
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
27.10.2021                               м. Запоріжжя                                   № 6 
 

Про стан підготовки Державного архіву Запорізької області до роботи в 
осінньо-зимовий період 2021-2022 років 

 
Заслухавши і обговоривши виступ заступника Державного архіву – 

начальника відділу підготовки аналітичних матеріалів та документаційного 
забезпечення Ядловської Ольги, колегія Державного архіву Запорізької області 
визначає, що відповідно до завдань Запорізької облдержадміністрації, 
Державної архівної служби України, у Державному архіві Запорізької області 
приділяється значна увага підготовці та роботі архівних установ Запорізької 
області в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 

З метою належної роботи Державного архіву Запорізької області в осінньо-
зимовий період директором видано накази: 

від 06.01.2021 № 2 «Про забезпечення охоронного режиму та доступу до 
архівосховищ, призначення відповідальних за збереженість документів 
Національного архівного фонду, довідково-інформаційного і бібліотечного 
фонду; 

від 06.01.2021 № 3 «Про призначення відповідальних за пожежну безпеку 
в архівосховищах»; 

від 06.01.2021 № 4 «Про План заходів щодо забезпечення охоронно-
пожежного режиму, надійної експлуатації інженерних мереж та комунікацій 
будівель Державного архіву Запорізької області на 2021 рік». 

від 16.07.2021 № 27 «Про призначення відповідального за надання 
показань лічильника холодної води»;  

від 27.07.2021 № 32 «Про внесення змін до наказу Державного архіву 
Запорізької області від 02.10.2020 № 32 «Про відповідального за справний стан 
і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплових установок і 
мереж»;  

від 27.07.2021 № 33 «Про комісію з прийняття з ремонтів 
тепловикористовуючих установок та обладнання». 

Проведено підготовчі роботи до опалювального періоду 2021-2022 років:  
підготовлено наказ Державного архіву Запорізької області від 04.08.2021 

№  34 «Про підготовку архівних установ Запорізької області до роботи в 
осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.»;  

затверджено заходи Державного архіву Запорізької області з підготовки до 
опалювального періоду 2021-2022 років (наказ від 09.08.2021 №  1-АГ);  

створено комісію з перевірки готовності теплового господарства до роботи 
в опалювальний період 2021-2022 років (наказ від 09.08.2021 № 2-АГ), до 
участі в якій запрошено за згодою представника Державної інспекції з 
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії 
в Запорізькій області.  

Акти готовності до опалювального періоду в обох корпусах архіву 
погоджені з представниками теплопостачальних організацій та інспекції з 
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії. 

Між Державним архівом Запорізької області та Управлінням  державної 
служби охорони в Запорізькій області укладено договір від 14.04.2021                
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№ 01-0012730 на здійснення цілодобової охорони будівель архіву, пропускного 
режиму та спостереження за пультами пожежно-охоронної сигналізації.  

Працівниками охорони цілодобово здійснюється охорона будівель архіву 
корпусів №№ 1,2 та зовнішнє відеоспостереження у корпусі № 1 архіву. 

ТОВ «Охорона-Престиж» проведено технічне обстеження та ремонт 
системи пожежогасіння (акт від 13.08.2021). 

ТОВ «Теплотехнік і Кº» проведено повірки манометрів (акт від 
17.08.2021).  

Проведено промивку та гідравлічного випробовування внутрішніх мереж 
опалення будівель корпусів №№ 1,2 архіву (акт від 13.08.2021).  

ТОВ «Запорізький експлуатаційний центр» проведена експертна оцінка 
технічного стану будівлі № 2 Держаного архіву (акт від 15.06.2021 № 0010т21). 

В Запорізькому обласному центрі охорони праці у вересні 2021 р. 
відповідальний працівник архіву пройшов навчання на курсах експлуатації 
теплових установок. 

Проведено поточні ремонти електромереж в корпусах №№ 1,2, систем 
водопостачання в корпусі № 2 та покрівлі даху в корпусі № 1 архіву. 

