ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ.
Нормативно-правові акти з охорони праці.
Конкретні вимоги охорони праці до виробничого середовища, обладнання,
устаткування, порядку ведення робіт, засобів захисту працюючих, порядку
навчання працюючих тощо регламентуються відповідними нормативно-правовими
актами, які розробляються у відповідності з законодавством про охорону праці і
становлять нормативно-технічну базу охорони праці.
Нормативно-правовий акт – це офіційний документ компетентного органу
державної влади, яким встановлюються загальнообов‘язкові правила (норми).
Законом України “Про охорону праці” визначено, що нормативно-правові акти з
охорони праці - це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції
та інші документи, обов'язкові для виконання.
Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і технологічні
процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з органами
державного нагляду за охороною праці.
У Реєстрі НПАОП кожному нормативному акту присвоєно відповідний код для можливості машинного обліку і зручності користування ними. Кодування
міжгалузевих НПАОП здійснюється відповідно до приведеної нижче схеми
НПАОП Х.ХХ-Х.ХХ-ХХ,
в якій:
НПАОП - абревіатура назви «нормативно-правовий акт про охорону праці»;
перше трицифрове число (Х.ХХ) – код групи, вказує що нормативний акт
являється міжгалузевим.
друге трицифрове число (Х.ХХ) - перша цифра означає вид нормативного
акту (1 - правила, 2 - ОСТи, 3 - норми, 4 - положення і статути, 5 - інструкції, 6 керівництва, вказівки, рекомендації, вимоги, 7 – технічні умови безпеки, 8 –
переліки та інші документи), дві наступні – порядковий номер нормативного акту у
межах даного виду в порядку реєстрації;
останнє двозначне число (ХХ) - рік затвердження нормативного акту.
Схема кодування галузевих нормативних актів про охорону праці
відрізняється тим, що на місці першого трицифрового числа ставиться
чотирьохцифрове (НПАОП Х.ХХХ-Х.ХХ-ХХ), яке означає галузь поширення даного
нормативного акту відповідно до «Загального класифікатора галузей народного
господарства Мінстату України». Інші цифрові позначення коду галузевого
нормативного акту означають те ж саме, що і міжгалузевого.
Після коду в Державному реєстрі нормативних актів про охорону праці
дається повна назва нормативного акту, наказ (постанова) органу про його
затвердження та дата затвердження.
Серед нормативно-правових актів з охорони праці важливе місце посідають
державні стандарти України (ДСТУ) та відповідні нормативні акти (правила, норми,
інструкції тощо) колишнього Радянського Союзу, які є чинними в Україні на даний
час.
Починаючи з 1972 р. в СРСР була розроблена і впроваджена в дію Система
стандартів безпеки праці, а її стандарти складали окрему – 12-у групу Єдиної
Державної Системи стандартів СРСР, яка мала назву “Система стандартов

безопасности труда” (ССБТ). Відповідно до Угоди про співробітництво в галузі
охорони праці, укладеної керівниками урядів держав СНД у грудні 1994 року, ця
система продовжує розвиватись та удосконалюватись на міждержавному рівні, а її
стандарти надалі визнаються Україною як міждержавні стандарти за узгодженим
переліком. Ці стандарти внесені до Державного реєстру окремою групою під
рубрикою «Міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці».
В Державному реєстрі нормативи цієї групи приводяться в такому вигляді:
ГОСТ 12.Х.ХХХ-ХХ.ССБТ (далі повна назва нормативного акту).
В приведеному вище цифра 12 означає, що норматив відноситься до ССБТ.
Перша цифра після 12. визначає групу даного нормативу в системі. Система
передбачає 10 груп нормативів – від 0 до 9. Чинними на даний час є групи 0-5.
Групи 6-9 - резервні.
Стандарти групи 0 - основоположні. Вони встановлюють організаційнометодичні основи ССБТ, термінологію в галузі охорони праці, класифікацію
безпечних та шкідливих виробничих факторів, вимоги до організації трудових
процесів, навчання, атестації тощо.
Стандарти групи 1 регламентують загальні вимоги безпеки до окремих видів
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, гранично допустимих значень їх
параметрів і характеристик, методів контролю та захисту працюючих.
Стандарти групи 2 встановлюють загальні вимоги безпеки до виробничого
устаткування, до окремих його видів, до методів контролю за дотриманням вимог
безпеки.
Стандарти групи 3 регламентують вимоги безпеки до технологічних
процесів, робочих місць, режимів праці, систем управління тощо.
Стандарти групи 4 - це стандарти вимог до засобів колективного та
індивідуального захисту, їх конструктивних, експлуатаційних та гігієнічних якостей,
а також до методів їх випробування та оцінки.
Стандарти групи 5 визначають загальні вимоги безпеки до виробничих
будівель, приміщень і споруд.
Подальші три цифри (ХХХ) визначають порядковий номер даного ГОСТ в
групі за реєстрацією, а дві останні (ХХ) - рік видання.
Нормативно-правові акти з охорони праці потрібно відрізняти від відомчих
документів, що можуть розроблятися на їх основі і затверджуватися
міністерствами, відомствами України або асоціаціями, корпораціями та іншими
об’єднаннями підприємств з метою конкретизації вимог нормативно-правових актів
залежно від специфіки галузі.

Розслідування, реєстрація та облік нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій.
Згідно статті 22 Закону України “Про охорону праці» роботодавець повинен
організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом
Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об'єднаннями профспілок.
Зараз в Україні діє Положення про порядок розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,
затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N
1232.
Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи та організації
незалежно від форми власності, на осіб, у тому числі іноземців та осіб без
громадянства, які є власниками цих підприємств або уповноваженими ними
особами, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які відповідно до
законодавства використовують найману працю, на осіб, які забезпечують себе
роботою самостійно за умови добровільної сплати ними внесків на державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, а також на осіб, у
тому числі іноземців та осіб без громадянства, які працюють на умовах трудового
договору (контракту), проходять виробничу практику або залучаються до праці.
Розслідування та облік нещасних випадків.
Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме
обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного
виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним
трудових обов'язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров'ю, зокрема від
одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень,
гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь,
одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі
утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим
випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі,
стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з
представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до втрати
працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності
переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день,
зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових
(посадових) обов'язків.
До гострого професійного отруєння належить захворювання, що виникло
після однократного впливу на працівника шкідливої речовини (речовин).
До гострого професійного захворювання належить захворювання, що
виникло після однократного (протягом не більш як однієї робочої зміни) впливу
шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру.
Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив,
чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити керівника
робіт, який безпосереднього здійснює контроль за станом охорони праці на
робочому місці (далі - безпосередній керівник робіт), чи іншу уповноважену особу
підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.
У разі
зобов'язаний:

настання
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терміново організувати
надання
першої невідкладної допомоги
потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувальнопрофілактичного закладу;



негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;



зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування)
нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми,
обладнання, устаткування (далі - устаткування) у такому стані, в якому
вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує
життю чи здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких
наслідків та порушення виробничих процесів), а також вжити заходів до
недопущення подібних нещасних випадків.

Лікувально-профілактичний заклад повинен передати протягом доби з
використанням засобів зв'язку та на паперовому носії екстрене повідомлення про
звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві за
встановленою формою:


підприємству, де працює потерпілий;



робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі Фонд) за місцезнаходженням підприємства, де працює потерпілий, або за
місцем настання нещасного випадку з фізичною особою - підприємцем або
особою, що забезпечує себе роботою самостійно;



територіальному органові
нещасного випадку;



закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює
державний санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством, де працює
потерпілий, або такому закладові за місцем настання нещасного випадку з
фізичною особою – підприємцем або особою, що забезпечує себе роботою
самостійно, у разі виявлення гострого професійного захворювання
(отруєння).

Держгірпромнагляду

за

місцем

настання

Лікувально-профілактичний заклад обов'язково проводить у порядку,
встановленому МОЗ, необхідні дослідження і складає протокол про наявність в
організмі потерпілого алкоголю (наркотичних засобів чи отруйних речовин) та
визначає ступінь його сп'яніння. Відповідний висновок чи витяг з протоколу, а
також висновок про ступінь тяжкості травми (із зазначенням коду діагнозу згідно з
Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем
охорони здоров'я (МКХ-10) подаються на запит роботодавця, Фонду до утворення
комісії з проведення розслідування нещасного випадку (далі - комісія) або голови
комісії після її утворення протягом однієї доби з моменту одержання запиту.
Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок зобов'язаний:
1) протягом однієї години передати з використанням засобів зв'язку та протягом
доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок згідно з
встановленим додатком:
 Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний
випадок;
 керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства
потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох
профспілок - керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі
відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з
питань охорони праці);





керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є
працівником іншого підприємства;
органові
державного
пожежного
нагляду
за
місцезнаходженням
підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює
санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення
гострого професійного захворювання (отруєння);

2) протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та
організувати проведення розслідування.
Роботодавець зобов'язаний створити належні умови для
роботи комісії
(забезпечити приміщенням, засобами зв'язку, оргтехнікою, автотранспортом,
канцелярським приладдям), компенсувати витрати, пов'язані з її діяльністю, а
також залучених до роботи експертів, інших спеціалістів та сприяти роботі комісії з
метою своєчасного і об'єктивного проведення розслідування нещасного випадку.
До складу комісії входять керівник (спеціаліст) служби охорони праці або
посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони
праці (голова комісії), представник Фонду за місцезнаходженням підприємства,
представник первинної профспілки (у разі наявності на підприємстві кількох
профспілок - представник профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі
відсутності профспілки - уповноважена найманими працівниками особа з питань
охорони праці), а також представник підприємства, інші особи.
Якщо потерпілий є працівником іншого підприємства, до складу комісії входять
також представники такого підприємства та первинної організації профспілки, а у
разі відсутності на підприємстві профспілки - уповноважена найманими
працівниками особа з питань охорони праці.
До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт.
У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) до складу
комісії входить також представник закладу державної санітарно-епідеміологічної
служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством. У разі
відсутності на підприємстві, у фізичних осіб - підприємців чи в осіб, що
забезпечують себе роботою самостійно, необхідної кількості осіб для утворення
комісії до складу комісії входять представники роботодавця (роботодавець) та
райдержадміністрації чи виконавчого органу місцевого самоврядування.
У разі настання нещасного випадку на судні морського або річкового чи
рибопромислового флоту під час плавання або перебування в іноземному порту
комісія утворюється капітаном такого судна, про що повідомляється власник
судна, який відповідно до вимог пункту 10 цього Порядку повідомляє Фонд про
нещасний випадок за місцем реєстрації (приписки) судна.
У разі настання нещасного випадку в закордонній дипломатичній установі
України комісія утворюється керівником такої установи або особою, яка його
заміщає, про що повідомляється МЗС.
Потерпілий або уповноважена ним особа, яка представляє його інтереси, не
входить до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, вносити
пропозиції, подавати документи щодо нещасного випадку, давати відповідні
пояснення, в тому числі викладати в усній і письмовій формі особисту думку щодо
обставин і причин настання нещасного випадку та одержувати від голови комісії
інформацію про хід проведення розслідування.
Голова комісії зобов'язаний письмово поінформувати потерпілого або
уповноважену ним особу, яка представляє його інтереси, про його або її права і з
початку роботи комісії запросити до співпраці.

