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Заслухавши та обговоривши доповідь старшого майстра відділу фінансово-

господарського забезпечення Державного архіву Харківської області (далі – 

Державний архів) Сосницького В., колегія відзначає, що створення належних 

умов праці, охорона праці та дотримання правил пожежної безпеки в 

Державному архіві є одним з найважливіших питань. 

На нарадах у заступника директора Державного архіву періодично 

висвітлюються питання з охорони праці, утримання приміщень, інженерних 

мереж та дотримання правил пожежної безпеки у Державному архіві. 

У Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом 

Державного архіву на 2016 − 2018 рр., зареєстрований Управлінням праці та 

соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської 

міської ради 30.03.2016 р. за № 36, включені найважливіші питання здорових та 

безпечних умов праці в Державному архіві, питання охорони праці та ураховані 

положення Угоди між Державною архівною службою та Профспілкою 

працівників державних установ України на 2012 − 2017 рр. 

Вступний інструктаж з охорони праці, відповідно до наказу директора 

Державного архіву № 45 від 22.03.2016 р., проводиться старшим майстром 

відділу фінансово-господарського забезпечення, який в установленому 

Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань 

охорони праці. Усього за 2018 рік проведено 19 вступних інструктажів. 

Наказом директора  Державного архіву № 20 від 02.04.2018 р. «Про 

створення служби охорони праці Державного архіву Харківської області, 

затвердження її Положення та Положення про систему управління охороною 

праці Державного архіву Харківської області» визначено, що функції служби  

охорони праці у Державному архіві виконує інженер з охорони праці 

Кравченко О.О., з яким укладено цивільно-правовий договір. 

Питання з охорони праці включено до посадових інструкцій працівників 

Державного архіву у межах покладених на них завдань та функціональних 

обов’язків. Начальниками структурних підрозділів Державного архіву 

регулярно (1 раз у 6 місяців) проводяться навчання і перевірки знань 

працівників з питань охорони праці. Ведуться журнали реєстрації вступного та 

інструктажів на робочому місці з питань охорони праці.  



 

 

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

соціальної політики України від 18.04.2017 р. № 634 «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 розроблено 11 інструкцій з охорони праці, які затверджено  

наказом  директора  архіву № 23 від 11.04.2018 р., а саме: 

−  для працівників адміністративно-управлінського персоналу; 

−  під час робіт із застосуванням драбин і драбинок; 

− по наданню першої домедичної допомоги потерпілим при нещасних 

випадках; 

−  з електробезпеки; 

− для прибиральниці службових приміщень; 

− під час роботи на копіювальних апаратах; 

− під час чищення дахів і піддашків від снігу; 

− при роботі з персональним комп’ютером; 

− з доставки кореспонденції, переході працівників з одного приміщення 

Державного архіву Харківської області в інше та виконанні робіт поза межами 

установи (в сторонніх організаціях); 

− під час використання ліфтів; 

− під час виконання робіт ручним електроінструментом. 

Усі працівники структурних підрозділів Державного архіву ознайомлені з 

вимогами зазначених інструкцій. 

У березні та жовтні 2018 року, згідно з Додатком № 3 до Колективного 

договору між адміністрацією Державного архіву та трудовим колективом на 

2016-2018 рр. (далі – Колективний договір), придбані засоби індивідуального 

захисту органів дихання (респіратори та марлеві пов’язки) для певних категорій 

працівників Державного архіву. 

У березні та жовтні 2018 року, згідно з Додатком № 5 до Колективного 

договору, придбано мило та миючі засоби, які виділяються, згідно з заявками 

керівників структурних підрозділів для певних категорій працівників 

Державного архіву. 

У березні 2018 року Державний архів у плановому порядку був 

перевірений Головним управлінням Держпраці у Харківській області (далі − 

Управління Держпраці) на дотримання вимог законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці та промислової безпеки, дотримання вимог 

санітарного законодавства з розділу гігієни праці. У встановлений термін 

Державний архів усунув всі виявлені Управлінням Держпраці порушення. 

