ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
20.05.2020 № 5
м. Суми
засідання колегії
Голова колегії – ОЛІЙНИК Юрій
Секретар – МАРЧЕНКО Вікторія
Присутні: члени колегії – Гончарова Інна, Картель Олена, Кузьміна Наталія,
Лободін Ігор, Назаренко Інна, Шевченко Тетяна.
Запрошені: Грищенко Наталія, головний спеціаліст відділу організаційної,
кадрової та режимно-секретної роботи, Піскунов Олексій, провідний архівіст
відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи.
Порядок денний:
1. Про підсумки роботи архівних установ області, структурних
підрозділів архіву за І квартал 2020 року.
Доповідають: керівники структурних підрозділів архіву.
2. Про стан охорони праці та техніки безпеки у Державному архіві
Сумської області.
Доповідає: Піскунов Олексій, провідний архівіст відділу організаційної,
кадрової та режимно-секретної роботи.
1. СЛУХАЛИ:
Назаренко Інну, заступника директора-начальника відділу зберігання,
обліку та довідкового апарату, яка ознайомила з інформацією про роботу
відділу за І квартал 2020 року (інформація додається, додаток 1).
ВИСТУПИЛИ:
Марченко Вікторія, начальник відділу організаційної, кадрової та
режимно-секретної роботи, доповіла про роботу відділу за І квартал 2020 року
та поінформувала про діяльність архівних відділів райдержадміністрацій і
міських рад за звітний період (інформації додаються, додатки 2, 3).
Гончарова Інна, начальник відділу інформації та використання
документів, виступила з інформацією про роботу відділу за звітний період
(інформація додається, додаток 4).
Картель Олена, завідувач сектору реставрації та ремонту архівних
документів проінформувала про роботу відділу у І кварталі поточного року.
(інформація додається, додаток 5).
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Кузьміна Наталія, начальник відділу формування НАФ та діловодства,
проінформувала про роботу відділу у І кварталі поточного року (інформація
додається, додаток 6).
Шевченко Тетяна, начальник фінансово-господарського відділу, з
інформацією про роботу відділу та стан використання бюджетних коштів
Держархівом області за І квартал 2020 року.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформації про виконання плану розвитку архівної справи області
структурними підрозділами Державного архіву Сумської області у І кварталі
2020 року взяти до відома.
2. Керівникам структурних підрозділів Держархіву області, архівних
відділів райдержадміністрацій і міських рад протягом року забезпечити
виконання планів розвитку архівної справи на 2020 рік.
2. СЛУХАЛИ:
Піскунов Олексій, провідний архівіст відділу організаційної, кадрової та
режимно-секретної роботи, доповів, що у Державному архіві області постійно
проводиться робота з охорони праці, техніки безпеки та електробезпеки. В
архіві здійснюються заходи щодо створення належних умов праці для
працівників архіву. Закуповуються необхідні засоби індивідуального захисту, а
також інвентар та санітарно-гігієнічні засоби, здійснюється обстеження
санітарно-гігієнічного стану архівосховищ, робочих приміщень, систем
охоронно-пожежної
сигналізації.
Проводиться
планове
прибирання
архівосховищ. Новопризначені працівники архіву проходять вступний та
первинний інструктажі з охорони праці. Всі робочі місця забезпечені
відповідними інструкціями з охорони праці та пожежної безпеки. Щорічно
проводиться планове технічне обстеження та заправка первинних засобів
пожежогасіння. Всі вищезазначені заходи сприяють безтравматичній роботі
колективу архіву. Протягом 2019 року та з початку 2020 року випадків
порушення техніки безпеки, виробничого травматизму, професійних
захворювань у Держархіві області не зафіксовано. Проведення таких заходів як
проведення чергової атестації робочих місць згідно з існуючим законодавством,
утеплення будівель архіву, ремонт ганку корпусу № 2, дозволить зробити
умови праці співробітників архіву більш комфортними та безпечними.
ВИСТУПИЛИ:
Олійник Юрій, директор архіву, сказав, що у Державному архіві області
постійно проводиться моніторинг та здійснюються заходи з охорони праці та
техніки безпеки працівників. У зв’язку з загрозою поширення гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією COVID-2019,
та з метою забезпечення безпечних умов роботи працівникам у Державному
архіві Сумської області проведено ряд профілактичних заходів щодо мінімізації
ризиків занесення і поширення інфекції.
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Відповідно до наказу Державного архіву Сумської області від 03.03.2020
№ 2-АГП проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу серед співробітників
архіву з питань безпеки життєдіяльності щодо запобігання поширенню гострих
респіраторних вірусних захворювань, здійснено комплекс організаційних,
гігієнічно-профілактичних заходів, а саме: систематично проводиться
моніторинг стану здоров’я працівників архіву з метою своєчасного виявлення
випадків інфекційних захворювань, придбано засоби гігієни та дезінфекції
приміщень, здійснюється прибирання та провітрювання службових приміщень
архіву, введено тимчасове обмеження на проведення масових заходів у
Держархіві області.
З 13 березня 2020 року запроваджено обмежувальні заходи (наказ від
13.03.2020 № 8-ОД «Про установлення обмежень у Державному архіві
Сумської області»), а саме: скасовані або переведені в режим телефонних усі
наради та засідання колегіальних і дорадчих органів; скасовані до особливого
розпорядження проведення особистих прийомів громадян та робота читальних
залів архіву; консультування, прийом запитів і звернень від фізичних та
юридичних осіб здійснюється із застосуванням поштового, телефонного
зв’язку, електронних комунікацій і технологій. З 23 березня до 12 травня
2020 року було запроваджено на період карантину дистанційну роботу за
межами адміністративної будівлі для частини працівників архіву, були
затверджені графіки перебування працівників на робочому місці і дистанційної
роботи, визначено перелік та норми завдань, які виконувалися за межами
будівлі архіву. За бажанням працівників надавалися відпустки щорічні або без
збереження заробітної плати.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу
COVID-2019» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2020 р. № 291 наказом Державного архіву Сумської області
від 24.04.2020 № 19-ОД продовжено обмежувальні заходи в архіві на період
встановлення карантину в країні.
Завдяки своєчасному проведенню відповідних заходів у Держархіві
області вдалося запобігти зараженню працівників небезпечною хворобою.
Керівництво Держархіву області в межах фінансових можливостей
планує і проводить заходи, направлені на створення комфортних і безпечних
умов праці. На жаль, через відсутність коштів ряд запланованих робіт на даний
час не було виконано.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про стан охорони праці та техніки безпеки у Державному
архіві Сумської області взяти до відома.
2. Керівництву архіву, провідному архівісту відділу організаційної,
кадрової та режимно-секретної роботи (Піскунов О.Б.) до 01 липня 2020 року
визначити заходи з покращення умов праці працівників, можливість
проведення атестації робочих місць у Держархіві області.
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3. Начальнику фінансово-господарського відділу (Шевченко Т.М.)
передбачити кошти на 2021 рік для проведення заходів з покращення охорони
праці та техніки безпеки в Державному архіві Сумської області.
Голова колегії

Юрій ОЛІЙНИК

Секретар

Вікторія МАРЧЕНКО