Члени комісії мають право одержувати усні чи письмові пояснення щодо
нещасного випадку та проводити опитування роботодавця, посадових осіб, інших
працівників підприємства, у тому числі потерпілого, та опитати осіб - свідків
нещасного випадку та причетних до нього осіб, робити необхідні запити, пов'язані
з проведенням розслідування.
У разі коли нещасний випадок стався з фізичною особою - підприємцем чи
особою, що забезпечує себе роботою самостійно та добровільно застрахована у
Пенсійному фонді України за умови сплати нею внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання розслідування організовує Фонд за місцем настання
нещасного випадку, який утворює комісію у складі не менш як три особи.
До складу комісії входять представник Фонду за місцем настання нещасного
випадку (голова комісії) та представники райдержадміністрації (у разі настання
нещасного випадку в місті районного значення чи районі мм. Києва і Севастополя)
чи облдержадміністрації (у разі настання нещасного випадку в місті обласного
значення) (далі - місцева держадміністрація) за місцем настання нещасного
випадку, первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або
територіального профоб'єднання за місцем настання нещасного випадку, якщо
потерпілий не є членом профспілки.
У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) до складу
комісії також входить представник закладу державної санітарно-епідеміологічної
служби за місцем настання нещасного випадку.
Проведення розслідування нещасного випадку, який стався з фізичною особою
- підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно і не
застрахована у Пенсійному фонді України як платник єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, організовує територіальний
орган Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку, який утворює
комісію у складі не менш як три особи.
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Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку - голова комісії та
представники місцевої держадміністрації за місцем настання нещасного випадку,
первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або територіального
профоб'єднання за місцем настання нещасного випадку, якщо потерпілий не є
членом профспілки.
У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) до складу
комісії також входить представник закладу державної санітарно-епідеміологічної
служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством.
Комісія зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту її утворення:








обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові
пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб – свідків нещасного
випадку та причетних до нього осіб;
визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про
охорону праці;
з'ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;
вивчити
первинну
медичну
документацію
(журнал
реєстрації
травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення
потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини
підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби потерпілого,
документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо);
визначити, пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок з виробництвом;







установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону
праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним
нещасним випадкам;
скласти у п'яти примірниках акт проведення розслідування нещасного
випадку за формою Н-5 (далі - акт за формою Н-5) та акт про нещасний
випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 (далі - акт за формою
Н-1) (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з
виробництвом) і передати їх роботодавцеві для затвердження;
скласти у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння),
пов'язаного з виробництвом, крім актів за формою Н-5 і Н-1, у шістьох
примірниках картку обліку професійного захворювання (отруєння)
за
формою П-5 (далі - картка за формою П-5).

Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою та всіма членами комісії. У разі
незгоди із змістом акта член комісії підписує його з відміткою про наявність окремої
думки, яку викладає письмово і додає до акта за формою Н-5 як його невід'ємну
частину.
Уразі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи,
випробувань для встановлення обставин і причин настання нещасного випадку
строк розслідування може бути продовжений за письмовим погодженням з
територіальним
органом
Держгірпромнагляду
за
місцезнаходженням
підприємства.
У разі отримання письмового погодження роботодавець приймає рішення про
продовження строку проведення розслідування.
У разі коли нещасний випадок визнаний комісією таким, що не пов'язаний з
виробництвом, складається акт за формою Н-5.
Обставинами, за яких нещасний випадок визнається таким, що пов'язаний з
виробництвом, і складається акт за формою Н-1, є:
1) виконання потерпілим трудових (посадових) обов'язків за режимом роботи
підприємства, у тому числі у відрядженні;
2) перебування на робочому місці, на території підприємства *або в іншому
місці для виконанням потерпілим трудових (посадових) обов'язків чи завдань
роботодавця з моменту прибуття потерпілого на підприємство до його відбуття,
що фіксується відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку
підприємства, в тому числі протягом робочого та надурочного часу;
_________________________
* Під територією підприємства слід розуміти земельну ділянку, яка надана йому у
користування, а також ділянка, яка віднесена до території підприємства згідно з
рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради. Якщо організація орендує
певні приміщення підприємства, нещасні випадки на території підприємства з
працівниками такої організації розслідуються і беруться на облік згідно з цим
Порядком.
3) підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи
знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також здійснення заходів щодо
особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком роботи і
після її закінчення;
4) виконання завдань відповідно до розпорядження роботодавця в неробочий
час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;

5) проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить
підприємству, або іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем
відповідно до укладеного договору;
6) використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з
дозволу або за письмовим дорученням роботодавця чи безпосереднього керівника
робіт;
7) виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, тобто
дій, які не належать до його трудових (посадових) обов'язків, зокрема із
запобігання виникненню аварій або рятування людей та майна підприємства,
будь-які дії за дорученням роботодавця; участь у спортивних змаганнях, інших
масових заходах та акціях, які проводяться підприємством самостійно або за
рішенням органів управління за наявності відповідного розпорядження
роботодавця;
8) ліквідація наслідків аварії, надзвичайної ситуації техногенного або
природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що
використовуються підприємством;
9) надання підприємством шефської (благодійної) допомоги іншим
підприємствам, установам, організаціям за наявності відповідного рішення
роботодавця;
10) перебування потерпілого у транспортному засобі або на його стоянці, на
території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо
настання нещасного випадку пов'язане з виконанням потерпілим трудових
(посадових) обов'язків або з впливом на нього небезпечних чи шкідливих
виробничих факторів чи середовища;
11) прямування потерпілого до об'єкта (між об'єктами) обслуговування за
затвердженим маршрутом або до будь-якого об'єкта за дорученням роботодавця;
12) прямування потерпілого до місця чи з місця відрядження, згідно з
установленим завданням, у тому числі на транспортному засобі будь-якого виду та
форми власності;
13) раптова серцева смерть потерпілого внаслідок гострої серцево-судинної
недостатності під час перебування на підземних роботах (видобування корисних
копалин, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і капітальний
ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та
інших підземних споруд, проведення геологорозвідувальних робіт під землею) або
після підйому потерпілого на поверхню з даною ознакою, що підтверджено
медичним висновком;
14) скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морського,
річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого
колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час
перебування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних чи
шкідливих виробничих факторів;
15) оголошення потерпілого померлим унаслідок його зникнення, пов'язаного з
нещасним випадком під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків;
16) заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство потерпілого під
час виконання чи у зв'язку з виконанням ним трудових (посадових) обов'язків або
дій в інтересах підприємства незалежно від порушення кримінальної справи, крім
випадків з'ясування потерпілим та іншою особою особистих стосунків
невиробничого характеру, що підтверджено висновком компетентних органів;

17) одержання потерпілим травми або інших ушкоджень внаслідок погіршення
стану його здоров'я, яке сталося під впливом небезпечного виробничого фактора
чи середовища у процесі виконання ним трудових (посадових) обов'язків, що
підтверджено медичним висновком;
18) раптове погіршення стану здоров'я потерпілого або його смерті під час
виконання трудових (посадових) обов'язків внаслідок впливу небезпечних чи
шкідливих виробничих факторів та/або факторів важкості чи напруженості
трудового процесу, що підтверджено медичним висновком **, або якщо потерпілий
не пройшов обов'язкового медичного огляду відповідно до законодавства, а
робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного
висновку;
________________________
**Медичний висновок щодо встановлення зв'язку погіршення стану здоров'я
працівника з впливом на нього небезпечних, шкідливих виробничих факторів,
психоемоційних причин або протипоказань за станом здоров'я виконувати роботу
видається лікувально-профілактичним закладом за місцем лікування або
обстеження потерпілого у формі рішення лікарсько-експертної комісії на запит
роботодавця та/або голови комісії. У такому запиті та доданих до нього матеріалах
повинні міститися необхідні відомості про обставини нещасного випадку,
результати дослідження умов праці і виробничого середовища, зокрема кількісні і
якісні характеристики небезпечних, шкідливих виробничих факторів та/або
факторів важкості чи напруженості трудового процесу, які передували настанню
нещасного випадку.
19) перебування потерпілого на території підприємства або в іншому місці
роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з
правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, технологічної
перерви, а також під час перебування на території підприємства у зв'язку з
проведенням виробничої наради, одержанням заробітної плати, проходженням
обов'язкового медичного огляду тощо або проведенням з дозволу чи за
ініціативою роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів, спортивних
змагань та тренувань чи заходів, передбачених колективним договором, якщо
настання нещасного випадку пов'язано з впливом небезпечних чи шкідливих
виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком.
Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального
страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання
додаеться
до
постанови
Кабінету
Міністрів
Украіни
від30.11.2011р№1232.
Обставинами, за яких нещасні випадки не визнаються такими, що пов'язані з
виробництвом, є:
1) перебування за місцем постійного проживання
вахтових селищ;

на

території польових і

2) використання в особистих цілях без відома роботодавця транспортних
засобів, устаткування, інструментів, матеріалів тощо, які належать або
використовуються підприємством (крім випадків, що сталися внаслідок їх
несправності, що підтверджено відповідними висновками);
3) погіршення стану здоров'я внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними
засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також їх дії (асфіксія, інсульт,
зупинка серця тощо), що підтверджено відповідним медичним висновком, якщо це
не пов'язано із застосуванням таких речовин у виробничому процесі чи
порушенням вимог щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий,
який перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння, до

настання нещасного випадку був відсторонений від роботи відповідно до вимог
правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства або колективного
договору;
4) алкогольне, токсичне чи наркотичне сп'яніння, не зумовлене виробничим
процесом, що стало основною причиною нещасного випадку за відсутності
технічних та організаційних причин його настання, що підтверджено відповідним
медичним висновком;
5) скоєння злочину, що встановлено обвинувальним вироком суду або
відповідною постановою слідчих органів;
6) природна смерть, смерть від загального захворювання або самогубство,що
підтверджено висновками судово-медичної експертизи та/або слідчих органів.
Примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби
надсилаються роботодавцем:







керівникові (спеціалістові) служби охорони праці або посадовій особі
(спеціалістові), на яку роботодавцем покладено виконання функцій з
охорони праці підприємства, працівником якого є потерпілий;
потерпілому або уповноваженій ним особі, яка представляє його інтереси;
фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний
випадок;
територіальному органові Держгірпромнагляду за місцезнаходженням
підприємства, на якому стався нещасний випадок;
первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі
комісії, або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони
праці, якщо профспілка на підприємстві відсутня.

Копії актів за формою Н-5 і Н-1 надсилаються органові управління
підприємства, а у разі його відсутності – місцевій держадміністрації.
Спеціальне розслідування нещасних випадків.
Спеціальному розслідуванню підлягають:






нещасні випадки із смертельними наслідками;
групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше
працівниками, незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм;
випадки смерті працівників на підприємстві;
випадки зникнення працівників під час виконання трудових (посадових)
обов'язків;
нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою
інвалідністю потерпілого.

Спеціальне розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі наслідки, у
тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, проводиться за рішенням
Держгірпромнагляду або його територіальних органів залежно від характеру і
ступеня тяжкості травми.
Якщо територіальним органом Держгірпромнагляду протягом
доби не
прийнято рішення про проведення спеціального розслідування такого нещасного
випадку, розслідування проводиться роботодавцем або Фондом за місцем
настання нещасного випадку. Віднесення нещасних випадків до таких, що
спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого,
здійснюється відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості,
затвердженого МОЗ.(Наказ Міністерства охорони здоров’я Украіни від
04.07.2007р3370).

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком,
нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті або зникнення
працівника під час виконання трудових (посадових) обов'язків роботодавець
зобов'язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв'язку
та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення :











територіальному органові Держгірпромнагляду за місцезнаходженням
підприємства;
органові прокуратури за місцем настання нещасного випадку;
Фондові за місцезнаходженням підприємства;
органові управління підприємства (у разі його відсутності - місцевій
держадміністрації);
закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює
санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення
гострих професійних захворювань (отруєнь);
первинній організації профспілки незалежно від членства потерпілого в
профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок профспілці, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
органові галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності територіальному профоб'єднанню за місцем настання нещасного випадку;
органові з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
за місцем настання нещасного випадку (у разі необхідності).

