень 2017 року 

 

 

 

Голова колегії, 

заступник директора архіву               Є.О. Кущ 

 

 

 

 


