
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
27.10.2021                               м. Запоріжжя                                   № 7 
 

Про стан підготовки архівних установ Запорізької області до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 років 
 

Заслухавши і обговоривши виступ начальника відділу організації і 
координації архівної справи Федько Антоніни, колегія Державного архіву 
Запорізької області визначає, що відповідно до завдань Запорізької 
облдержадміністрації, Державної архівної служби України, в архівних 
установах райдержадміністрацій та міських рад Запорізької області 
приділяється значна увага підготовці та роботі архівних установ Запорізької 
області в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 

У Державному архіві Запорізької області видано наказ від 04.08.2021 № 34 
«Про підготовку архівних установ Запорізької області до роботи в осінньо-
зимовий період 2021-2022 років». 

Вищевказаний наказ доведено до відома керівників місцевих державних 
архівних установ та архівних установ міських рад міст обласного значення 
Запорізької області. 

На 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 років» архівними установами 
проведені відповідні заходи. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 
№ 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій» 
з 01.04.2021 були реорганізовані 15 районних державних адміністрацій 
Запорізької області, у тому числі 9 архівних установ цих райдержадміністрацій, 
які були юридичними особами. У населених пунктах, де розміщувалися 
реорганізовані райдержадміністрації, створені віддалені робочі місця архівних 
відділів: 

Архівний відділ Бердянської райдержадміністрації з віддаленими 
робочими місцями в м. Приморськ та смт. Чернігівка; 

Архівний відділ Василівської райдержадміністрації з віддаленими 
робочими місцями в с. Велика Білозерка, м. Кам’янка-Дніпровська та 
смт Михайлівка; 

Архівний відділ Запорізької райдержадміністрації з віддаленими робочими 
місцями в м. Вільнянськ та смт. Новомиколаївка ; 

Архівний відділ Мелітопольської райдержадміністрації з віддаленими 
робочими місцями в смт Якимівка, смт Веселе та смт Приазовське;  

Архівний відділ Пологівської райдержадміністрації з віддаленими 
робочими місцями в смт. Більмак, м. Гуляйполе, м. Оріхів, смт. Розівка та 
м. Токмак. 

Приміщення колишніх архівних установ передані на баланс 
райдержадміністрацій, до яких вони приєдналися. забезпечення архівних 
установ. У зв’язку з реорганізацією архівного відділу Вільнянської районної 
державної адміністрації Запорізької області шляхом приєднання його до 
архівного відділу Запорізької районної державної адміністрації Запорізької 
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області і організації роботи працівника на віддаленому робочому місці у 
м. Вільнянську було зменшено кількість робочих кімнат на одну кімнату 
площею 20,42 м2 та виділено дві кімнати для розміщення архівосховищ 
загальною площею 22,10 м2. 

Архівному відділу Пологівської райдержадміністрації було надано 
додаткове приміщення для віддаленого робочого місця № 5 (м. Токмак) 
площею 51,8 м та проведено заміну приміщення віддаленого робочого місця  
№  (смт Розівка): виділено 2 кімнати, площа яких становить 21 м2 та 13 м2. 

Працівники архівних установ області (у тому числі працівники віддалених 
робочих місць) пройшли повторні інструктажі з питань пожежної безпеки, 
охорони праці та техніки безпеки, які проводилися відповідальними за стан 
пожежної безпеки, охорони праці і техніки безпеки в райдержадміністраціях та 
міськрадах. Виняток становить архівний відділ Мелітопольської міської ради, 
де інструктаж з питань пожежної безпеки не проводився. 

Впродовж 9 місяців 2021 року районними секторами ГУ ДСНС України в 
Запорізькій області планові перевірки місцевих державних архівних установ не 
проводились, акти та приписи не складались. 

Архівними установами разом з відповідальними за стан пожежної безпеки 
в райдержадміністраціях (в тому числі на віддалених робочих місцях) та 
міськрадах (окрім архівного відділу Мелітопольської міської ради) проведені 
огляди та пожежно-технічні обстеження стану пожежної безпеки приміщень 
архівних установ, установок пожежної сигналізації, первинних засобів 
пожежогасіння, електричних мереж, електрообладнання та опалювального 
устаткування з представниками органів Держпожежнагляду.  

Про результати оглядів та пожежно-технічні обстеження архівних установ 
поінформовані керівники райдержадміністрацій та міськрад, які є 
розпорядниками коштів, для виділення фінансування на здійснення заходів 
щодо усунення виявлених недоліків та надані відповідні пропозиції до 
бюджетного запиту на 2022 рік. 

В ході оглядів були переглянуті, та, при необхідності, поновлені інструкції 
про заходи з пожежної безпеки та плани (схеми) евакуації людей і документів 
на випадок пожежі. 