Згідно з Додатком № 5 до Колективного договору, у 2016 р. заступник 

директора, керівники структурних підрозділів та провідний бухгалтер 

Державного архіву (9 осіб) пройшли навчання, склали іспити та отримали 

відповідні посвідчення у центрі охорони праці «Новатор сервіс» з чинного 

законодавства по охороні 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. Навчання проводяться 1 раз на 3 роки. 



 

 

У липні 2018 року старший майстер відділу фінансово-господарського 

забезпечення Сосницький В. пройшов навчання у центрі охорони праці 

ДП УКК «Харківжитлобуд» за темою: «Правила охорони праці під час 

експлуатації теплових мереж і тепловикористовуючих установок» та за 

результатами перевірки знань отримав відповідне свідоцтво. 

У Програмі розвитку архівної справи в Харківській області на 2017 – 

2021 рр., затвердженій рішенням обласної ради № 386-VII (9 сесія 

VII скликання) від 23.02.2017 р. передбачено фінансування з обласного 

бюджету: 

− Проведення атестації робочих місць щодо умов праці у сумі 125000 грн. 

(на 2017 − 2021 рр.); 

− проведення паспортизації санітарно-технічного стану виробничих 

ділянок, робочих приміщень у сумі 50000 тис. грн. (на 2017 р.) 

Кошти на атестацію робочих місць передбачалися бюджетним запитом на 

2018 р. у сумі 5000 грн., але не перераховувалися. 

Комісія з розслідування нещасних випадків виробничого та невиробничого 

характеру не створювалась за відсутності нещасних випадків. 

Ураховуючи невелику кількість працівників Державного архіву (47 осіб), 

постійно діючої комісії для перевірки знань з питань охорони праці у 2018 р. не 

створювалось. 

У Державному архіві діє: 

− Наказ № 57 від 26.09.2017 року «Про визначення відповідальних за 

пожежну безпеку у Державному архіві Харківської області»,  зі  змінами  від 

02.04.2018 р., яким визначені відповідальний за загальний стан пожежної 

безпеки та відповідальні за протипожежну безпеку у будівлях та у кімнатах 

Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 та пр. Московський, 7. Усього – 

28 осіб. 

− Наказ № 22 від 10.04.2018 року «Про визначення і обладнання місця для 

куріння на території Державного архіву Харківської області». У зазначеному 

місці  присутній інформаційний знак. 

− Наказ № 9 від 05.03.2018 року, яким затверджена Інструкція з пожежної 

безпеки у Державному архіві. 

Оновлені Плани евакуації з приміщень будівель Державного архіву по                  

вул. Мироносицька, 41 та пр. Московський, 7, які затверджені заступником 

директора Державного архіву відповідно 18.01.2018 р. та 27.04.2018 р. 

У звітному періоді розроблені 9 інструкцій про заходи пожежної безпеки у 

Державному архіві, які затверджені заступником директора Державного архіву 

18.01.2018 р., а саме: 

Інструкція для чергового в будівлі Державного архіву по 

вул. Мироносицька, 41; 

Інструкція для чергового в будівлі Державного архіву по 

пр. Московський, 7; 

Інструкція для реставраційної майстерні Державного архіву; 

Інструкція для архівосховищ Державного архіву; 

Інструкція для службових приміщень Державного архіву; 



 

 

Інструкція з експлуатації вогнегасників у Державному архіві; 

Інструкція про дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої 

евакуації людей на випадок пожежі в приміщеннях будівлі Державного архіву 

по вул. Мироносицька, 41; 

Інструкція про дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої 

евакуації людей на випадок пожежі в приміщеннях будівлі Державного архіву 

по пр. Московський, 7; 

Інструкція з проведення вступного інструктажу з пожежної безпеки для 

працівників, учнів (студентів) під час виробничої практики (навчання) у  

Державному архіві. 