У разі коли стався нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний
випадок, що спричинив тяжкі наслідки, а також випадок смерті або зникнення під
час виконання трудових (посадових) обов'язків фізичної особи - підприємця чи
особи, що забезпечує себе роботою самостійно, робочий орган виконавчої
дирекції Фонду зобов'язаний негайно передати з використанням засобів зв'язку
повідомлення:
територіальному органові Держгірпромнагляду за місцем настання
нещасного випадку;
 органові прокуратури за місцем настання нещасного випадку;
 місцевій держадміністрації;
 територіальному профоб'єднанню за місцем настання нещасного випадку;
 закладові державної санітарно-епідеміологічної служби за місцем настання
нещасного випадку (у разі виявлення гострого професійного захворювання
(отруєння);
 органові з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
(у разі необхідності).
До складу спеціальної комісії входять:









посадова особа територіального органу Держгірпромнагляду (голова
комісії);
представник Фонду за місцезнаходженням підприємства або за місцем
настання нещасного випадку в разі, коли нещасний випадок стався з
фізичною особою - підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою
самостійно, або внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;
представник органу управління підприємства або місцевої держадміністрації
у разі, коли зазначений орган відсутній або нещасний випадок стався з
фізичною особою - підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою
самостійно, або внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;
представник роботодавця або роботодавець (у виняткових випадках);






представник первинної організації профспілки незалежно від членства
потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох
профспілок - представник профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі
відсутності профспілки – уповноважена найманими працівниками особа з
питань охорони праці);
представник профспілкового органу вищого рівня або територіального
профоб'єднання за місцем настання нещасного випадку;
представник закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, який
здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством, або такого
закладу за місцем настання нещасного випадку, якщо він стався з фізичною
особою - підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно,
у разі розслідування випадку гострого професійного захворювання
(отруєння).

За рішенням спеціальної комісії у разі необхідності може
експертна комісія.

утворюватись

Порядок утворення та роботи експертної комісії визначається відповідно до
законодавства.
Після ознайомлення з необхідними матеріалами, обстеження місця, де стався
нещасний випадок, та проведення лабораторних досліджень, випробувань,
технічних розрахунків, експертизи експертна комісія складає висновок, в якому
стисло викладає обставини, зазначає причини нещасного випадку, допущені
порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а також заходи
щодо запобігання подібним нещасним випадкам.
Лікувально-профілактичні установи, заклади судово-медичної експертизи,
органи прокуратури, органи внутрішніх справ та інші органи зобов'язані безоплатно
надавати на запит голови спеціальної комісії матеріали та висновки щодо
нещасного випадку у визначені цим Порядком строки, а у разі, коли необхідні
висновки судово-гістологічної та судово-токсикологічної експертизи, - після
проведення відповідних досліджень.
Під час спеціального розслідування роботодавець зобов'язаний:
1) зробити за рішенням спеціальної комісії фотознімки місця, де стався
нещасний випадок, пошкоджених об'єктів, устаткування, інструментів, а також
надати спеціальній комісії технічну документацію та інші необхідні матеріали;
2) створити належні умови для роботи спеціальної комісії (забезпечити
приміщенням, засобами зв'язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським
приладдям);
3) організувати у разі проведення розслідування випадків гострого
професійного захворювання (отруєння) медичне обстеження інших працівників
відповідної дільниці підприємства;
4) забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень, випробувань,
технічних розрахунків, експертизи тощо;
5) організувати друкування, тиражування і оформлення в необхідній кількості
матеріалів спеціального розслідування,
6) організувати доставку тіла загиблого працівника, його ідентифікацію та
відшкодувати пов'язані з цим витрати.
Роботодавець, працівником якого є потерпілий, компенсує витрати, пов'язані з
діяльністю спеціальної комісії та залучених до її роботи експертів, інших
спеціалістів. Відшкодування витрат, пов'язаних з відрядженням працівників, які є

членами спеціальної комісії або залучені до її роботи, здійснюється роботодавцем
у розмірах, передбачених нормами відшкодування витрат на відрядження.
Потерпілий, члени його сім'ї або уповноважена особа, яка представляє його
інтереси, не входять до складу спеціальної комісії, але мають право брати участь у
засіданнях спеціальної комісії, висловлювати свої пропозиції, додавати до
матеріалів розлідування документи, стосуються нещасного випадку, викладати
особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку та одержувати від
голови спеціальної комісії інформацію про хід проведення розлідування.
Голова спеціальної комісії зобов'язаний письмово проінформувати потерпілого,
членів його сім'ї або уповноважену особу, яка представляє його інтереси, про їх
права і запросити до співпраці.
Спеціальне розлідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло
від двох до чотирьох осіб, проводиться спеціальною комісією, яка утворюється
Держгірпромнаглядом або за дорученням його територіальним органом.
Спеціальне розлідування групового нещасного випадку,під час якого загинуло
п'ять і більше осіб або травмовано десять і більше осіб, проводиться спеціальною
комісією, яка утворюється Держгірпромнаглядом. До складу такої комісії входять
керівники Держгірпромнагляду, органу управління підприємства, місцевого органу
виконавчої влади, виконавчої дирекції Фонду, галузевого або територіального
об'єднання профспілок, представники роботодавця, відповідних первинних
організацій профспілок, уповноважені найманими працівниками особи з питань
охорони праці (у разі відсутності на підприємстві профспілки), а також
представники відповідного органу з питань захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій, закладів та установ охорони здоров'я та інших органів (у
разі необхідності).
Спеціальне розлідування нещасного випадку проводиться протягом 10 робочих
днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжений органом, який
утворив спеціальну комісію.
Спеціальна комісія зобов'язана:
1) обстежити місце, де стався нещасний випадок, одержати письмові чи усні
пояснення роботодавця і його представників, посадових осіб, працвників
підприємства, потерпілого (якщо це можливо), опиати осіб- свідків нещасного
випадку та осіб, причетних до нещасного випадку;
2) визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства
про охорону праці;
3) визначити необхідність проведення лабораторних досліджень,
випробувань, технічних розрахунків, експертизи для встановлення причини
нещасного випадку і розробленя плану заходів щодо запобігання подібним
нещасним випадкам;
4)вивчити
певинну
медичну
документацію(
журнал
реєстрації
травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення
потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини підприємства,
амбулаторну картку та історію хвороби, документацію відділу кадрів, відділу(
служби) охорони праці тощо);
5) з'ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;
6) визначити,
виробництвом;

пов'язаний
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не

пов'язаний

нещасний

випадок

з

7) установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про
охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним
нещасним випадкам;
8) зустрітися з потерпілим (якщо це моживо) або членами його сім'ї чи
уповноваженою особою, яка представляє його інтереси, щодо роз'яснення їх прав
у зв'язку з настанням нещасного випадку.
За результатами спеціального розслідування складаються акти за формою
Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з
виробництвом), картка за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного
захворювання (отруєння) стосовно кожного потерпілого, а також оформляються
інші матеріали спеціального розслідування, Кількість примірників актів за формою
Н-5 і Н-1, карток за формою П-5 визначається залежно від кількості потерпілих та
органів, яким вони надсилаються.
В акті за формою Н-5 зазначається категорія аварії, внаслідок якої стався
нещасний випадок.
Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою і всіма членами спеціальної
комісії протягом п'яти днів після оформлення матеріалів спеціального
розслідування. У разі незгоди із змістом акта (актів) член спеціальної комісії
підписує його (їх) з відміткою про наявність окремої думки, яку викладає письмово.
Окрема думка додається до акта за формою Н-5 і є його невід'ємною частиною.
На вимогу потерпілого або членів його сім'ї чи уповноваженої особи, яка
представляє його інтереси, голова спеціальної комісії зобов'язаний ознайомити їх
з матеріалами спеціального розслідування.
У разі настання групового нещасного випадку із смертельними наслідками,
який стався внаслідок аварії, за умови визнання спеціальною комісією нещасного
випадку таким, що пов'язаний з виробництвом, складаються, підписуються і
затверджуються протягом десяти робочих днів з моменту її утворення тимчасові
акти за формою Н-1 на кожного потерпілого для здійснення страхових виплат.
Після завершення спеціального розслідування такі акти замінюються на постійні.
У разі коли спеціальна комісія з розслідування випадку зникнення
потерпілого під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків зробить
висновок, що зникнення зумовлено настанням нещасного випадку, пов'язаного з
виробництвом, акт за формою Н-5 з таким висновком видається сім'ї потерпілого
або уповноваженій особі, яка представляє її інтереси, для звернення до суду із
заявою про оголошення потерпілого померлим.
Після оголошення судом потерпілого померлим орган Держгірпромнагляду,
який утворив дану комісію, відповідно до акта за формою Н-5 складає акт за
формою Н-1, а роботодавець бере такий нещасний випадок на облік.
Керівник органу, який утворив спеціальну комісію, повинен розглянути і
затвердити примірники актів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби після
надходження матеріалів спеціального розслідування.
Нещасні випадки реєструються в журналі встановленої форми.Примірники
актів за формами Н-1,П-5 зберігаються разом з матеріалами розслідування на
підприємстві 45 років.
Встановлення зв'язку захворювання з умовами праці, розслідування
причин та облік випадків хронічних професійних захворювань.
Усі випадки хронічних професійних захворювань незалежно від строку їх
настання підлягають розслідуванню.

До хронічного професійного захворювання належить захворювання, що
виникло внаслідок провадження професійної діяльності працівника та
зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих факторів виробничого
середовища і трудового процесу, пов'язаних з роботою.
До хронічного професійного захворювання належить також захворювання,
що виникло після багатократного та/або тривалого впливу шкідливих виробничих
факторів. Хронічне професійне захворювання не завжди супроводжується втратою
працездатності.
Випадки професійних інфекційних захворювань та хронічних професійних
інтоксикацій розслідуються як хронічні професійні захворювання.
Віднесення захворювання до професійного здійснюється відповідно до
процедури встановлення зв'язку захворювання з умовами праці переліку
професійних захворювань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2000 р.
Перелік установ і закладів, які мають право встановлювати остаточний
діагноз професійних захворювань, переглядається кожні п'ять років та
затверджується МОЗ.
У разі підозри на професійне захворювання лікувально-профілактичний
заклад направляє працівника на консультацію до лікаря-профпатолога Автономної
Республіки Крим, області або міста з необхідними.
Для встановлення остаточного діагнозу та зв'язку захворювання з впливом
шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу лікарпрофпатолог Автономної Республіки Крим, області або міста направляє хворого
до спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу з
відповідними документами.
До спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу
в разі потреби для встановлення діагнозу може направлятися також хворий, який
проходить обстеження у будь-якому науковому інституті (установі) медичного
профілю.
Спеціалізовані
профпатологічні
лікувально-профілактичні
заклади
проводять амбулаторне та/або стаціонарне обстеження хворих і встановлюють
діагноз професійного захворювання.
Діагноз професійного захворювання може бути змінений або відмінений
спеціалізованим профпатологічним лікувально-профілактичним закладом, який
його встановив раніше, на підставі результатів додатково поданих відомостей або
проведених досліджень та повторної експертизи. Відповідальність за
встановлення або відміну діагнозу професійного захворювання покладається на
керівників таких закладів та голів лікарсько-експертних комісій.
Рішення про підтвердження або відміну раніше встановленого діагнозу
професійного захворювання оформляється висновком лікарсько-експертної
комісії.
У спірних випадках остаточне рішення щодо встановлення діагнозу
професійного захворювання приймається центральною лікарсько-експертною
комісією державної установи "Інститут медицини праці Національної академії
медичних наук України", у роботі якої мають право брати участь фахівці
відповідного закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, лікувальнопрофілактичного закладу, спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу,
робочого органу виконавчої дирекції Фонду, спеціалісти (представники)
підприємства, первинної організації відповідної профспілки або уповноважена