Первинними засобами пожежогасіння оснащені архівосховища всіх 
місцевих державних архівних установ (у тому числі віддалених робочих місць) 
та всіх архівних установ міськрад. 

Вогнегасники архівного відділу Мелітопольської райдержадміністрації, з 
урахуванням віддалених робочих місць, направлені до приватного 
підприємства виробничо-комерційної фірми «КАН» для проведення технічного 
обслуговування.  

В архівному відділі Енергодарської міської ради в липні поточного року 
здійснено технічне обслуговування 8 порошкових вогнегасників Запорізьким 
обласним спеціалізованим ремонтно-будівельним орендним підприємством 
протипожежних робіт. У серпні 2021 року в архівному управлінні Запорізької 
міської ради проведено технічне обслуговування та перезарядка 10 порошкових 
та 10 вуглекислотних вогнегасників. Відповідальною особою разом із 
спеціалістами КП «Універс» проведено перевірку стану електромереж 
приміщень управління.  

Питання про стан пожежної безпеки та підготовки архівних установ до 
роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років розглядалися на оперативних 
нарадах у керівників райдержадміністрацій та міськрад.  
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Архівними установами здійснено заходи щодо утеплення приміщень.  
З метою забезпечення заощадження енергоресурсів в будівлях, де 

знаходяться приміщення архівного відділу та віддалених робочих місць 
Пологівської райдержадміністрації, проведена заміна ламп розжарювання на 
світлодіодні лампи. 

У робочих кімнатах та сховищах архівних установ використовуються 
енергозберігаючі лампи. В архівосховищах не застосовуються світильники із 
знятими ковпаками (розсіювачами).  

Однак, в питаннях забезпечення пожежної безпеки в архівних установах 
райдержадміністрацій та міськрад, є суттєві недоліки. 

Серед нагальних проблем переважної більшості архівних установ, які не 
знайшли свого вираження, залишається відсутність охоронно-пожежної 
сигналізації та належного кондиціонування повітря в приміщеннях 
архівосховищ, встановлення сучасних систем пожежогасіння та комунікацій. 

Станом на 01.10.2021 автоматичні системи пожежогасіння встановлені в 
архівних відділах Запорізької райдержадміністрації та Енергодарської міської 
ради; протипожежні сигналізації встановлені в 32 архівосховищах (вийшла з 
ладу сигналізація в архівосховищі віддаленого робочого місця смт Михайлівка 
архівного відділу Василівської райдержадміністрації) 7-ми архівних установ 
(22%), в т.ч. в одному архівосховищі - з виведенням на пульт чергового, та в 2 
архівосховищах з виведенням на пульт центрального спостереження (архівні 
відділи Енергодарської та Бердянської міських рад). В інших архівних 
установах охоронно-пожежна сигналізація відсутня. 

Договори на технічне обслуговування сигналізацій уклали 3 (Запорізька, 
Бердянська та Енергодарська) міські ради. 

З первинних засобів пожежегасіння пожежні щити наявні лише в архівних 
установах Запорізької та Бердянської райдержадміністрацій (на віддалених 
робочих місцях в м. Вільнянськ та м. Приморськ), Запорізької та 
Енергодарської міськрад. 

Технічне обслуговування вогнегасників не в усіх архівних установах 
проводиться регулярно, в більшості установ при проведенні обстеження 
вогнегасників не вказано, хто проводив обстеження та номер посвідчення 
особи, яка проводила діагностування. 

Протипожежні двері встановлені тільки в архівосховищах архівних 
установ Бердянської та Енергодарської міськрад, Бердянської та Запорізької 
райдержадміністрацій; в архівному відділі Василівської райдержадміністрації 
(віддалене робоче місце в м. Кам’янка-Дніпровська) та Мелітопольської міської 
ради встановлено металеві двері, в архівосховищах інших архівних установ 
вхідні двері обшиті металом. 

На віддаленому робочому місці в смт Розівка архівного відділу 
Пологівської райдержадміністрації відсутні прилади контролю за 
температурно-вологісним режимом. В архівному відділі Запорізької 
райдержадміністрації (віддалене робоче місце в смт Новомиколаївка) та 
Мелітопольської міської ради відсутні пристрої для опечатування архівосховищ 
та приміщень архіву. 

Система кондиціонування повітря наявна лише в архівних установах 
Бердянської (віддалене робоче місце м. Приморськ), Василівської (та на її 
віддаленому робочому місці в смт. Кам’янка-Дніпровська), Запорізької, 
Мелітопольської (віддалене робоче місце в смт Веселе), та Пологівської 
(віддалене робоче місце в м. Гуляйполе), райдержадміністрацій, Запорізької, 
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Енергодарської та Токмацької міських рад. Решта архівосховищ потребують 
встановлення систем кондиціонування повітря. 