Відповідно до плану роботи пожежно-технічна комісія Державного архіву 
Запорізької області провела щоквартальні перевірки технічного стану будівель 
архіву, у т.ч. дахів, і покрівель, протипожежного стану приміщень, 
пожежонебезпечних місць у приміщеннях, справності систем вентиляції та 
кондиціювання повітря та системи внутрішнього водогону у Державному архіві 
Запорізької області, за результатами яких складено відповідні акти.  

Пожежно − рятувальний підрозділ добровільної пожежної охорони у 
Державному архіві Запорізької області здійснив заходи громадського контролю 
щодо забезпечення належного протипожежного захисту архівних будівель. 

Кількість вогнегасників в архівосховищах та інших приміщеннях 
Державного архіву Запорізької області відповідає нормативним вимогам. 

У Державному архіві Запорізької області є в наявності та ведуться журнали 
реєстрації вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового 
інструктажів; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці, пожежної 
безпеки та техніки безпеки для працівників, зайнятих виконанням ремонтних 
робіт, журнал протоколів перевірки знань. 

Працівниками фінансово-господарчого відділу Державного архіву 
Запорізької області щокварталу проводяться перевірки справності систем 
вентиляцій та кондиціювання повітря, а разом з працівниками відділу 
зберігання, обліку та довідкового апарату постійно проводиться аналіз 
відповідності температурно-вологісного режиму в архівосховищах 
нормативним вимогам. 

Фінансово-господарчим відділом проведено перевірку наявності 
комплектів ключів від усіх приміщень в будівлях архіву, звірено дані з 
охоронцями, черговими постів охорони ведуться журнал видачі (приймання) 
ключів від робочих приміщень Державного архіву Запорізької області та 
журнал здавання (приймання) під охорону, зняття (приймання) з-під охорони 
робочих приміщень (кімнат, сховищ) та ключів від них Державного архіву 
Запорізької області. 

В рамках виконання заходів Програми розвитку архівної справи у 
Запорізькій області на 2019 – 2021 роки за звітний період за рахунок коштів 
обласного бюджету були профінансовані видатки у сумі 1 400 988 грн. на 
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оплату послуг охорони обох будівель архіву, які надаються Управлінням 
поліції охорони в Запорізькій області. 

За відповідним договором постійно здійснюється вивезення твердих 
побутових відходів з території навколо будівель Державного архіву Запорізької 
області. 

Станом на 01.10.2020 кредиторська заборгованість за фактично спожиту 
електроенергію і теплопостачання відсутня. 

 
Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області 
 

ВИРІШИЛА:  
1. Стан підготовки Державного архіву Запорізької області до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 років вважати задовільним. 
2. Заступнику директора Державного архіву – начальнику відділу 

підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 
Ядловській Ользі, керівникам структурних підрозділів архіву, начальнику 
фінансово-господарчого відділу − головному бухгалтеру Власенко Ользі: 

1) забезпечити виконання наказу Державного архіву Запорізької області 
від 04.08.2021 № 34 «Про підготовку архівних установ Запорізької області до 
роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.»; 

2) забезпечувати вжиття заходів щодо жорсткої економії споживання 
енергоресурсів. 

3. Заступнику директора Державного архіву – начальнику відділу 
підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 
Ядловській Ользі, начальнику фінансово-господарчого відділу – головному 
бухгалтеру Власенко Ользі:  

1) забезпечити освоєння коштів на виконання заходів щодо сталого 
режиму роботи Державного архіву Запорізької області в осінньо-зимовий 
період 2021-2022 рр., не допускати утворення кредиторської заборгованості за 
фактично спожиту електроенергію, теплопостачання, комунальні послуги; 

2) забезпечити своєчасне планування коштів на виконання заходів з 
підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 

4. Заступнику директора Державного архіву − начальнику відділу  
підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 
Ядловській Ользі до 29.10.2021 забезпечити підготовку проекту наказу про 
оголошення рішення колегії. 

5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника 
директора Державного архіву – начальника відділу підготовки аналітичних 
матеріалів та документаційного забезпечення Ядловську Ольгу. 
 
 
 
Голова колегії Олександр ТЕДЄЄВ 
 
Секретар колегії Антоніна ФЕДЬКО 
 


