
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
28.04.2016                               м. Запоріжжя                     № 5 

 
Про стан охорони праці у Державному архіві Запорізької області 

 
Заслухавши і обговоривши інформацію заступника директора   

Ядловської О.Л., колегія Державного архіву Запорізької області визначає, що 
Державним архівом Запорізької області здійснено низку заходів щодо 
забезпечення виконання вимог Закону України «Про охорону праці». 

Питання охорони праці постійно розглядаються на засіданнях колегії 
Державного архіву Запорізької області (раз на рік), на нарадах у керівництва та 
засіданнях профкому.  

У 2015 році на розширеному засіданні колегії Державного архіву 
Запорізької області 28.04.2015 розглянуто питання «Про стан охорони праці у 
Державному архіві Запорізької області», прийнято рішення за № 6 (протокол      
№ 3). 

Питання «Про стан виконання колективного договору Державного архіву 
Запорізької області на 2013-2017 рр.» та «Про стан охорони праці в 
Державному архіві Запорізької області» були розглянуті на звітно-виборних 
зборах первинної профспілкової організації Державного архіву Запорізької 
області 14.05.2015. 

У Державному архіві Запорізької області укладено Колективний договір 
на 2013-2017 роки, який зареєстровано Управлінням праці та соціального 
захисту населення Запорізької міської ради по Жовтневому району, 
реєстраційний номер 08-15/13/12 від 26 лютого 2013 року. З урахуванням 
рекомендацій реєструючого органу, підготовлено відповідні доповнення до 
Колективного договору. 

За основу Колективного договору Державного архіву Запорізької області 
на 2013-2017 роки було взято положення Угоди між Державною архівною 
службою України та ЦК профспілки працівників державних установ України на 
2012-2017 роки. 

В архіві вживаються заходи щодо соціального захисту працівників 
державних архівних установ.  

Усім працівникам було виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення 
до щорічної відпустки.  

Регулярно без затримки виплачувалися заробітна плата, кошти по листах 
непрацездатності працівникам архіву. 

Відповідно до вимог ст. 19 Закону України «Про охорону праці» у 2015 
році були виконані заходи з охорони праці, передбачені у кошторисі, на 
загальну суму 46828 грн. (що складає 3,4% від ФОП на 2015 рік), а саме: 

- придбання миючих засобів, рукавичок, електричних ламп – 812 грн.; 
- роботи з вимірювання опору ізоляції, заміру повного опору кола «фаза-

нуль» електрообладнання адмінбудівлі – 6358 грн.; 
- послуги з діагностики та перезарядки вогнегасників – 3270 грн.; 
- профілактичне обслуговування системи пожежегасіння – 3192 грн.; 
- повірка манометрів – 378 грн.; 
- обстеження ліфта – 2890 грн.; 
- поточний ремонт покрівлі у корпусі 1 архіву – 29928 грн. 
Профспілковим комітетом надавалася матеріальна допомога працівникам 

до ювілеїв, на лікування у зв’язку з хворобою, у 2015 році 6400 грн. 
профвнесків членів профспілки було витрачено на матеріальну допомогу. На 
культурно-масову та спортивну роботу було витрачено 3593 грн. профвнесків 
членів профспілки. 

Атестацію робочих місць за умовами праці в Державному архіві 
Запорізької області планується провести у 2016 році за рахунок коштів 
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Програми розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2016 – 2018 роки, 
яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 27.08.2015 № 9. 

Випадків заборгованості із виплати заробітної плати не було. Випадків 
звільнення працівників із порушенням чинного законодавства не було. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників 
Державного архіву Запорізької області затверджені загальними зборами 
трудового колективу Державного архіву Запорізької області від 11.02.2013 та 
введені в дію згідно з наказом архіву від 11.02.2013 № 13. Згідно із Законом 
України «Про доступ до публічної інформації» Правила внутрішнього 
трудового розпорядку розміщено на веб-сайті Державного архіву Запорізької 
області. 

У Державному архіві Запорізької області щороку складається та 
затверджується директором графік відпусток працівників. Графік щорічних і 
додаткових відпусток працівників Державного архіву Запорізької області на 
2015 рік узгоджено профкомом (протокол засідання від 22 грудня 2014 р.                    
№ 35), на 2016 − протокол засідання від 28 грудня 2015 р. № 27. 