На віддалених робочих місцях в м. Гуляйполе та смт Розівка архівного 
відділу Пологівської райдержадміністрації відсутнє водопостачання і система 
каналізації. 

З метою підготовки необхідного пакету документів з питань 
протипожежної безпеки начальниками архівних відділів райдержадміністрацій 
та  архівних установ міських рад області проведено певні заходи. В результаті 
проведеної роботи виявлено наступне: 

- документів на введення в експлуатацію будівель, в яких розташовані 
приміщення архівного відділу Бердянської райдержадміністрації (з 
урахуванням робочих місць у м. Приморськ та смт Чернігівка), та відповідних 
рішень органів влади не виявлено; 

- будівля, в якій розташовано архівний відділ Василівської 
райдержадміністрації, знаходиться в орендованому приміщенні, яке введено в 
експлуатацію в 1970 році. Що стосується віддалених робочих місць в населених 
пунктах Велика Білозерка, Кам’янка Дніпровська та Михайлівка, актів введення 
в експлуатацію будівель не виявлено;  

- приміщення, які займає архівний відділ Запорізької 
райдержадміністрації, орендовано у Запорізької районної ради. Акти введення в 
експлуатацію відсутні. Приміщення віддалених робочих місць, що знаходяться 
в м.Вільнянськ та смт.Новомиколаївка, також перебувають в оренді. Акти 
введення в експлуатацію будинків відсутні; 

- приміщення, в яких розташований архівний відділ Мелітопольської 
райдержадміністрації, з урахуванням віддалених робочих місць, що знаходяться 
в смт Веселе, смт Празовське, смт Якимівка, були збудовані в 1903-1976 роках. 
В зв’язку з цим актів введення в експлуатацію будинків не виявлено; 

- стосовно приміщень, які займає архівний відділ Пологівської 
райдержадміністрації, з урахуванням віддалених робочих місць в містах 
Гуляйполе, Оріхів, Токмак, смт Більмак та смт Розівка, в наявності є свідоцтва 
про право власності. Акти про введення в експлуатацію будівель відсутні; 

- архівним управлінням Запорізької міської ради було направлено листи до 
балансоутримувачів будівель, в яких розташовуються приміщення та 
архівосховища архівного управління з метою отримання відповідних копій 
актів введення в експлуатацію або інформації щодо дати затвердження акту 
введення в експлуатацію будівлі та органу, який його здійснив. На даний час 
відповідь відсутня; 

- стосовно документів щодо введення в експлуатацію будівлі по 
вул. Приазовській, 124, м. Бердянськ, де розташовано архівний відділ 
Бердянської міської ради, в наявності є акт державної приймальної комісії про 
приймання в експлуатацію майстерень ПО ЖКГ, затверджений наказом 
обласного управління житлового господарства Запорізької обласної ради 
народних депутатів від 01 липня 1983 року № 107; 

- що стосується актів введення в експлуатацію будівлі, в якій розташовано 
архівний відділ Енргодарської міської ради, акт в наявності є; 

- акта введення в експлуатацію будівлі, в якій розташовано архівний 
відділ Мелітопольської міської ради не виявлено. Орієнтовний рік введення в 
експлуатацію 1964; 
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- документів щодо введення в експлуатацію будівель, в яких розташовані 
приміщення архівного відділу виконавчого комітету Токмацької міської ради, 
не виявлено.  

 
Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області 
 

ВИРІШИЛА:  
1. Стан підготовки архівних установ Запорізької області до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 років вважати задовільним. 
 
2. Начальникам місцевих державних архівних установ та рекомендувати 

начальникам архівних установ міських рад вжити необхідних заходів щодо:  
1) постійного контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з 

питань забезпечення охорони праці та пожежної безпеки в архівних установах, 
зокрема протягом осінньо-зимового періоду 2021-2022 років; 

2) посилення контролю за фізичним станом документів та забезпечення 
температурно-вологісного, світлового та санітарно-гігієнічного режимів у 
архівосховищах в осінньо-зимовий період 2021-2022 років; 

3) включення до бюджетних запитів на 2023 рік видатків на фінансування 
заходів для забезпечення надійної експлуатації будівель і приміщень архівних 
установ, систем життєзабезпечення та пожежної безпеки (у т.ч. встановлення 
охоронно-пожежної сигналізації, систем кондиціонування повітря та 
проведення технічного обслуговування, діагностики та перезарядки 
вогнегасників) термін виконання – І півріччя 2022 року; 

4) пошуку актів введення в експлуатацію будівель, у яких розташовані 
архівні установи, з урахуванням віддалених робочих місць. 

 
3. 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. 
 
4. 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 