найманими працівниками особа з питань охорони праці (у разі, коли профспілка на
підприємстві відсутня), представники вищого органу профспілки.
Оскарження рішення зазначеної комісії у разі незгоди хворого або
роботодавця здійснюється у судовому порядку.
За наявності ознак стійкої втрати професійної працездатності внаслідок
професійного захворювання лікувально-профілактичний заклад, що надає
медичну допомогу працівникам підприємства, на якому працює хворий, або
лікувально-профілактичний заклад за місцем його проживання направляє хворого
на медико-соціальну експертну комісію для встановлення ступеня стійкої втрати
професійної працездатності.
Повідомлення про професійне захворювання (отруєння).
Спеціалізованими
профпатологічними
лікувально-профілактичними
закладами стосовно кожного хворого складається повідомлення про професійне
захворювання (отруєння) за формою П-3.
Повідомлення за формою П-3 протягом трьох днів після встановлення
діагнозу надсилається керівникові підприємства, шкідливі виробничі фактори на
якому призвели до виникнення професійного захворювання, закладові державної
санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює державний санітарноепідеміологічний нагляд за підприємством, робочому органові виконавчої дирекції
Фонду за місцезнаходженням підприємства, а також профпатологу, який направив
хворого до спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу.
У разі коли хворий працював на кількох підприємствах, де були умови для
розвитку професійного захворювання, або за кількома професіями, під час роботи
за якими були умови для розвитку професійного захворювання, повідомлення за
формою П-3 надсилається на останнє підприємство, де він працював за
професією, під час роботи за якою були умови для розвитку професійного
захворювання.
У разі реорганізації підприємства, шкідливі виробничі фактори на якому
призвели до розвитку професійного захворювання, повідомлення за формою П-3
надсилається його правонаступникові, а у разі ліквідації підприємства без
правонаступника – місцевій держадміністрації за місцем реєстрації підприємства.
Працівникові видається під розписку медичний висновок лікарськоекспертної
комісії
спеціалізованого
профпатологічного
лікувальнопрофілактичного закладу про наявність (відсутність) у нього професійного
захворювання. Медичний висновок також надсилається профпатологу за місцем
роботи працівника або проживання (якщо він не працює), який направляв його до
спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу.
Відповідальність за своєчасне повідомлення про професійне захворювання
(отруєння) несе керівник спеціалізованого профпатологічного лікувальнопрофілактичного закладу, який встановив або відмінив діагноз професійного
захворювання.
Порядок розслідування обставин і причин виникнення професійних
захворювань.
Головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, області
або міста утворює протягом трьох днів після отримання повідомлення за формою
П-3 комісію з проведення розслідування причин виникнення професійного
захворювання (далі - комісія з розслідування), до складу якої входять представник

закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарноепідеміологічний нагляд за підприємством (голова комісії), представники
лікувально-профілактичного закладу, роботодавця, первинної організації
відповідної профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з
питань охорони праці (у разі, коли профспілка на підприємстві відсутня), вищого
органу профспілки, робочого органу виконавчої дирекції Фонду за
місцезнаходженням підприємства, а також у разі потреби представники інших
органів.
Зазначені заклади, органи та організації протягом однієї доби з моменту
одержання повідомлення за формою П-3 повинні надіслати закладові державної
санітарно-епідеміологічної служби письмову інформацію про прізвище, ім'я, по
батькові та посаду представника (представників), який пропонується до складу
комісії з розслідування.
У разі ліквідації підприємства без до складу комісії з розслідування входить
представник місцевої держадміністрації за місцем реєстрації підприємства,
шкідливі виробничі фактори на якому призвели до професійного захворювання.
Розслідування випадку професійного захворювання проводиться протягом
десяти робочих днів після утворення комісії з розслідування.
Якщо з об'єктивних причин розслідування не може бути проведене у
зазначений строк, він може бути продовжений керівником закладу, що утворив
комісію, але не більш як на один місяць. Копія відповідного наказу надсилається
всім членам комісії з розслідування.
У розслідуванні причин виникнення професійного захворювання інфекційної
та паразитарної етіології обов'язково беруть участь фахівці з епідеміології та
паразитології закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює
санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством.
Розслідування причин виникнення двох та більше професійних
захворювань, на які страждає одна особа, проводиться у міру встановлення
професійного характеру таких захворювань за наявності повідомлення за формою
П-3. В акті розслідування зазначається, чи було раніше у такої особи виявлено
професійне захворювання, діагноз, рік його виявлення, а також усі супутні
захворювання загального профілю.
Роботодавець зобов'язаний в установлений для проведення розслідування
строк подати комісії з розслідування:
1) відомості про професійні обов'язки працівника;
2) документи і матеріали, які характеризують умови праці на робочому місці
(дільниці, цеху);
3) необхідні
результати експертизи, лабораторних досліджень для
проведення оцінки умов праці;
4) матеріали, що підтверджують проведення інструктажів з охорони праці;
5) копії документів, що підтверджують видачу працівникові засобів
індивідуального захисту;
6) приписи або інші документи, які раніше видані закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби і стосуються данного професійного
захворювання;
7) результати медичних оглядів працівника (працівників);
8) інші матеріали.

Роботодавець повинен забезпечити комісію з розслідування приміщенням,
транспортними засобами і засобами зв'язку, організувати друкування,
тиражування і оформлення в необхідній кількості матеріалів розслідування, у тому
числі акта розслідування хронічного професійного захворювання.
Комісія з розслідування зобов'язана:
1) розробити програму розслідування причин виникнення професійного
захворювання;
2) розподілити функції між членами комісії;
3) розглянути питання щодо необхідності залучення до її роботи експертів;
4) провести розслідування обставин і причин виникнення професійного
захворювання;
5) скласти акт розслідування хронічного професійного захворювання.
Комісія з розслідування проводить оцінку умов праці працівника за
матеріалами раніше проведеної атестації робочих місць, результатів обстежень і
досліджень, проведених відповідними закладами державної санітарноепідеміологічної служби або санітарними лабораторіями, атестованими МОЗ в
установленному порядку, вивчає приписи органів державного нагляду за
охороною праці, подання посадових осіб робочих органів виконавчої дирекції
Фонду і представників профспілок, інструкції з охорони праці працівників, заключні
акти періодичних медичних оглядів, накази та розпорядження адміністрації
підприємства про порушення працівником вимог правил та інструкцій з охорони
праці, строків проходження періодичних медичних оглядів, картки обліку
індивідуальних доз опромінення на робочому місці джерелами радіаційного
випромінювання, одержує письмові пояснення посадових осіб, інших працівників з
питань, пов'язаних з розслідуванням причин виникнення професійного
захворювання, а у разі потреби вимагає проведення додаткових досліджень на
робочому місці та бере участь у них, вивчає первинну медичну документацію
щодо хворого.
Розслідування причин виникнення професійних захворювань у працівників,
направлених на роботу за межі підприємства, проводиться комісією з
розслідування, головою якої є представник закладу державної санітарноепідеміологічної служби, що здійснює державний санітарно-епідеміологічний
нагляд за підприємством, шкідливі виробничі фактори на якому призвели до
виникнення професійного захворювання. Підприємство, де виявлено професійне
захворювання, повинно повідомити про це підприємство, працівником якого є
хворий, та робочий орган виконавчої дирекції Фонду.
У роботі комісії з розслідування такого випадку обов'язково беруть участь
представники підприємства, працівником якого є хворий, первинної організації
відповідної профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з
питань охорони праці (у разі, коли профспілка на підприємстві відсутня),
представник вищого профспілкового органу, робочого органу виконавчої дирекції
Фонду за місцезнаходженням підприємства.
Процедура оформлення акта проведення розслідування причин виникнення
хронічного професійного захворювання.
За результатами розслідування комісія складає акт проведення
розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання за
формою П-4 (далі – акт за формою П-4).

Акт за формою П-4 є документом, в якому зазначаються основні умови,
обставини і причини виникнення професійного захворювання, заходи щодо
запобігання розвитку професійного захворювання та забезпечення нормалізації
умов праці, а також встановлюються особи, які не виконали відповідні вимоги
законодавства про охорону праці і про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення.
Акт за формою П-4,
підписаний членами комісії з розслідування,
затверджується головним державним санітарним лікарем Автономної Республіки
Крим, області, міста, району, на водному, залізничному та повітряному транспорті,
Міноборони,
МВС,
СБУ,
Адміністрації
Держприкордонслужби,
ДПтС,
Держспецзв'язку, Державного управління справами та завіряється печаткою.
У разі незгоди члена комісії з розслідування із змістом акта за формою П-4
він його підписує, письмово викладає свою окрему думку, яка додається до акта і є
його невід'ємною частиною, про що робиться відмітка у зазначеному акті.
Акт за формою П-4 складається протягом трьох днів після закінчення
розслідування у шести примірниках та надсилається хворому, робочому органові
виконавчої дирекції Фонду, первинній організації відповідної профспілки або
уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці (у разі, коли
профспілка на підприємстві відсутня), вищому профспілковому органові,
профпатологу, який направив хворого до спеціалізованого профпатологічного
лікувально-профілактичного закладу, підприємству.
Акт за формою П-4 разом з матеріалами розслідування зберігається на
підприємстві, в закладі державної санітарно-епідеміологічної служби та робочому
органі виконавчої дирекції Фонду протягом 45 років, а в інших організаціях – не
менше строку, передбаченого для вжиття визначених у ньому профілактичних
заходів.
Розслідування та облік аварій. ***
Розслідування проводиться у разі, коли сталася:
1) аварія першої категорії, внаслідок якої:
 смертельно травмовано п'ять та більше осіб або травмовано десять і
більше осіб;
 спричинено викид отруйних, радіоактивних та небезпечних речовин за межі
санітарно-захисної зони підприємства;
 збільшилася більш як у 10 разів концентрація забруднюючих речовин у
навколишньому природному середовищі;
 зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що створило
загрозу для життя і здоров'я працівників підприємства чи населення;
2) аварія другої категорії, внаслідок якої:
 смертельно травмовано до п'яти осіб або травмовано від чотирьох до
десяти осіб;
 зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що створило
загрозу для життя і здоров'я працівників цеху, дільниці з чисельністю
працюючих 100 і більше осіб.

***Аварією є небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті,
території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до
руйнування будівель, споруд, інженерних комунікацій, обладнання і транспортних
засобів, порушення виробничого або транспортного роцессу чи завдає шкоди
навколишньому природному середовищу.

Випадки порушення технологічних процесів, роботи устаткування, тимчасової
зупинки виробництва засобами автоматичного захисту та інші локальні порушення
у роботі цехів, дільниць і окремих об'єктів, падіння опор та обрив проводів ліній
електропередачі не належать до аварій, що мають категорію, і розслідуються
підприємством в роцессу о го законодавством порядку.
З метою врахування специфіки галузей економіки, визначення аварій першої чи
другої категорії центральними органами виконавчої влади у разі потреби
розробляються і затверджуються відповідні галузеві порядки проведення
розслідування аварій за погодженням з Держгірпромнаглядом.
Про аварію очевидець повинен негайно повідомити безпосереднього керівника
робіт або іншу посадову особу підприємства, які зобов'язані повідомити
роботодавця для негайного введення в дію плану локалізації та ліквідації
аварійних ситуацій і аварій (у разі наявності).
Роботодавець або особа, яка керує виробництвом під час зміни, зобов'язані
діяти згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, вжити
першочергових заходів до рятування потерпілих і надання їм медичної допомоги,
локалізації аварії, встановлення меж небезпечної зони та обмеження доступу до
неї людей, збереження до прибуття комісії з розслідування аварії обстановки на
місці аварії.
Роботодавець зобов'язаний негайно повідомити про аварію територіальний
орган Держгірпромнагляду, орган, до сфери управління якого належить
підприємство, відповідну місцеву держадміністрацію, орган з питань захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій, прокуратуру за місцем
виникнення аварії і відповідний профспілковий орган, а у разі травмування або
загибелі працівників також відповідний робочий орган Фонду.
Розслідування аварії, під час якої сталися нещасні випадки, проводиться з
урахування вимог цього Порядку.
У разі коли Кабінетом Міністрів України не прийнято спеціального рішення
щодо розслідування аварії, під час якої не сталося нещасних випадків,
розслідування проводиться відповідними комісіями, що утворюються:


у разі настання аварії першої категорії – центральним органом виконавчої
влади, до сфери управління якого належить підприємство, чи місцевою
держадміністрацією за погодженням з відповідними органами державного
нагляду за охороною праці та МНС;



у разі настання аварії другої категорії – керівником органу, до сфери
управління якого належить підприємство, чи місцевою держадміністрацією
за погодженням з Держгірпромнаглядом та МНС.