В архіві створено службу охорони праці. Положення про службу охорони 
праці Державного архіву Запорізької області затверджено наказом від 
04.04.2014 № 19 «Про організацію роботи з охорони праці в Державному архіві 
Запорізької області». Цим же наказом затверджено склад служби охорони праці 
Державного архіву Запорізької області.  

Працівники Державного архіву Запорізької області та інших місцевих 
державних архівних установ підвищують кваліфікацію не рідше, ніж один раз 
на 5 років, що відповідає нормам Галузевої угоди. 

Останній раз працівники Державного архіву Запорізької області та 
архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад проходили навчання та 
підвищення кваліфікації за професійною програмою у Запорізькому центрі 
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ 
та організацій у 2015 році (ІІ сесія 23.03-27.03.2015). 

В архіві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці 
Державного архіву Запорізької області згідно з наказом від 31.03.2011 № 22 
«Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці», 
до якого внесені зміни відповідно до наказів від 07.04.2014 № 20 та від 
09.04.2015 № 26. 

З метою підготовки до проведення навчання та перевірки знань з охорони 
праці, пожежної безпеки та техніки безпеки працівників Державного архіву 
Запорізької області заступник директора О.Л. Ядловська 20.04.2015 прочитала 
лекції з питань охорони праці, пожежної безпеки та техніки безпеки працівників. 

Щороку проводяться тематичні семінари з питань охорони праці із 
демонстрацією презентацій для працівників з охорони праці, пожежної безпеки 
та техніки безпеки. 

У 2015 році 28.04.2014 проведено тематичний семінар з питань охорони 
праці за участю членів профспілки. Під час семінару було проведено тематичну 
виставку-презентацію з охорони праці та вікторину. Кращі учасники вікторини 
були відзначені призами. 

Навчання та перевірка знань з охорони праці, пожежної безпеки та 
техніки безпеки працівників Державного архіву Запорізької області проведені у 
квітні та вересні 2015 року. Навчання проводяться за графіком, затвердженим 
директором, перевірка знань проводиться шляхом іспиту, результати якого 
фіксуються у протоколах засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Державного архіву Запорізької області 

В архіві з працівниками, студентами та інш. постійно проводяться 
відповідно вступні, первинні, повторні, та, у разі потреби, позапланові та 
цільові інструктажі 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, що фіксується у 
журналах. 
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Випадків виробничого травматизму та професійних захворювань не було. 
Комісії з розслідування нещасних випадків виробничого та невиробничого 
характеру не створювалися. 

В архіві забезпечено дотримання правил охорони праці жінок та інвалідів. 
Питання забезпечення утримання будівель і споруд Державного архіву 

Запорізької області у справному стані, дотримання санітарно-технічних норм і 
безпеки праці працівників знаходиться на постійному контролі у керівництва 
Державного архіву Запорізької області. 

У Державному архіві Запорізької області постійно здійснюється контроль 
за санітарно-гігієнічним станом архівосховищ, робочих приміщень відповідною 
комісією. Санітарно-гігієнічний стан архівосховищ та робочих приміщень 
перевіряється щотижня, регулярно проводиться їх вологе прибирання. 

 
Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Інформацію заступника директора Ядловської О.Л. взяти до відома. 
2. Заступнику директора Ядловській О.Л., керівникам відділів: 
1) постійно забезпечувати додержання законодавства з питань охорони 

праці, здійснення заходів, спрямованих на приведення умов праці на робочих 

місцях у відповідність з вимогами санітарно-гігієнічних норм; 
2) активізувати роботу щодо забезпечення підвищення кваліфікації 

працівників з питань охорони праці; 
3) забезпечувати планування витрат на охорону праці та забезпечувати 

контроль за їх використанням, у разі належного бюджетного фінансування 

передбачити збільшення відповідних витрат. 
3. Заступнику директора Ядловській О.Л., начальнику відділу інформації 

та використання документів Величко О.Г., начальнику фінансово-господарчого 

відділу – головному бухгалтеру Власенко О.В. організувати проведення 

атестації робочих місць за умовами праці відповідно до Порядку проведення 

атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.08.1992 № 442; термін виконання – до кінця 2016 
року. 

4. Заступнику директора Ядловській О.Л. до 29.04.2016 р. забезпечити 

підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії. 
5. 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 


