
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
21.10.2015                               м. Запоріжжя                                   № 7 
 

Про стан підготовки Державного архіву Запорізької області до роботи в 

осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. 

 
Заслухавши і обговоривши виступ заступника директора Державного 

архіву Ядловської О.Л., 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 2015-2016 рр. 

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

від 05.01.2015 № 1  «Про забезпечення доступу до архівосховищ, 
призначення відповідальних за збереженість документів Національного 
архівного фонду, довідково-інформаційного і бібліотечного фонду»;  

від 05.01.2015 № 2 «Про призначення відповідальних за пожежну безпеку 
в архівосховищах»; від 05.01.2015 № 3 «Про План заходів щодо забезпечення 
охоронно-пожежного режиму, надійної експлуатації інженерних мереж та 
комунікацій будівель архіву на 2015 рік»;      

від 09.04.2015 № 26 «Про внесення змін до складу комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці»; 

від 13.07.2015 № 41 «Про створення пожежно − рятувального підрозділу 
добровільної пожежної охорони у Державному архіві Запорізької області»; 

03.08.2015 № 46 Про підготовку архівних установ Запорізької області до 
роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років»; 

від 03.08.2015 № 47 «Про відповідального за справний стан і безпечну та 
економічну експлуатацію устаткування теплових установок і мереж»,  

від 03.08.2015 № 48 «Про комісію з прийняття з ремонтів 
тепловикористовуючих установок та обладнання»;  

від 14.08.2015 № 2-АГ «Про створення  комісії з перевірки готовності до 
роботи в опалювальний період 2015-2016 років»; 

від 14.08.2015 № 3-АГ «Про затвердження заходів з підготовки до 
опалювального періоду 2015-2016 років». 

З метою своєчасного виявлення пліснявих грибів і комах 25.03.2015 
проведено візуальне обстеження архівосховищ і документів. Ураження 
документів, стін, підлоги не виявлено. За результатами обстеження складено 
акти. 

Відповідно до плану роботи пожежно-технічна комісія Державного 
архіву Запорізької області 30.03.2015, 25.06.2015, 25.09.2015 провела перевірки 
технічного стану будівель архіву, у т.ч. дахів, і покрівель, протипожежного 
стану приміщень, пожеженебезпечних місць у приміщеннях, справності систем 
вентиляцій та кондиціювання повітря та системи внутрішнього водогону у 
Державному архіві Запорізької області, за результатами яких складено 
відповідні акти.  

З працівниками Державного архіву Запорізької області 12.01.2015, 
20.06.2015 проведено інструктажі з метою посилення персональної 
відповідальності за користування електроприладами у робочих приміщеннях. 

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. 

У квітні ц.р. проведено повторний інструктаж з питань охорони праці, 
надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил  
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.  
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Між Державним архівом Запорізької області та Управлінням  Державної 
служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області укладено договір 
від 14.04.2015 № 01-0006244 на здійснення цілодобової охорони будівель 
архіву, пропускного режиму та спостереження за пультами пожежно-охоронної 
сигналізації, працівниками охорони цілодобово здійснюється зовнішнє 
відеоспостереження у корпусі № 1 архіву. 

Проведено: Державним підприємством «Експертно-технічний центр 
(ЕТЦ)» - експертизу технічного стану ліфту у корп. 2 (акт від 02.06.2015             
№ 0263 П 15); ТОВ «Запоріжліфтсервіс-5» - щомісячно технічне 
обслуговування ліфтів корпусах 1, 2.  

Виконано комплекс робіт з вимірювання опору ізоляції і заміру повного 
опору кола «фаза-нуль» корпусу 1 архіву (акт від 03.09.2015). 

Силами архіву проведено поточні ремонти електромережі, фасаду будівлі 
корпусу № 1. 

ФОП Василенко А.В. відповідно до договору здійснив поточний ремонт 
покрівлі у корпусі 1 архіву. 
 Пожежно − рятувальний підрозділ добровільної пожежної охорони у 
Державному архіві Запорізької області здійснив заходи громадського контролю 
щодо забезпечення належного протипожежного захисту архівних будівель. 

Проведено підготовчі роботи до опалювального періоду 2015-2016 років: 
створено комісію з перевірки готовності теплового господарства до роботи в 
опалювальний період, до участі в якій запрошено за згодою представника 
Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання 
електричної і теплової енергії в Запорізькій області, затверджено заходи з 
підготовки до опалювального періоду 2015-2016 років.  

Відповідальний за підготовку і проведення гідравлічних випробувань 
теплових мереж на об’єктах архіву у серпні 2015 року пройшов навчання, яке 
проводили філіали Концерну «Міські теплові мережі». 

АТ «Теплосервіс» проведено повірки манометрів (акт від 05.08.2015). 
Акти готовності до опалювально періоду в обох корпусах архіву 

погоджені з представниками теплопостачальних організацій та інспекції з 
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії. 

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

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

Відповідно до Програми розвитку архівної справи у Запорізькій області 
на 2013 – 2015 роки (із змінами) за звітний період 2015 року за рахунок коштів 
обласного бюджету для Державного архіву Запорізької області придбано 800 
картонажів; профінансовано послуги територіального підрозділу Державної 
служби охорони щодо цілодобової охорони обох будівель архіву на суму 359,5 
тис. грн.; 

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

До проекту державного бюджету на 2015 рік у бюджетному запиті 
заплановані видатки, виходячи з діючих тарифів у 2014 році, на оплату послуг з 
теплопостачання у сумі 504185 грн., з електроенергії – 90000 грн. Кошторисом 
на 2015 рік затверджені видатки на оплату послуг з теплопостачання у сумі 
451075 грн., з електроенергії – 99371 грн. за рахунок загального та спеціального 



 3 

фондів. Станом на 01.10.2015 кредиторська заборгованості 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 2015-2016 рр. вважати задовільним. 

2. Заступнику директора Ядловській О.Л., керівникам структурних 

підрозділів архіву, завідувачу господарства фінансово-господарчого відділу 

Юзвішен Л.Л.: 

1) забезпечити виконання наказу Державного архіву Запорізької області 

від 03.08.2015 № 46 Про підготовку архівних установ Запорізької області до 

роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років»; 

2) забезпечувати вжиття заходів щодо жорсткої економії споживання 

енергоресурсів. 

3. Заступнику директора Ядловській О.Л., начальнику фінансово-

господарського відділу – головному бухгалтеру Власенко О.В.:  

1) забезпечити освоєння коштів на виконання заходів щодо сталого 

режиму роботи Державного архіву Запорізької області в осінньо-зимовий 

період 2015-2016 рр.; 

2) забезпечити своєчасне планування коштів на виконання заходів 

Державного архіву Запорізької області з підготовки до роботи в осінньо-

зимовий період 2016-2017 років. 

4. Заступнику директора Ядловській О.Л. до 23.10.2015 р. забезпечити 

підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії. 

5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника 

директора Державного архіву Запорізької області Ядловську О.Л. 

 

 

 

Заступник голови колегії       О.Л. Ядловська 

 

 

Секретар колегії        А.А. Федько 

 