У кожному службовому приміщенні на видному місці розміщена 

інформація із зазначенням прізвища та ініціалів працівника, відповідального за 

пожежну безпеку, а також номера телефону пожежно-рятувальної служби. 

Інструкції з основними положеннями правил пожежної безпеки розміщені у 

приміщеннях на видних місцях. 

Усі працівники, які щойно прийняті на роботу до Державного архіву,  

проходять вступний інструктаж з питань пожежної безпеки. Повторні 

інструктажі проводяться 1 раз на рік. 

Записи про проведення вступного інструктажу реєструються в журналі 

реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки під особистий підпис особи, 

яку інструктують. Всього було проведено 13 вступних інструктажів, які 

проводяться старшим майстром відділу фінансово-господарського 

забезпечення. 

Згідно з пунктом 11 розділу II «Організаційні заходи щодо забезпечення 

пожежної безпеки» Правил пожежної безпеки для архівних установ України, 

затверджених наказом Міністерства юстиції України від 27.11.2017 № 3790/5, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.11.2017 за № 1446/31314, 

один раз у квартал проводиться детальний огляд усіх приміщень з метою 

виявлення недоліків у технологічних процесах, системах опалення, 

кондиціювання, теплових мереж, каналізації, сміттєвидалення, порушень в 

утриманні та використанні пожежної техніки, обладнання, інвентарю, систем 

протипожежного захисту у будівлях Державного архіву по 

вул. Мироносицька, 41 та пр. Московський, 7. Акти «Про здійснення пожежно-

технічного обстеження» були оформлені 10.04.2018 р., 22.06.2018 р. та 

01.10.2018 р. та затверджені заступником директора Державного архіву. 

У червні 2018 р. старший майстер відділу фінансово-господарського 

забезпечення Державного архіву Сосницький В. пройшов навчання, здав іспити 

та отримав відповідні свідоцтва з питань технічного стану і паспортизації 

виробничих будівель, споруд та інженерних мереж, а також правилам будови та 

безпечної експлуатації ліфтів. Наказом № 23 від 11.04.2018 року «Про 

визначення відповідальних за різні напрямки охорони праці у Державному 

архіві Харківської області та перегляд інструкцій з охорони праці» його 

визначено відповідальним у Державному архіві за нагляд технічного стану 

ліфта.  



 

 

Електромеханіком (Мастега М.В.) проводяться регулярні перевірки 

електричного і механічного устаткування у складі ліфта 

(вул. Мироносицька, 41), чищення, регулювання і змащування усіх необхідних 

вузлів та механізмів в цілях підтримки його чіткої працездатності. Суттєвих 

поломок ліфту у звітний період не було. Ліфту в будівлі Державного архіву по 

пр. Московський, 7 немає. 

Наказом № 61 від 06.05.2016 року «Про визначення особи, відповідальної 

за електрогосподарство Державного архіву Харківської області» визначено 

слюсаря-електромонтера відповідної кваліфікації (4 група електробезпеки) 

Скидана В., який обслуговує електричні мережі та електрообладнання, що 

використовується у Державному архіві. Щотижня проводяться профілактичні 

огляди та обстеження технічного стану електромереж та електрообладнання 

архіву. 

Усі працівники, які щойно були прийняті на роботу у звітний період, 

пройшли вступний інструктаж з питань електробезпеки. Повторні інструктажі 

проводяться 1 раз на рік. Записи про проведення вступного інструктажу 

реєструються в журналі реєстрації інструктажів з питань електробезпеки під 

особистий підпис особи, яку інструктують. Всього за звітний період 2018 року 

було проведено 12 первинних інструктажів. 

