
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
21.10.2015                               м. Запоріжжя                                   № 8 
 

Про стан підготовки архівних установ Запорізької області до роботи  

в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. 

 
Заслухавши і обговоривши виступ начальника відділу організації і 

координації архівної справи та з питань кадрової роботи Федько А.А., колегія 
Державного архіву Запорізької області визначає, що відповідно до завдань 
місцевих державних адміністрацій, Державної архівної служби України, у 
Державному архіві Запорізької області та архівних установах області 
приділяється значна увага підготовці та роботі архівних установ Запорізької 
області в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. 

У Державному архіві Запорізької області видано наказ від 03.08.2015 
№ 46 «Про підготовку архівних установ Запорізької області до роботи в 
осінньо-зимовий період 2015-2016 років», яким затверджено План заходів 
Державного архіву Запорізької області з підготовки до роботи в осінньо-
зимовий період 2015-2016 років та попередження надзвичайних ситуацій. 

Вищевказаний наказ доведено до начальників архівних відділів 
райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення Запорізької 
області. 

На 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 архівними відділами 
райдержадміністрацій та міськрад проведені такі заходи. 

Всі працівники архівних відділів 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. 

Архівними відділами Вільнянської, Гуляйпільської, Кам’янсько-
Дніпровської, Новомиколаївської, Приморської райдержадміністрацій,  
Запорізької, Бердянської, Енергодарської міськрад, разом з відповідальними за 
стан пожежної безпеки в райдержадміністраціях та міськрадах проведені 
огляди та пожежно-технічні обстеження стану пожежної безпеки приміщень 
архівних відділів, установок пожежної сигналізації, первинних засобів 
пожежогасіння, електричних мереж, електрообладнання та опалювального 
устаткування, в т.ч. з представниками органів Держпожежнагляду.  

Про результати оглядів та пожежно-технічні обстеження архівних 
відділів проінформовані 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 2016 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 майже 
всіх архівних відділів райдержадміністрацій та всіх міськрад. 

У 2015 році в архівному відділі Енергодарської міськради та архівному 
відділі Гуляйпільської райдержадміністрації проведені заміри опору 
електромережі. В архівних відділах Бердянської міської ради встановлено 
тепловий лічильник для економії електроенергії, Бердянської 
райдержадміністрації – новий трьохфазний електричний лічильник, 
Приазовської райдержадміністрації відремонтовані система опалення та 
охоронна сигналізація Оріон-2.1, встановлено 2 склопакети. В архівному відділі 
Енергодарської міськради перезаряджено 8 вогнегасників. 
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Питання про стан пожежної безпеки та підготовки архівних відділів до 
роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. розглядалися на оперативних 
нарадах у керівників райдержадміністрацій та міськрад.  

Архівними відділами здійснено заходи щодо утеплення приміщень.  
В приміщеннях архівного відділу Енергодарської міськради проведено 

огляд систем водопостачання та кондиціювання повітря, проведені заміри 
опору електромережі, 9 світильників замінено на світильники закритого типу. 

З метою забезпечення заощадження енергоресурсів в архівних відділах та 
сховищах Василівської, Великобілозерської, Веселівської, Приморської та 
Якимівської райдержадміністрацій використовуються енергозберігаючі лампи. 

Впродовж 9 місяців 2015 року районними секторами ГУ ДСНС України  в 
Запорізькій області планові перевірки архівних відділів райдержадміністрацій  
та міськрад з питань дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та 
техногенної безпеки та цивільного захисту не проводились, акти та приписи не 
складались. 

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

Станом на 01.10.2015 протипожежні сигналізації встановлені в                                
6 архівосховищах 6-ти архівних відділів райдержадміністрацій (21%), в т.ч.  в 
одному архівосховищі - з виведенням на пульт чергового, та в 22 (59%) 
архівосховищах 4-х архівних відділів міськрад з виведенням на пульт 
центрального спостереження, в 23 архівосховищах 14 архівних відділів 
райдержадміністрацій та 15 архівосховищах двох архівних відділів міськрад 
сигналізації відсутні. 

Договори на технічне обслуговування сигналізацій уклали 4 (Бердянська, 
Запорізька, Енергодарська та Мелітопольська) міські ради. 

З первинних засобів пожежогасіння пожежні щити наявні лише в 
архівних відділах Запорізької та Енергодарської міськрад, Вільнянської та 
Приморської райдержадміністрацій, решта приміщень архівних відділів 
оснащені тільки вогнегасниками. Відсутній вогнегасник в архівному відділі 
Приазовської райдержадміністрації, в недостатній кількості оснащені 
вогнегасниками архівосховища архівних відділів: Оріхівської 
райдержадміністрації - на 2 архівосховища 1 вогнегасник; Токмацької 
міськради - на 5 архівосховищ 4 вогнегасники. 

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

Протипожежні двері встановлені тільки в архівосховищах архівних 
відділів Енергодарської міськради та Бердянської райдержадміністрації, в 
архівосховищах інших архівних відділів вхідні двері обшиті металом. 
 В архівосховищі архівного відділу Запорізької райдержадміністрації 
потребує демонтажу та заміни електропроводка. 

Система кондиціонування повітря наявна лише в архівних відділах та 
сховищах Енергодарської міськради, Гуляйпільської та Кам’янсько-
Дніпровської райдержадміністрацій. Решта архівосховищ потребують 
встановлення систем кондиціонування повітря. 

В архівних відділах Василівської, Великобілозерської, Веселівської, 
Мелітопольської та Чернігівської райдержадміністрацій відсутнє 
водопостачання і система каналізації. 

 
Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Стан підготовки архівних установ Запорізької області до роботи в 

осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. вважати задовільним. 

2. Начальникам архівних відділів райдержадміністрацій та рекомендувати 

начальникам архівних відділів міських рад: 
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1) забезпечити сталий режим роботи архівних установ в осінньо-зимовий 

період 2015-2016 рр.; 

2) посилити контроль за пожежною безпекою, фізичним станом 

документів та забезпеченням температурно-вологісного, світлового та 

санітарно-гігієнічного режимів у архівосховищах в осінньо-зимовий період 

2015-2016 рр. 

3) внести пропозиції до бюджетного запиту на 2017 р. з урахуванням 

заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років; 

термін виконання – І півріччя 2016 року. 

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

підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії. 

4. 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 

 


