
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
23.12.2015                              м. Запоріжжя                     № 2 

 
Про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області 

 
Заслухавши й обговоривши інформацію заступника директора      

Ядловської О.Л. про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької 
області, колегія Державного архіву Запорізької області відзначає, що відповідно 
до Законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», 
Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки для державних 
архівних установ України, затверджених наказом Держкомархіву від 08.05.2003 
№ 68 та наказу Державної архівної служби України від 15.08.2012 № 145 «Про 
посилення протипожежного захисту в архівних установах»  у Державному 
архіві Запорізької області упродовж 2015 року проведені наступні заходи. 

Видано накази Державного архіву Запорізької області: 
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 13.07.2015 № 41 «Про створення пожежно − рятувального підрозділу 
добровільної пожежної охорони у Державному архіві Запорізької області»; 

Питання забезпечення охоронно-пожежного режиму постійно 
розглядалися на засіданнях колегії Державного архіву Запорізької області (раз 
на рік), на нарадах у керівництва. Так, питання «Про стан пожежної безпеки у 
Державному архіві Запорізької області» розглядалося на засіданні колегії 
19.12.2012, 26.12.2013, 25.12.2014, за результатами розгляду прийнято 
відповідні рішення. 

На засіданні колегії Державного архіву Запорізької області 21.10.2015 
розглянуті питання «Про стан підготовки Державного архіву Запорізької 
області до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр.» та «Про стан 
підготовки архівних установ Запорізької області до роботи в осінньо-зимовий 
період 2015-2016 рр.». Прийняті відповідні рішення за №№ 7 та 8. 

Інструкцію з пожежної безпеки, до якої додається порядок дій на випадок 
виникнення пожежі, та плани евакуації розміщено на видних місцях у 
приміщеннях архіву. 

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. 

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. 

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 профінансовано 
послуги територіального підрозділу Державної служби охорони щодо 
цілодобової охорони обох будівель архіву на суму 540 тис. грн.; придбано 900 
картонажів; 

Сховища архіву оснащені протипожежною сигналізацією, у корпусі 1 – 
системою автоматичного пожежегасіння, яка обслуговується спеціалізованою 
установою. Укладено договір від 02.11.2015 № 90/09/15 з ТОВ «Захист-техно» 
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на проведення робіт з технічного обслуговування систем автоматичної 
пожежної сигналізації, оповіщення людей при пожежі, автоматичного газового 
пожежегасіння, 16-18 листопада 2015 року проведено планове технічне 
обслуговування зазначених систем. 

Проведено перевірку наявності, ведення обліку вогнегасників,  їх 
діагностику та перезарядження. Дата технічного обслуговування 
(діагностування), яке проводило ТОВ "Безпека" - 09.12.2015 (договір на 
обслуговування від 09.12.2015 № 103/Б). Кількість вогнегасників в 
архівосховищах та інших приміщеннях Державного архіву Запорізької області 
відповідає нормативним вимогам. 

Здійснено перевірку стану електромереж і освітлювальних приборів, 
проведені поточні ремонтні роботи в обох корпусах архіву. Виконано комплекс 
робіт з вимірювання опору ізоляції і заміру повного опору кола «фаза-нуль» 
корпусу 1 архіву. ВАТ «Запоріжжяобленерго» проведено пломбування 
електролічильника трансформаторного включення, виконані періодичні 
держповірки електролічильника та трансформаторів струму. 

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. 

Згідно із графіком, який затверджено директором архіву, у квітні цього 
року проведено навчання та перевірку знань з охорони праці, пожежної безпеки 
та техніки безпеки працівників Державного архіву Запорізької області. Перед 
перевіркою знань з питань охорони праці в архіві для працівників організовано 
навчання: лекції (20.04.2015), консультації, надано методичні матеріали. 
Перевірку знань проведено у формі іспиту, який проведено 22-23.04.2015. 
Результати перевірки знань оформлено протоколами засідань комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці.  

У травні 2015 року проведено практичне навчання працівників за 
сигналом "Пожежа". 

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.  

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

Членами пожежно-технічної комісії щоквартально проведено 4 огляди 
протипожежного стану приміщень, установок пожежної сигналізації та 
пожежегасіння, систем димовидалення, кондиціювання, протипожежного 
водопостачання, первинних засобів пожежегасіння, електричних мереж і 
електрообладнання та опалювального устаткування, технічного стану будівель, 
були перевірені усі віконні отвори, входи, сходові марші та інші місця для 
проведення заходів з їх утеплення.  

 
Враховуючи зазначене, колегія Державного архіву Запорізької області 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію заступника директора Ядловської О.Л. про стан пожежної 
безпеки в Державному архіві Запорізької області взяти до відома. 

2. Заступнику директора Ядловській О.Л., керівникам структурних 
підрозділів архіву, головному спеціалісту - керівнику режимно-секретної 
служби Бондарю В.А., завідувачу господарства фінансово-господарчого відділу 
Юзвішен Л.Л.: 

1) постійно здійснювати заходи щодо посилення протипожежного 
захисту в архівних установах; 

2) забезпечити виконання наказу Державної архівної служби України від 
15.08.2012 № 145 «Про посилення протипожежного захисту в архівних 
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установах», та своєчасне надання звітності Державній архівній службі України 
з питань протипожежного захисту;  

3) забезпечити систематичне проведення практичних навчань,  
відпрацювання навичок гасіння умовної пожежі та інструктажів з працівниками 
архіву з питань пожежної безпеки; 

4) посилити контроль за дотриманням працівниками архіву нормативних 
вимог пожежної безпеки в архівосховищах і робочих приміщеннях. 

3. Заступнику директора Ядловській О.Л., начальнику відділу зберігання, 
обліку та довідкового апарату Білець С.Т., начальнику фінансово-
господарського відділу – головному бухгалтеру Власенко О.В., завідувачу 
господарства фінансово-господарчого відділу Юзвішен Л.Л.: 

1) забезпечити освоєння коштів на виконання заходів з пожежної безпеки  
відповідно до кошторису видатків на 2015 рік; 

2) забезпечити планування коштів на виконання заходів з пожежної 
безпеки до бюджетного запиту на 2017 рік; термін виконання – ІІ квартал              
2016 року; 

3) забезпечити роботу пожежно-технічної комісії Державного архіву 
Запорізької області. 

4. Заступнику директора Ядловській О.Л., начальнику фінансово-
господарського відділу – головному бухгалтеру Власенко О.В., завідувачу 
господарства фінансово-господарчого відділу Юзвішен Л.Л.: 

1) забезпечити укладання зі спеціалізованими установами договорів на 
проведення робіт з технічного обслуговування систем автоматичної пожежної 
сигналізації, оповіщення людей при пожежі, автоматичного газового 
пожежегасіння, страхування членів пожежно − рятувального підрозділу 
добровільної пожежної охорони; 

2) забезпечити систематичне проведення перевірок стану пожежної 
безпеки приміщень архіву, установок пожежної сигналізації та пожежегасіння, 
систем оповіщення, димовидалення, кондиціонування, протипожежного 
водопостачання, первинних засобів пожежегасіння, електричних мереж і 
електрообладнання та опалювального устаткування, складання відповідних 
актів, здійснення заходів з усунення виявлених порушень.  

5. Заступнику директора Ядловській О.Л. до 25.12.2015 забезпечити 
підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії. 

6. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на директора 
Державного архіву Запорізької області Тедєєва О.С. 
 
 
 
Голова колегії                                                                             О.С.Тедєєв  
 
 
 
Секретар колегії                   А.А. Федько  
 