Головою комісії з розслідування аварії призначається представник органу, до
сфери управління якого належить підприємство, або представник територіального
органу Держгірпромнагляду чи МНС.
У ході розслідування комісія з розслідування аварії:
1) визначає:
 масштаб аварії;
 необхідність утворення експертної комісії, яка встановлює обставини і
причини аварії, роцессу, що призвели до аварії, розробляє план заходів
щодо запобігання подібним аваріям та у разі потреби готує пропозиції
стосовно коригування нормативної та проектної документації;
2) підтверджує факти порушення вимог законів та інших нормативно – правових
актів про охорону праці, встановлює осіб, що несуть відповідальність за

виникнення аварії, розробляє план заходів щодо ліквідації її наслідків та
запобігання подібним аваріям.
Комісія з розслідування аварії зобов'язана протягом десяти робочих днів
провести розслідування обставин і причин аварії та скласти акт за формою Н-5.
Залежно від масштабу аварії у разі потреби зазначений строк може бути
продовжений органом, який утворив комісію з розслідування аварії, з метою
проведення додаткових досліджень або експертизи.
За результатами розслідування аварії роботодавець видає наказ, яким на
підставі висновків відповідної комісії затверджує план заходів щодо запобігання
подібним аваріям і згідно із законодавством притягає до відповідальності
працівників за порушення вимог законодавства про охорону праці.
Роботодавець згідно з вимогами законодавства з питань захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій та про охорону праці затверджує:


план заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, у якому
зазначаються відомості про можливі аварії та інші надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру, прогнозуються наслідки,
передбачаються сили і засоби для їх ліквідації, а також строки виконання
таких заходів;



план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, в якому
зазначаються відомості про всі можливі аварії та інші надзвичайні ситуації,
дії посадових осіб і працівників підприємства у разі їх виникнення, обов'язки
особового складу аварійно-рятувальних служб або працівників інших
підприємств, які залучаються до ліквідації наслідків аварій (надзвичайних
ситуацій).

Матеріали розслідування аварії складаються з документів, зазначених у
пункті 50 цього Порядку, а також доповідної записки про роботу аварійнорятувальних служб або підрозділів державної пожежної охорони, якщо вони
залучалися до ліквідації наслідків аварії.
Друкування, тиражування і оформлення в необхідній кількості матеріалів
розслідування аварії проводить підприємство, де сталася аварія, яке у
п'ятиденний строк після закінчення розслідування надсилає їх прокуратурі та
органам, представники яких брали участь у її розслідуванні.
У разі розслідування аварії, що не спричинила нещасних випадків,
примірник акта за формою Н-5 зберігається на підприємстві до завершення вжиття
заходів, визначених комісією, але не менш як два роки.
Роботодавець зобов'язаний проаналізувати причини виникнення аварії та
розробити план заходів щодо запобігання подібним аваріям у строк, зазначений
комісією з розслідування аварії в акті спеціального розслідування нещасного
випадку (аварії).
У разі коли аварія сталася через проектні недоробки або конструктивні
недоліки устаткування, для участі в роботі комісії з розслідування аварії
залучаються представники підприємства – розробника такого устаткування.
Роботодавець зобов'язаний надіслати підприємству – розробникові і
виготовлювачеві устаткування обгрунтовані рекламації, їх копії – органам
управління підприємств, у разі їх відсутності – місцевій держадміністрації.
Облік аварій першої і другої категорії ведуть підприємства і органи
державного управління охороною праці та органи державного нагляду за
охороною праці і реєструють їх у журналі .

Форми державної статистичної
затверджує Держгірпромнагляд.

звітності

щодо

виникнення

аварій

Письмову інформацію про вжиття заходів, визначених комісією з
розслідування аварії, роботодавець подає у зазначені в акті за формою Н-5 строки
організаціям, представники яких брали участь у розслідуванні.
Контроль за своєчасним та об'єктивним проведенням розслідування,
документальним оформленням та обліком аварій, вжиттям заходів до усунення їх
причин здійснюють органи державного управління охороною праці та органи
державного нагляду за охороною праці.

________________________________
(найменування лікувально________________________________
профілактичного закладу,
________________________________
ініціали та прізвище керівника)
ЕКСТРЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про звернення потерпілого щодо настання
нещасного випадку на виробництві
1. Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого ___________________________
___________________________________________________________________
2. Вік (повних років) _______________________________________________
3. Місце проживання ______________________________________________
4. Найменування і місцезнаходження підприємства, де працює
потерпілий _________________________________________________________
5. Попередній діагноз _____________________________________________
6. Дата: травмування (захворювання, отруєння) ____ _____________ 20__ р.
встановлення діагнозу ____ _____________ 20__ р.
госпіталізації ____ _____________ 20__ р.
7. Місце госпіталізації ______________________________________________
(найменування
___________________________________________________________________
лікувально-профілактичного закладу)
8. Небезпечний, шкідливий виробничий фактор, який спричинив
травмування (захворювання, отруєння) _________________________________
___________________________________________________________________
9. Дата і час передачі первинної інформації
____ _____________ 20__ р. _____ год. ____ хв.
_______________________ ____________ __________________________
(посада особи, яка
(підпис)
(ініціали та прізвище)
надіслала повідомлення)
_______________________ ____________ __________________________
(посада особи, яка
(підпис)
(ініціали та прізвище)
надіслала повідомлення)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нещасний випадок
1. Дата і час настання нещасного випадку _______________________________
2. Найменування підприємства та органу виконавчої влади, до
сфери управління якого воно належить ____________________________________
______________________________________________________________________
3. Код підприємства згідно з:
ЄДРПОУ ___________________________________________________________
КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) _________________________
КОАТУУ (класифікатор об'єктів адміністративно-територіального
устрою України) ________________________________________________________
КОПФГ (класифікація організаційно-правових форм
господарювання) _______________________________________________________
КОДУ (класифікація органів державного управління) _______________________
4. Місцезнаходження та телефон підприємства, працівником
якого є потерпілий ______________________________________________________
5. Місце, де стався нещасний випадок (виробництво, цех,
дільниця, приміщення тощо), і його стисла характеристика ____________________
______________________________________________________________________
6. Відомості про потерпілого (потерпілих):
прізвище, ім'я та по батькові ______________________________________
характер травм _________________________________________________
дата смерті ____________________________________________________
місце роботи ___________________________________________________
професія ______________________________________________________
дата народження (число, місяць, рік) _______________________________
загальний стаж роботи __________________________________________
стаж роботи за професією (посадою) _______________________________
сімейний стан __________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові дітей із зазначенням року їх
народження ______________________________________________________
7. Стислий опис обставин і ймовірні причини нещасного випадку
(згідно з класифікатором, зазначеним у додатку 4 до Порядку
проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві) ______________________
_________________________________________________________________

8. Ініціали та прізвище державного інспектора з охорони праці, який здійснює
державний
нагляд
на
підприємстві,
де
стався
нещасний
випадок
__________________________________________________________________
9. Ініціали та прізвище страхового експерта Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, закріпленого за
підприємством, де стався нещасний випадок
__________________________________________________________________
10. Дата і час передачі інформації ___________________________________
11. Посада, ініціали та прізвище особи, яка передала
інформацію ________________________________________________________
12. Причина несвоєчасної передачі інформації ________________________
__________________________________________________________________

______________________________ __________ ________________________
керівник підприємства,
(підпис)
(ініціали та прізвище)
установи, організації,
який надіслав повідомлення)
М.П.

Форма Н-5
ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
(посада роботодавця або керівника органу,
_________________________________________
який утворив комісію з розслідування
_________________________________________
(спеціального розслідування)
_________________________________________
нещасного випадку (аварії)
__________ ______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__ р.
М.П.
АКТ
проведення розслідування (спеціального розслідування)
нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)
___ ___________ 20__ р. о ___ год. ____ хв.
На ___________________________________________________________________
(найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ,
______________________________________________________________________
найменування органу, до сфери управління якого належить
підприємство)
_______________________
(дата складення акта)

_________________________________
(місце складення акта)

Комісія, утворена наказом від ___ ____________ 20__ р. N _________
______________________________________________________________________
(найменування органу, який утворив комісію з розслідування
(спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії)
у складі голови ___________________
(прізвище, ім'я
та по батькові)

____________________________
(посада, місце роботи)

членів комісії ___________________
(прізвище, ім'я
та по батькові)

____________________________
(посада, місце роботи)

та за участю

____________________________
(посада, місце роботи)

___________________
(прізвище, ім'я
та по батькові)

провела з ___ ________ 20____ р.

по ___ __________ 20____ р.

Розслідування (спеціальне розслідування) нещасного випадку
(аварії), що стався (сталася) __________________________________________
(місце нещасного випадку (аварії),
____________________________________________________________________
кількість потерпілих, у тому числі із смертельним наслідком)
Роботу комісії продовжено згідно з наказом від
___ ____________ 20__ р. N _____
у зв'язку з __________________________________________________________

(зазначаються підстави для продовження строку
проведення розслідування)
1.Відомості про потерпілого (потерпілих)
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, дата народження,
_________________________________________________________________
домашня адреса, професія (посада), загальний стаж роботи,
_________________________________________________________________
у тому числі на підприємстві, за професією;
_________________________________________________________________
дата проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці,
_________________________________________________________________
попереднього та періодичного медичного огляду, професійного добору;
_________________________________________________________________
наслідки нещасного випадку, діагноз, який встановив
_________________________________________________________________
лікувально-профілактичний заклад)
_________________________________________________________________
(відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні
_________________________________________________________________
потерпілого, у разі нещасного випадку із смертельним наслідком –
_________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові, рік народження,
_________________________________________________________________
ступінь родинного зв'язку, рід занять)
2. Характеристика підприємства, об'єкта,
дільниці та місця, де стався нещасний випадок (сталася аварія)
_________________________________________________________________
(стисла характеристика підприємства, об'єкта, дільниці та місця,
_________________________________________________________________
де стався нещасний випадок (сталася аварія), із зазначенням
_________________________________________________________________
відомостей про затверджений та фактичний режим роботи
_________________________________________________________________
підприємства, об'єкта (устаткування) до настання нещасного
_________________________________________________________________
випадку (аварії) (стан об'єкта (дільниці),
_________________________________________________________________
устаткування (конструкцій) і матеріалів
_________________________________________________________________
перед нещасним випадком (аварією);
_________________________________________________________________
висновок про їх відповідність нормативним вимогам)
_________________________________________________________________