У бюджетному запиті Державного архіву на 2018 рік передбачалися кошти 

в сумі 109102,00 грн. на проведення заходів із забезпечення належного рівня 

його пожежної безпеки, а саме:  

- на послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації 

приміщень Державного архіву 1196,00 грн.×12 місяців = 14352,00 грн.,  

- з технічного обслуговування протипожежної автоматики 1250,0 грн.×12 

місяців = 15000,00 грн.,  

- послуги з вимірювання опору ізоляції силової електропроводки та 

живлячих кабельних ліній у будівлях Державного архіву по 

вул. Мироносицька, 41 та пр. Московський, 7 – 20000,00 грн.,  

- перевірка технічного стану та перезарядка вогнегасників                          

100 шт.×97,5 грн. = 9750,00 грн., перевірка та випробування пожежних рукавів 

50000,00 грн. 

Проте, у затвердженому кошторисі Державного архіву на 2018 рік не 

передбачено кошти на технічне обслуговування протипожежної автоматики, 

послуги з вимірювання опору ізоляції силової електропроводки та живлячих 

кабельних ліній, перевірку технічного стану та перезарядку вогнегасників, 

перевірку та випробування пожежних рукавів. Таким чином, із передбачених у 

бюджетному запиті Державного архіву на 2018 рік коштів у сумі 109102,00 грн. 

на проведення заходів із забезпечення належного рівня його пожежної безпеки 

виділено тільки 14000,00 грн. 

Незважаючи на відсутність достатнього фінансування, технічний стан 

механізмів, будівель і споруд Державного архіву утримується в належному 

стані. 

Завдяки рішенню Харківської обласної ради від 01 березня 2018 року 

№ 675-VII та фінансуванню з обласного бюджету, проводяться роботи по 



 

 

невідкладному ремонту фасаду, внутрішніх сходів, приміщень, заміні 

внутрішніх та зовнішніх дверей, комунікацій (труб водопостачання, каналізації 

та теплопостачання) в будівлях Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 та 

пр. Московський, 7.  

До кінця 2018 року в будівлі Державного архіву по пр. Московський, 7 

будуть виконані приписи пожежної охорони та замінені двері до архівосховищ 

на сертифіковані протипожежні. У жовтні-листопаді 2018 р. запланована заміна 

10 таких дверей. 

У будівлі Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 побудовано та 

введено в експлуатацію додаткове туалетне приміщення для співробітників. 

У червні 2018 року проведена державна перевірка манометрів системи 

опалення по вул. Мироносицька, 41, пр. Московський, 7. 

У вересні 2018 року виконані роботи по вимірювання опору ізоляції 

силової електропроводки та живлячих кабельних ліній (19997,70 грн.) у 

будівлях Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 та пр. Московський, 7, 

отримані відповідні документи. Проведені роботи по заміні застарілої системи 

охоронної сигналізації на оптоволоконну (12223,00 грн.) по пр. Московський, 7. 

Всі роботи проведені поза бюджетом, за рахунок коштів спеціального фонду. 

В березні-жовтні 2018 року проведена повна заміна труб теплопостачання, 

всі радіатори опалення в приміщеннях Державного архіву по 

вул. Мироносицька, 41 та пр. Московський, 7 замінені на сучасні, біметалеві. 

Замінені труби теплопостачання до вводу в будівлю Державного архіву по 

вул. Мироносицька, 41 та запірна арматура у підземному колодязі. Рамки 

системи опалення будівель Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 та 

пр. Московський, 7 знаходяться у робочому стані. 

У зв’язку з підготовкою до опалювального сезону 2018 − 2019 рр. 

30.08.2018 р. проведена перевірка стану замкових пристроїв у робочих кімнатах 

та архівосховищах будівель Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 та 

пр. Московський, 7, ведеться відповідний журнал. 

Керівництвом Державного архіву та відділом фінансово-господарського 

забезпечення виконані всі вимоги діючого законодавства щодо ліквідації 

заборгованості Державного архіву за спожиту електричну енергію та за 

теплопостачання, яка утворилася за 2014 − 2015 роки у сумі 103000,00 грн. Вся 

сума боргу була оплачена у грудні 2017 року, на даний час заборгованості 

Державного архіву за теплопостачання та електричну енергію не має. 

Система опалення запущена 05.11.2018 року в приміщеннях Державного 

архіву по пр. Московський, 7 та 13.11.2018 року по вул. Мироносицька, 41. 

