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УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 
(УНДІАСД) 

 
  

Н А К А З 
 

28. 04. 2015    Київ № 13   
 

Про відзначення Дня охорони праці у 
2015 році 

 
Відповідно до Указу Президента України від 18. 08. 2006 № 685/2006 

«Про День охорони праці», на виконання доручення Кабінету Міністрів 
України від 18. 09. 2006 № 685 «Про День охорони праці», листа 
Укрдержархіву № 02.1/1416 від 28.04.2015 «Про відзначення Дня охорони 
праці», з метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на 
належні, здорові та безпечні умови праці та поліпшення умов і безпеки праці 
в УНДІАСД 
НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів щодо підготовки та проведення в 
Українському науково-дослідному інституті архівної справи та 
документознавства Дня охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони 
праці (додається). 

2. Організувати проведення Дня охорони праці з нагоди Всесвітнього 
дня охорони праці у відповідності до затверджених заходів в п. 1 даного 
наказу. 

3. Науковому співробітнику науково-інформаційного відділу 
Мурашко Н. В., на якого покладено обов’язки Служби охорони праці 
УНДІАСД, підбити підсумки проведення Дня охорони праці в інституті та до 
20 травня надати узагальнену інформацію про результати проведеної роботи 
відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального 
співробітництва Укрдержархіву на паперових носіях та на електронну адресу 
akislova@archives.gov.ua. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 
В.о. директора            М. В. Горбатюк 
 



         Додаток до наказу № 13 від 28.04.2015 
 

ПЛАН 
заходів Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства з підготовки та відзначення Дня охорони праці у 2015 р 
 
№  
п/п  

Зміст заходів  Термін 
виконання  

Відповідальні за 
виконання  

1. Провести загальні збори 
трудового колективу з метою 
розгляду питань про стан 
охорони праці в інституті та 
проведення заходів, 
спрямованих на поліпшення 
умов і охорони праці. 

28 квітня Горбатюк М. В. 

2. Ознайомити працівників з текс-
том звернення Організаційного 
комітету Федерації профспілок 
України з підготовки та 
проведення  у 2015 р. заходів з 
нагоди  Дня охорони праці в 
Україні 

28 квітня Горбатюк М. В. 

3. Провести лекцію на тему 
«Правила поведінки в умовах 
надзвичайних ситуацій 
природного та техногенного 
характеру» на зборах трудового 
колективу інституту. 

28 квітня Мурашко Н. В. 

4. Провести комплексну 
перевірку стану безпеки 
життєдіяльності та охорони 
праці з метою вживання 
додаткових заходів щодо 
запобігання нещасним 
випадкам в інституті. 

до 12 травня  Горбатюк М. В. 
Мурашко Н. В. 

5. Оновити стенди з охорони 
праці 

до 12 травня  Мурашко Н. В. 

6. Розглянути питання з охорони 
праці на засіданні дирекції 

до 20 травня  Горбатюк М. В. 

 
 
Науковий співробітник 
науково-інформаційного відділу, 
на якого покладено обов’язки Служби  
охорони праці УНДІАСД            Н. В. Мурашко 