(відомості про аналогічні нещасні випадки (аварії),
_________________________________________________________________
що сталися на підприємстві)
_________________________________________________________________
(опис організації роцессу охорони праці на підприємстві
_________________________________________________________________
та її недоліків (зазначаються тільки у разі групового
_________________________________________________________________
нещасного випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком)
3. Обставини, за яких стався нещасний випадок
(сталася аварія)
_________________________________________________________________
(опис подій, що сталися, робіт, що проводилися до настання
_________________________________________________________________
нещасного випадку (аварії), їх процессу з початку зміни
_________________________________________________________________
із зазначенням керівника робіт, його вказівок,
_________________________________________________________________
дій потерпілого (потерпілих) та інших осіб, причетних до настання
_________________________________________________________________
нещасного випадку (аварії) (послідовний виклад подій
_________________________________________________________________
із зазначенням небезпечних та шкідливих виробничих факторів,
_________________________________________________________________
які впливали на потерпілого (потерпілих), перелік машин,
_________________________________________________________________
інструментів, устаткування, експлуатація яких призвела
_________________________________________________________________
до нещасного випадку, небезпечних умов і дій потерпілого
_________________________________________________________________
(потерпілих) або інших осіб, характеру аварії)
_________________________________________________________________
(перелік заходів, вжитих для ліквідації наслідків
_________________________________________________________________
нещасного випадку (аварії), надзвичайної ситуації або плану
_________________________________________________________________
локалізації аварійних ситуацій, висновки експертизи
_________________________________________________________________
(якщо проводилась), (відомості про осіб, що є свідками
_________________________________________________________________
нещасного випадку, із зазначення їх прізвищ, імен та по батькові,
_________________________________________________________________
постійного місця проживання)
4. Причини настання нещасного випадку (аварії)

_________________________________________________________________
(основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини
_________________________________________________________________
настання нещасного випадку (аварії), включаючи перевищення
_________________________________________________________________
гранично допустимого рівня небезпечних і шкідливих
_________________________________________________________________
виробничих факторів, невідповідність засобів колективного,
_________________________________________________________________
індивідуального та медичного захисту встановленим
_________________________________________________________________
вимогам та їх недостатність (якщо це вплинуло на подію)
_________________________________________________________________
(узагальнені результати проведеної органами державного
_________________________________________________________________
нагляду за охороною праці та іншими органами перевірки стану
_________________________________________________________________
охорони праці на підприємстві, які безпосередньо стосуються
_________________________________________________________________
нещасного випадку (у разі настання групового нещасного випадку
_________________________________________________________________
та нещасного випадку із смертельним наслідком)
5. Заходи щодо усунення причин
настання нещасного випадку (аварії)
_________________________________________________________________
(заходи щодо усунення безпосередніх причин настання
_________________________________________________________________
нещасного випадку, запобігання подібним нещасним випадкам,
_________________________________________________________________
а також ліквідації наслідків аварії (у разі потреби)
6. Висновок комісії
_________________________________________________________________
(нещасний випадок визнано (не визнано) таким, що пов'язаний
_________________________________________________________________
з виробництвом, із зазначенням відповідного пункту Порядку
_________________________________________________________________
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
_________________________________________________________________
професійних захворювань і аварій на виробництві)
_________________________________________________________________
(складається акт за формою Н-1 (у разі, коли випадок визнано
таким, що пов'язаний з виробництвом),
_________________________________________________________________
картка за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного

захворювання чи отруєння)
_________________________________________________________________
(відомості про осіб, у тому числі потерпілого, працівників іншого
_________________________________________________________________
підприємства або сторонніх осіб, дії або бездіяльність яких
_________________________________________________________________
призвели до настання нещасного випадку (аварії),
_________________________________________________________________
перелік порушень вимог законодавства про охорону праці, посадових
_________________________________________________________________
інструкцій тощо (із зазначенням статей, розділів, пунктів)
_________________________________________________________________
(пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, дії або
_________________________________________________________________
бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку (аварії)
_________________________________________________________________
(дані про зустріч членів комісії з потерпілими або членами
_________________________________________________________________
їх сімей чи уповноваженими особами, які представляють їх інтереси,
_________________________________________________________________
з метою розгляду питань щодо розв'язання соціальних проблем,
_________________________________________________________________
які виникли внаслідок нещасного випадку, пропозиції щодо їх
_________________________________________________________________
розв'язання відповідними органами, роз'яснення потерпілим
_________________________________________________________________
або членам їх сімей чи уповноваженим особам, які представляють
_________________________________________________________________
їх інтереси, прав у зв'язку з настанням нещасного випадку)
7. Перелік матеріалів, що додаються
_________________________________________________________________
Голова комісії ______________
(підпис)
Члени комісії ______________
(підпис)
______________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)
____________________________
(ініціали та прізвище)
____________________________
(ініціали та прізвище)

Примітки:
1. У пункті 1 у разі настання групового нещасного випадку зазначаються
відомості про кожного потерпілого.
Відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні потерпілого, можуть бути
викладені у формі таблиці.

2. У пункті 2, якщо нещасний випадок стався внаслідок аварії, зазначаються
категорія аварії, обсяги втрати продукції (у натуральному виразі та у гривнях),
розмір матеріальних втрат, спричинених аварією (у гривнях).
3. У пункті 4 після викладення кожної причини відзначається, які вимоги
законодавства про охорону праці та захист
населення і територій від
надзвичайних ситуацій, інструкцій з безпечного проведення робіт і посадових
інструкцій порушено (із зазначенням статті, розділу, пункту тощо).
4. У пункті 5 зазначаються заходи щодо усунення причин настання
нещасного випадку (аварії), які можуть бути викладені у формі таблиці, із
зазначенням строків і відповідальних за їх виконання.

Форма Н-1
ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________________
(посада роботодавця або керівника
__________________________________
органу, який утворив комісію
__________________________________
з розслідування нещасного випадку)
__________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___ ______________ 20__ р.
М.П.
АКТ N _____
про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові потерпілого,
_________________________________________________________________
його місце проживання)
1. Дата і час настання нещасного випадку
-----------|
|
_________________________________________________________ -----------(число, місяць, рік,
-----------|
|
_________________________________________________________ -----------годин, хвилин)
-----------2. Найменування підприємства, працівником якого
|
|
є потерпілий ______________________________________________ -----------Місцезнаходження підприємства, працівником якого є потерпілий:
-----------|
|
Автономна Республіка Крим, область, місто ___________________ -----------------------|
|
район ___________________________________________________ ----------------------|
|
населений пункт __________________________________________ ----------------------Орган, до сфери управління
|
|
якого належить підприємство ________________________________ -----------Реєстраційні відомості про підприємство
(страхувальника) як платника єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування:

-----------|
|
реєстраційний номер страхувальника ________________________ ------------

-----------|
|
дата реєстрації ___________________________________________ ----------------------найменування основного виду діяльності
|
|
та його код згідно з КВЕД ________________________________ __ ---------------------встановлений клас професійного
|
|
ризику виробництва _______________________________________ -----------Найменування і місцезнаходження
-----------підприємства, де стався нещасний
|
|
випадок _________________________________________________ ----------------------Цех, дільниця, місце, де стався
|
|
нещасний випадок _________________________ ______________ -----------3. Відомості про потерпілого:
стать ___________________________________________________

число, місяць, рік народження ______________________________

професія (посада) ________________________________________

розряд (клас) ____________________________________________

загальний стаж роботи ____________________________________
стаж роботи за професією
(посадою) _______________________________________________

ідентифікаційний код _____________________________________
4. Проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:
навчання за професією чи роботою, під час
виконання якої стався нещасний випадок
_______________________________________________________
(число, місяць, рік)
проведення інструктажу:

-----------|
|
------------------------|
|
------------------------|
|
------------------------|
|
-------------------------|
|
------------------------|
|
------------------------|
|
------------------------|
|
-------------

------------|
|
вступного _______________________________________________ ------------(число, місяць, рік)
------------|
|
первинного ______________________________________________ ------------(число, місяць, рік)
------------|
|
повторного ______________________________________________ ------------(число, місяць, рік)

------------|
|
цільового ________________________________________________ ------------(число, місяць, рік)
перевірка знань за професією чи видом роботи,
------------під час виконання якої стався нещасний випадок
|
|
(для робіт підвищеної небезпеки) ___________________________ ------------(число, місяць, рік)
Робота в умовах дії шкідливих або небезпечних факторів _________________
__________________________________________________________________
5. Проходження медичного огляду:
------------|
|
попереднього ____________________________________________ ------------(число, місяць, рік)
------------|
|
періодичного _____________________________________________ ------------(число, місяць, рік)
6. Обставини, за яких стався нещасний випадок _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
------------|
|
Вид події ________________________________________________ -------------(згідно з класифікатором, зазначеним
у цьому додатку)
------------Шкідливий або небезпечний
|
|
фактор та його значення ___________________________________ ------------7. Причини настання нещасного випадку:

------------|
|
основна _________________________________________________ ------------------------|
|
супутні __________________________________________________ ------------8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби,
інструменти і пристосування, експлуатація яких призвела до
настання нещасного випадку _______________________________________
(найменування, тип, марка,
__________________________________________________________________
рік випуску, підприємство-виробник,
__________________________________________________________________
дата останнього випробування (якщо воно проводилося)
9. Діагноз згідно з листком
------------непрацездатності або довідкою
|
|
лікувально-профілактичного закладу _________________________ ------------Перебування потерпілого в стані алкогольного чи
------------наркотичного сп'яніння згідно з медичним
|
|
висновком _______________________________________________ ------------(так, ні або не визначалося)
10. Особи, які допустили порушення вимог

законодавства про охорону праці, або орган,
який проводить розслідування _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________________________________________
професія, посада, підприємство, порушення вимог
__________________________________________________________________
законодавства про охорону праці із зазначенням статей, розділів,
__________________________________________________
пунктів тощо, найменування відповідного органу,

------------|
|
________________________________________________________ ------------який проводить розслідування)
11. Свідки нещасного випадку _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________________________________________
постійне місце проживання)
12. Заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку:
-------------------------------------------------------------------------------------------------|Порядковий |Найменування |
Строк
| Виконавець |Відмітка про|
| номер
|
заходу
| виконання |
| виконання |
-------------------------------------------------------------------------------------------------Голова комісії
з розслідування
нещасного випадку ____________ __________ _____________________
(посада)
(підпис)
(ініціали
та прізвище)
Члени комісії

____________ __________ _____________________
(посада)
(підпис)
(ініціали
та прізвище)
____________ __________ _____________________
(посада)
(підпис)
(ініціали
та прізвище)
___ ___________ 20__ р.
_______________
Примітки:
1. Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються
відповідно до міжгалузевих та галузевих класифікаторів з використанням
установлених термінів.
Коди зазначаються в клітинках обов'язково.
2. У пункті 1:
у першому рядку число та місяць кодуються відповідно до їх порядкових
номерів, а рік - двома останніми цифрами, наприклад, дата "1 грудня 2010
р." кодується так: | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |;
у другому рядку зазначається і кодується час, коли стався нещасний
випадок, наприклад, час "22 год. 30 хв." кодується так: | 2 | 2 | 3 | 0|.
3. У пункті 2 кодується: найменування підприємства відповідно до ЄДРПОУ;

Порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчальновиховного процесу в навчальних закладах
(затверджено наказом Міністерства Освіти і науки Украіни №616-2001р.)
Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 773 (від
05.07.2004) поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні,
позашкільні навчальні заклади, заклади післядипломної освіти незалежно від
форм власності й підпорядкування. Положення встановлює єдиний порядок
розслідування та обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями,
студентами, курсантами, слухачами, аспірантами під час навчально-виховного
процесу в навчальних закладах на території України.
Розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися з вихованцями, учнями,
студентами, курсантами, слухачами, аспірантами і призвели до погіршення стану
здоров'я (втрати працездатності) не менше ніж на один день згідно з медичним
висновком, а саме:






раптові погіршення здоров'я, травми, у тому числі травми через нанесення
тілесних пошкоджень, нанесених іншою особою,
отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення,
ураження електричним струмом, блискавкою,
ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха
(землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події),
контакту з тваринами тощо (далі - нещасні випадки).