Будівлі Державного архіву забезпечені протипожежним водопостачанням 

згідно з вимогами будівельних норм та інших нормативних документів. 

Пожежні крани встановлені в доступних місцях – на сходових клітинах 

будівель Державного архіву. Кожен пожежний кран укомплектований 

пожежним прогумованим рукавом. Сховища та інші приміщення Державного 

архіву оснащені сертифікованими вогнегасниками (пр. Московський, 7 – 56 од., 

вул. Мироносицька, 41 – 44 од.), які у червні 2017 року пройшли перевірку. 

Вогнегасники встановлені з розрахунку не менше одного на кожні 50 кв. м. 



 

 

площі і відповідають нормативним вимогам. Вогнегасники: 

ТОВ «Спецавтоматика», ліцензія АЕ № 271783, термін дії необмежений з 

10.09.2013 р., номер посвідчення виконання ТО КІЕ 680/3,12СВ № 793216.  

У листопаді-грудні 2018 року планується закупівля нових та утилізація 

наявних вогнегасників (100 од.), 10-річний термін експлуатації яких 

закінчується у 2018 році. Всього на ці роботи заплановано витратити 37968 грн. 

Фінансування цих робіт заплановано поза бюджетом, за рахунок коштів 

спеціального фонду. 

Всі поверхи та приміщення будівлі Державного архіву по 

вул. Мироносицька, 41 обладнані автоматичною установкою пожежної 

сигналізації і сповіщення про пожежу типу РС585 «Омега», зав. № 1189, 

зав. № 1263, ДСТУ EN 54-2, ДСТУ EN 54-4 (далі – АУПС), яку виведено на 

пульт поста чергового поліції охорони, який здійснює цілодобове чергування.  

Апаратура й обладнання, що входять до складу установки, відповідають 

чинним стандартам і технічним вимогам. АУПС експлуатується в 

автоматичному режимі і цілодобово перебуває у робочому стані. 

На виконання умов договору з ПАТ «Спецавтоматика» та 

ДП «Харківспецбезпека» інспекторами щомісячно проводиться обстеження 

технічного стану АУПС, що засвідчується записами у відповідному журналі 

№ 1886 «Обліку технічного обслуговування і ремонту установки пожежної 

автоматики», який знаходиться у місці розташування контрольної апаратури. 

На проведення цих робіт за 10 місяців 2018 року витрачено 26260,00 грн. за 

рахунок коштів загального (14326,00 грн.) і спеціального фондів (11934,00 грн.) 

У приміщенні диспетчерського пункту поста чергового поліції охорони на 

видному місці вивішена інструкція про порядок дій чергового персоналу у разі 

появи сигналів про пожежу або при несправностях АУПС. Диспетчерський 

пункт обладнаний телефонним зв’язком, має природне освітлення. Аварійне 

освітлення  знаходиться у неробочому стані. 

Ручні пожежні сповіщувачі є на кожному поверсі, у архівосховищах. 

Розпочато підготовчі роботи по заміні системи пожежної сигналізації 

приміщень Державного архіву по пр. Московський, 7, яка технічно застаріла. У 

січні 2018 року, з метою розробки проекту та створення кошторису на 

встановлення автоматичної установки пожежної сигналізації і сповіщення про 

пожежу в будівлі Державного архіву по пр. Московський, 7, техніком 

ПАТ «Спецавтоматика» проведено огляд та заміри у робочих кімнатах та 

сховищах архіву. На I півріччя 2019 року заплановані роботи з затвердження 

проекту, монтажу та налагодження автоматизації системи пожежної 

сигналізації, сповіщення про пожежу та передавання тривожних сповіщень у 

приміщеннях Державного архіву по пр. Московський, 7 (1 етап – 30000 грн., 

Генпідрядник: ДП «ХСГАСІННЯ» КП «ХСС»). Фінансування цих робіт 

заплановано поза бюджетом, за рахунок коштів спеціального фонду. 

