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Про заходи щодо посилення
охоронного режиму та підвищення
рівня пожежної безпеки в УНДІАСД
З метою забезпечення посилення режиму охорони та підвищення рівня
пожежної безпеки, на виконання Кодексу цивільного захисту України,
Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»,
підпункту 9 пункту 7 протоколу № 1 засідання Кабінету Міністрів України
від 9 січня 2014 року, Правил пожежної безпеки для державних архівних
установ України, затверджених наказом Держкомархіву від 08.05.2003 № 68,
наказу Укрдержархіву від 29.01.2014 № 15 «Про заходи щодо посилення
стану збереження архівних документів, страхового фонду документації та
підвищення рівня пожежної безпеки в архівних установах, спеціальних
установах СФД, бюджетній установі «Фонд», НДІ мікрографії»,
НАКАЗУЮ:
1. Організовувати та оформлювати доступ працівників УНДІАСД,
інших установ, фізичних осіб та представників юридичних осіб до приміщень
інституту відповідно до інструкції «Про порядок доступу до приміщень
Українського
науково-дослідного
інституту
архівної
справи
та
документознавства».
2. Заступнику директора Горбатюку М. В.:
- актуалізувати плани заходів, інші документи (положення, інструкції,
пам’ятки тощо), якими керуватися на випадок можливих надзвичайних
ситуацій різного характеру, відповідно до інструкції з планування дій на
випадок надзвичайних ситуацій в архіві, схваленої нормативно-методичною
комісією Держкомархіву України, протокол засідання від 22.12.2009 р. № 5;
- посилити контроль за дотриманням нормативних вимог пожежної
безпеки приміщень інституту;
- здійснити перевірку стану протипожежного режиму в інституті та
наявності вогнегасників;
- забезпечити обстеження наявних механічних пристроїв для замикання
службових приміщень, цілісності віконних конструкцій а також перевірку
стану пристроїв для опечатування службових приміщень;

- надавати методичну допомогу відповідальним за протипожежну
безпеку в УНДІАСД в організації роботи щодо забезпечення охоронного та
протипожежного режимів у архівних установах.
4. Керівникам структурних підрозділів:
– провести додаткові інструктажі з працівниками інституту щодо дій у
випадку виникнення пожежі та інших надзвичайних ситуацій.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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