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися:


під час проведення навчальних занять, у тому числі лекцій, уроків, занять з
допризовної підготовки, лабораторних занять, спортивних, гурткових,
позааудиторних, позакласних, позашкільних заходів, інших занять та в
перервах між ними відповідно до навчальних, виробничих і наукових планів;



під час проведення позакласних, позашкільних, позааудиторних та інших
заходів у вихідні, святкові та канікулярні дні, якщо ці заходи здійснюються
під безпосереднім керівництвом працівника даного навчального закладу
(викладача, вчителя, вихователя, класного керівника, майстра виробничого
навчання тощо) або особи, яка призначена наказом керівника навчального
закладу за його згодою;



під час занять з трудового і професійного навчання, проведення
професійних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт,
виробничої та навчальної практики, які проводяться відповідно до
навчальних планів у навчальних закладах або на дільницях (територіях), що
їм належать;



під час перебування (відпочинку) у студентських загонах, таборах праці і
відпочинку (оздоровчих), шкільних лісництвах, на навчально-дослідних
ділянках тощо;



під час проведення спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходів,
екскурсій, походів, експедицій, організованих навчальних закладом у
встановленому порядку;



під час перевезень вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів,
аспірантів до місця проведення заходів і назад, а також у разі
організованого прямування їх на запланований захід на транспорті або
пішки.

Погіршення стану здоров'я (втрата працездатності) унаслідок нещасного
випадку встановлює та засвідчує лікувально-профілактичний заклад.
За результатами розслідування нещасного випадку під час навчально-виховного
процесу складається акт за формою Н-Н
Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування і облік нещасних
випадків, складання акта за формою Н-Н, розроблення і виконання заходів щодо
усунення причин нещасного випадку несе керівник навчального закладу.
У випадках відмови адміністрації навчального закладу від складання акта за
формою Н-Н, а також у разі незгоди потерпілого (його батьків або особи, яка
представляє інтереси потерпілого) зі змістом акта за формою Н-Н конфлікт
розглядає орган управління освітою вищого рівня у термін не більше десяти днів з
моменту подання письмової заяви.
Лікувально-профілактичний заклад, куди доставлено вихованця (учня,
студента, курсанта, слухача, аспіранта), постраждалого внаслідок нещасного
випадку, що стався під час навчально-виховного процесу, зобов'язаний на запит
керівника навчального закладу видати медичний висновок про характер
ушкоджень.
Після закінчення строку лікування потерпілого (потерпілих) керівник
навчального закладу направляє до органу управління освітою, іншого органу
виконавчої влади, засновника (власника), якому належить навчальний заклад,
повідомлення про наслідки нещасного випадку (додаток 2).
Нещасні випадки, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами,
слухачами, аспірантами в побуті розслідуються і беруться на облік згідно з
Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. N
270).
Особи, що допустили порушення або невиконання вимог цього Положення,
притягаються до відповідальності згідно із законодавством.
Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та облік.
Про кожний нещасний випадок, який стався з вихованцем, учнем, студентом,
курсантом, слухачем, аспірантом, потерпілий або свідок нещасного випадку
негайно сповіщає безпосередньо
керівника навчального закладу, який
зобов'язаний:


терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому, у
разі необхідності - його доставку до лікувально-профілактичного закладу,



до прибуття комісії з розслідування зберегти обстановку на місці в тому
стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і
здоров'ю тих, хто оточує, і не призведе до більш тяжких наслідків).

Про нещасний випадок, що трапився під час далеких походів, екскурсій або
інших заходів поза територією району (міста), керівник заходу, що проводиться,
негайно повідомляє також орган управління освітою за місцем події.
Керівник навчального закладу зобов'язаний негайно вжити заходів щодо
усунення причин, що викликали нещасний випадок, повідомити батькам
потерпілого (особі, яка представляє його інтереси) і зробити запит висновку з
лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження
потерпілого.

Керівник навчального закладу, одержавши повідомлення про нещасний
випадок, наказом призначає комісію з розслідування у такому складі:



голова :- заступник керівника навчального закладу;
члени :представник служби охорони праці навчального закладу або особа,
на яку наказом керівника покладено ці обов'язки;представники відповідного
профспілкового органу або уповноважені трудового колективу, якщо
потерпілий не є членом профспілки.

Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана:





протягом трьох діб провести розслідування нещасного випадку, з'ясувати
обставини і причини, розробити заходи щодо усунення причин нещасного
випадку, визначити відповідальних за це осіб;
виявити і опитати свідків та осіб, які допустили порушення нормативних
актів, отримати пояснення у потерпілого;
скласти акт про нещасний випадок за формою Н-Н (додаток 1) у п'яти
примірниках і направити на затвердження керівнику навчального закладу.

До акта додаються пояснення свідків, потерпілого та інші документи, що
характеризують стан місця, де стався нещасний випадок, наявність шкідливих і
небезпечних факторів, медичний висновок про стан здоров'я потерпілого в
результаті нещасного випадку тощо.
Керівник навчального закладу протягом 3-х діб після закінчення розслідування
затверджує акти форми Н-Н, з яких по одному примірнику направляє:






потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;
до підрозділу, де стався нещасний випадок;
начальнику служби охорони праці або особі, на яку покладено ці обов'язки
(відповідальному);
до архіву навчального закладу;
до органу управління освітою за місцем навчання потерпілого (копія міністерству, засновнику (власнику), до сфери управління якого належить
навчальний заклад).

Акт форми Н-Н підлягає зберіганню в архіві органу управління освітою,
навчального закладу протягом 55 років. Інші примірники акта та його копії
зберігаються до здійснення всіх запланованих у ньому заходів, але не менше ніж
п'ять років.
Нещасний випадок, про який потерпілий за відсутності свідків не повідомив
керівника навчального закладу або наслідки від якого виявилися не зразу,
розслідується протягом місяця з дня одержання письмової заяви потерпілого (його
батьків або особи, яка представляє його інтереси). У цьому разі питання про
складання акта за формою Н-Н вирішується комісією з розслідування після
всебічної перевірки заяви про нещасний випадок, що стався, з урахуванням усіх
обставин, медичного висновку про характер травми, можливої причини її
походження, свідчень учасників та інших доказів. Одержання медичного висновку
покладається на керівника навчального закладу.
Нещасний випадок, що стався на підприємстві, в установі, організації з учнями,
студентами, курсантами, слухачами, аспірантами навчальних закладів під час
проходження ними виробничої практики або виконання робіт на підприємстві, в
установі, організації під керівництвом його посадових осіб, розслідується спільно з
представником навчального закладу згідно з Порядком розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня2011р. №1232

Нещасний випадок, що стався на підприємстві, в установі, організації з учнями,
студентами, курсантами, слухачами, аспірантами навчальних закладів, які
проходять практику або виконують роботу під керівництвом вчителя, викладача,
майстра виробничого навчання на дільниці, виділеній підприємством для цієї мети,
розслідується органом управління освітою, якому підпорядкований цей
навчальний заклад, або засновником (власником) навчального закладу спільно з
представником підприємства, установи, організації, оформляється актом за
формою Н-Н і береться на облік органом управління освітою, навчальним
закладом. Один примірник затвердженого акта форми Н-Н направляється за
місцем навчання потерпілого, другий - за підпорядкованістю до органу управління
освітою або засновнику (власнику) навчального закладу.
Нещасний випадок, який стався під час проведення далеких походів, екскурсій,
експедицій, розслідується комісією органу управління освітою, на території якого
стався нещасний випадок. У разі неможливості прибути на місце пригоди
представника навчального закладу, з вихованцем, учнем, студентом, курсантом,
слухачем якого стався нещасний випадок, до складу комісії включається
представник однієї з установ, підвідомчих органу управління освітою, що
проводить розслідування. Матеріали розслідування, у тому числі акти за формою
Н-Н, направляються до органу управління освітою за місцезнаходженням
навчального закладу, засновнику (власнику) навчального закладу.
Усі нещасні випадки, оформлені актами за формою Н-Н, реєструються органом
управління освітою, навчальним закладом у журналі реєстрації нещасних
випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами,
аспірантами (додаток 3).
За результатами розслідування не складаються акти за формою Н-Н і не беруться
на облік нещасні випадки, що сталися з вихованцями, учнями, студентами,
курсантами, слухачами, аспірантами:





унаслідок вживання алкоголю, наркотичних або інших психотропних
речовин, а також унаслідок їх дії (асфікція, інсульт, зупинка серця тощо) за
наявності медичного висновку, якщо це не викликано застосуванням цих
речовин у навчально-виховному процесі або порушенням вимог безпеки
щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував
у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, був відсторонений від
роботи, навчання;
під час скоєння крадіжок або інших злочинів, якщо ці дії зафіксовані і на них
є офіційний висновок суду або прокуратури;
у разі природної смерті або самогубства.
Спеціальне розслідування нещасних випадків.

Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки:


групові (одночасно з двома і більше потерпілими);



із смертельним наслідком.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком
керівник навчального закладу зобов'язаний негайно повідомити:




батьків потерпілого або особу, яка представляє його інтереси;
лікувально-профілактичний заклад за місцем, де стався нещасний випадок
(у разі виявлення отруєнь - місцеву санітарно-епідеміологічну службу);
орган управління освітою, інший центральний орган виконавчої влади,
засновника (власника), якому підпорядкований навчальний заклад;



прокуратуру, орган внутрішніх справ за місцем, де стався нещасний
випадок.

Про кожний груповий нещасний випадок, а також нещасний випадок із
смертельним наслідком орган управління освітою за місцезнаходженням
навчального закладу протягом доби повідомляє Міністерство освіти і науки
України та надсилає матеріали спеціального розслідування в 3-денний термін
після закінчення розслідування.
Повідомлення передається телеграфом, телефоном або іншим засобом зв'язку
(додаток 4).
Такі самі повідомлення надсилаються, якщо смерть потерпілого настала під
час тимчасового звільнення від занять у навчальному закладі в установленому
порядку. У таких випадках спеціальне розслідування здійснюється з
використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.
Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком,
що стався під час далеких походів, екскурсій або інших заходів поза територією
району (міста), керівник заходу, що проводиться, негайно повідомляє орган
управління освітою, прокуратуру за місцем події, керівника закладу освіти, де
навчається потерпілий.
Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло від 1 до 4
осіб або травмовано до 10 осіб, проводиться комісією із спеціального
розслідування, яка призначається наказом керівника органу управління освітою за
місцезнаходженням навчального закладу, за участю представника Міністерства
освіти і науки України.
Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло 5 і більше
осіб або травмовано 10 і більше осіб, проводиться комісією із спеціального
розслідування, призначеною наказом Міністерства освіти і науки України.
Нещасні випадки з особливо тяжкими наслідками (у разі загибелі 5 і більше осіб
або травмування 10 і більше осіб) розглядаються на засіданні колегії Міністерства
освіти і науки України.
До складу комісії із спеціального розслідування групового нещасного випадку і
випадку із смертельним наслідком входять:




голова - керівник (заступник) органу управління освітою (у разі загибелі 5 і
більше осіб або травмування 10 і більше осіб) або керівник (заступник)
навчального закладу (у разі загибелі від 1 до 4 осіб або травмування до 10
осіб);
члени - керівник (заступник) навчального закладу, начальник (працівник)
служби охорони праці, представник педагогічного колективу, представник
Міністерства освіти і науки України, представник профспілки, членами якої є
потерпілі.