Всі роботи були здійснені на виконання Плану заходів на 2018 р. від 

20 грудня 2017 р., затвердженого заступником директора Державного архіву. 

До всіх будівель і споруд забезпечено вільний доступ. Проїзди та під’їзди 

до будівель і споруд, а також підходи до пожежного інвентарю й обладнання, 



 

 

запасних виходів і зовнішніх пожежних драбин вільні, освітлюються в темний 

час доби, утримуються у справному стані. 

Каналізаційні мережі періодично оглядаються й очищаються. Кришки 

оглядових колодязів каналізації постійно закриті. Територія Державного архіву 

у звітний період регулярно очищалась від снігу, сухої трави, листя та сміття. 

По вул. Мироносицька, 41 для збирання неутилізованих відходів та сміття 

встановлений сміттєзбірний контейнер з негорючих матеріалів, який регулярно 

очищається від сміття та горючих відходів. 

По пр. Московський, 7 сміттєзбірного контейнера немає. Сміття та горючі 

відходи регулярно виносяться за територію будівлі Державного архіву.   

Застосування відкритого вогню на території Державного архіву не 

допускалось. Вогневі роботи у звітний період в Державному архіві не 

проводились, наряди-допуски не виписувались. 

Для недопущення паркування автотранспорту біля виїзду з території 

Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 до кінця 2018 року планується 

встановлення спеціальних пристроїв. 

Водночас доводиться констатувати, що залишається невирішеним питання 

фінансування оснащення архівосховищ Державного архіву по 

вул. Мироносицька, 41 та пр. Московський, 7 автоматичними установками 

газового пожежогасіння. Робочий проект по оснащенню будівлі Державного 

архіву по вул. Мироносицька, 41 автоматичною установкою газового 

пожежогасіння був розроблений Державним архівом ще у 2008 році. 

У зв'язку з дефіцитом фінансування не зроблено перевірку та 

випробування пожежних рукавів. 

Система вентиляції приміщень та архівосховищ по вул. Мироносицька, 41 

більше 10 років знаходиться у неробочому стані. 

У 2018 році з боку керівництва Державного архіву порушень забов’язань 

за Колективним договором не було. 

Протягом звітного періоду у Державному архіві аварій, випадків 

виробничого травматизму, професійних захворювань не було. 

Таким чином, виконані повністю або частково пункти 2.2., 2.3., 2.4., 3 

рішення колегії від 28.10.2017 р. № 5/4 «Про заходи щодо забезпечення 

дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки у Державному архіві 

Харківської області». 

 

Враховуючи викладене вище, 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. Встановлення та налагодження автоматичної системи пожежогасіння в 

будівлях Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 та пр. Московський, 7. 



 

 

Термін виконання: протягом 

2019 року 

 

2.2. Монтаж та налагодження автоматизації системи пожежної 

сигналізації, сповіщення про пожежу та передавання тривожних сповіщень в 

приміщеннях Державного архіву по пр. Московський, 7. 

    

Термін виконання: протягом 

2019 року 

 

2.3. Відновлення аварійного освітлення в будівлях Державного архіву по 

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

 

Термін виконання: протягом 

2019 року 

 

2.4. Обстеження системи вентиляції приміщень та архівосховищ по 

вул. Мироносицька, 41 з метою її відновлення. 

 

Термін виконання: протягом 

2019 року 

 

2.5.  Перевірку та випробування пожежних рукавів. 

 

Термін виконання: протягом 

2019 року 

 

2.6. Заміну сходів на пандус з тильної сторони будівлі Державного архіву 

по вул. Мироносицька, 41. 

 

Термін виконання: протягом 

2019 року 

 

2.7. Вимірювання опору ізоляції силової електропроводки та живлячих 

кабельних ліній у будівлях Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 та 

пр. Московський, 7. 

 

Термін виконання: протягом 

2019 року 

 

2.8. Проведення атестації робочих місць щодо умов праці. 

 

Термін виконання: протягом 

2019 року 
 