Залежно від конкретних умов (кількості загиблих, характеру і можливих
наслідків аварії тощо) до складу комісії можуть бути включені представники органів
державного нагляду за охороною праці, пожежного нагляду, органів охорони
здоров'я, спеціалісти відповідного штабу цивільної оборони та реагування на
надзвичайні ситуації та інших органів.
Члени комісії із спеціального розслідування мають право одержувати письмові
та усні пояснення від працівників навчального закладу та свідків події або
проводити їх опитування.
Члени комісії із спеціального розслідування повинні зустрітися з потерпілими
або членами їх сімей, розглянути і вирішити на місці соціальні питання або внести

пропозиції про їх вирішення відповідним органам, а також дати роз'яснення
потерпілим (сім'ям) щодо їх прав відповідно до законодавства.
Комісія із спеціального розслідування протягом 10 днів розслідує нещасний
випадок і складає акт спеціального розслідування (додаток 5), оформляє інші
необхідні документи і матеріали. За потреби встановлений термін розслідування
може бути продовжений органом, який утворив комісію із спеціального
розслідування.
Копії актів спеціального розслідування і форми Н-Н (на кожного потерпілого
окремо) та наказ керівника навчального закладу за результатами розслідування
нещасного випадку направляються до органу управління освітою за
підпорядкованістю, який зобов'язаний один примірник направити до Міністерства
освіти і науки України, іншого органу центральної виконавчої влади, засновника
(власника), якому підпорядкований навчальний заклад.
До матеріалів спеціального розслідування відносяться:










копія наказу про створення комісії із спеціального розслідування;
акт спеціального розслідування;
копія акта за формою Н-Н на кожного потерпілого окремо;
плани, схеми і фотознімки місця події;
протоколи опитувань, пояснення свідків нещасного випадку та інших
причетних осіб, а також посадових осіб, відповідальних за дотримання
вимог норм і правил з охорони праці;
витяг з журналу про проходження потерпілим навчання та інструктажів з
охорони праці, безпеки життєдіяльності;
медичний висновок про характер і тяжкість ушкоджень, що заподіяні
потерпілому, або причини його смерті;
висновок експертної комісії (якщо така була створена) про причини
нещасного випадку, результати лабораторних та інших досліджень,
експериментів, аналізів тощо.

На вимогу комісії із спеціального розслідування адміністрація зобов'язана:






запросити для участі в розслідуванні нещасного випадку спеціалістівекспертів, з яких може створюватись експертна комісія;
зробити фотознімки пошкодженого об'єкта, місця нещасного випадку та
подати інші необхідні документи;
провести технічні розрахунки, лабораторні дослідження, випробування та
інші роботи;
надати транспортні засоби та засоби зв'язку, необхідні для роботи комісії з
розслідування;
забезпечити друкування, розмноження у необхідній кількості матеріалів
спеціального розслідування.

Експертна комісія створюється за розпорядженням голови комісії із
спеціального розслідування. Питання, які вимагають експертного висновку, і
матеріали з висновками експертної комісії оформляються письмово.
Навчальний заклад, де стався нещасний випадок, компенсує витрати, пов'язані
з діяльністю комісії та залученням до її роботи спеціалістів. Відшкодування витрат
на відрядження працівників, які є членами комісії або залучені до її роботи,
навчальний заклад здійснює відповідно до законодавства.
Голова комісії, яка проводила спеціальне розслідування нещасного випадку, у
п'ятиденний термін після його закінчення направляє матеріали до прокуратури за
місцем, де стався груповий нещасний випадок або випадок із смертельним
наслідком.

Керівник навчального закладу, органу управління освітою, якому
підпорядкований навчальний заклад, зобов'язаний у п'ятиденний термін
розглянути матеріали спеціального розслідування нещасного випадку і видати
наказ про вжиття запропонованих комісією із спеціального розслідування заходів
щодо запобігання подібним випадкам, а також притягти до відповідальності осіб,
які допустили порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці,
вимог безпеки проведення навчально-виховного процесу.
Про виконання зазначених заходів керівник навчального закладу письмово
повідомляє орган управління освітою за підпорядкованістю.
Міністерство освіти і науки України після одержання матеріалів спеціального
розслідування повинно розглянути обставини і причини смертельного або
групового нещасного випадку і за результатами розгляду розробити заходи щодо
запобігання подібним випадкам.
Відомості про всі нещасні випадки за підсумками року, оформлені актами за
формою Н-Н, узагальнюються у звіті (додаток 6) і з пояснювальною запискою
(стислим аналізом причин і та видів подій, що призвели до нещасних випадків)
надсилаються навчальним закладом до місцевого органу управління освітою
(первинний звіт), іншому органу центральної виконавчої влади, засновнику
(власнику), якому належить навчальний заклад; органи управління освітою на
місцях складають зведений звіт, який надсилають органам управління освітою за
підпорядкованістю.
Керівник навчального закладу несе відповідальність
зазначених у звіті відомостей відповідно до законодавства.

за

достовірність

Якщо у звітному періоді настала смерть потерпілого від нещасного випадку, що
стався минулого року, то у звіті за минулий період цей випадок мав бути
зарахований до загальної кількості потерпілих, а у звітному періоді - тільки до
потерпілих із смертельним наслідком.
Навчальний заклад, Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи
виконавчої влади, органи управління освітою, засновник (власник), якому
підпорядкований навчальний заклад, проводять аналіз причин нещасних випадків,
що трапились, розробляють заходи щодо запобігання, заслуховують на засіданнях
колегій, нарадах стан травматизму серед учасників навчально-виховного процесу.
Контроль за правильним і своєчасним розслідуванням і обліком нещасних
випадків, що трапились з вихованцями, учнями, студентами, курсантами,
слухачами, аспірантами під час навчально-виховного процесу, а також за
виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків здійснюють
Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади,
Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, органи управління освітою на
місцях, засновники (власники), яким підпорядковані навчальні заклади.
Міністерство освіти і науки України здійснює оперативний облік загальної
кількості потерпілих, у тому числі під час групових нещасних випадків та нещасних
випадків із смертельним наслідком.

Форма Н-Н
ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________
______________________
(посада, ініціали, прізвище
керівника закладу освіти)
______________________
(підпис)
"___"_________20__р.
Акт N______________________
про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом,
слухачем, аспірантом навчального закладу (складається у п'яти примірниках)
1. Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого __________________________
2. Стать: чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити) _____________________
3. Рік народження ________________________________________________
4. Навчальний заклад, клас, група, де навчається, виховується потерпілий
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Підпорядкованість (належність) навчального закладу _________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, орган управління
освітою, засновник (власник), якому підпорядкований навчальний заклад)
6. Поштовий індекс та адреса навчального закладу _____________________
________________________________________________________________
7. Місце, де стався нещасний випадок ________________________________
________________________________________________________________
8. Прізвище, ім'я та по батькові вихователя, вчителя, викладача, керівника
навчального закладу, у класі (групі) якого стався нещасний випадок __________
________________________________________________________________
9. Дата проведення
життєдіяльності:

інструктажу,

навчання

з

охорони

праці,

безпеки

інструктаж вступний _______________________________________________
інструктаж первинний ______________________________________________
10. Дата і час нещасного випадку ____________________________________
(година, число, місяць, рік)
11. Обставини, за яких стався нещасний випадок _______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

12. Подія, що призвела до нещасного випадку __________________________
_________________________________________________________________
13. Причини нещасного випадку ______________________________________
_________________________________________________________________
14. Наслідки нещасного випадку ______________________________________
(смертельний чи не смертельний)
15. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння_
________________________________________________________________
16. Заходи щодо усунення наслідків нещасного випадку:
-------------------------------------------------------------------------------------N N | Зміст
| Термін
| Виконавець | Відмітка
з/п
| заходу | виконання | (посада,
|
про
|
|
| прізвище, | виконання
|
|
| ініціали)
|
-------------------------------------------------------------------------------------17. Особи, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з
охорони праці ________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
професія, посада, навчальний заклад; статті, параграфи,
__________________________________________________________________
пункти порушених ними законодавчих та інших нормативних актів)
18. Свідки нещасного випадку________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
19. Висновки лікувально-профілактичного закладу
----------------------------------------------------------------------------------------Діагноз за
|
Звільнений
|
Число днів
довідкою
|
від навчання
|
невідвідулікувально| (відвідування) у
| вання навчального
профілактичного| навчальному закладі |
закладу
закладу
|
|
------------------------+---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Акт складено ______________________________________________________
(число, місяць, рік)
Голова комісії _____________________________________________________
(посада)
(Підпис, ініціали, прізвище)
Члени комісії ______________________________________________________
(посада)
(Підпис, ініціали, прізвище)

______________________________________________
(найменування органу управління освітою, куди
______________________________________________
направляється повідомлення, його адреса)

Повідомлення
про наслідки нещасного випадку, що стався з потерпілим
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який(а) навчається, виховується _______________________________________
(навчальний заклад)
__________________________________________________________________
(клас, група)
за актом форми Н-Н N _________ від "____" _________20___р.
Наслідки нещасного випадку (відповідно до п.19 акта за формою Н-Н):
потерпілий одужав, установлена інвалідність I, II, III групи, помер (потрібне
підкреслити)
-----------------------------------------------------------------------------------Діагноз за
| Звільнений від
| Число днів
довідкою
|
навчання
| невідвідування
лікувально| (відвідування) у
| навчального
профілактичної | навчальному закладі | закладу
установи
|
|
------------------------------------------------------------------------------------Керівник навчального закладу

______________________________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)
"_____" _______________20____ р.

Журнал
реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями,
учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами
________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------N | Дата | Пріз|Клас |Місце |Корот- |Дата
|Діагноз
|ПриN | події | вище,
|(гру- |події
|кі об|скла|та на|мітз/п|
| ім'я та
|па) |(аудито- |стави- |дання, |слідки
|кА
|
| по ба|
|рія,
|ни і
|номер |нещасного|
|
| тькові
|
|клас,
|причини |акта
|випадку |
|
| потер|
|підпри- |нещас- |за
|
|
|
| пілого,
|
|ємство, |ного
|формою|
|
|
| рік на|
| місце
|випадку |Н-Н
|
|
|
| родження|
| прове- |
|
|
|
|
|
|
| дення
|
|
|
|
|
|
|
| заходу |
|
|
|
|
|
|
|та ін.)
|
|
|
|
-----+--------+---------------+------+-------------+------------+-----------+--------------+------1 | 2 |
3
| 4 |
5
|
6
|
7
|
8
| 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________________________________
(найменування органу управління освітою,
____________________________________________
куди надсилається повідомлення, його адреса)
Повідомлення про нещасний випадок
Дата і час, коли стався нещасний випадок ________________________________
____________________________________________________________________
Найменування навчального закладу, його засновник (власник) _______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Місце, де стався нещасний випадок (аудиторія, лабораторія, клас, майстерня,
підприємство, позашкільний навчальний заклад, місце проведення заходу тощо) і
його коротка характеристика __________________________________________
____________________________________________________________________
Дані про потерпілого (потерпілих): прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, клас
(група) ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
У разі групових нещасних випадків - характер травм у потерпілих _____________
____________________________________________________________________
Обставини і можливі причини нещасного випадку __________________________
____________________________________________________________________
Дата, час передачі інформації та прізвище особи, яка передала її _____________
____________________________________________________________________
Примітка. Міністерство освіти і науки України отримує повідомлення про нещасний
випадок за підпорядкованістю протягом доби (факсом, телеграфом, телефоном
тощо).

Акт
спеціального розслідування групового нещасного випадку
або нещасного випадку із смертельним наслідком,
що стався "______"_____________ ______ р.
о _____________ годині ___________ хвилин
____________________________________________________________________
(повне найменування навчального закладу, його засновник
____________________________________________________________________
(власник), найменування органу, до сфери управління
якого належить навчальний заклад)
_____________________
(дата складання акта)

______________________________
(місце складання акта:
село, район, місто, область)

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від ________________________
N ______
________________________________________________________
(найменування органу, яким призначена комісія)
у складі:
голова комісії
_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________
(посада, місце роботи)

члени комісії:
_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________
(посада, місце роботи)

провела за період з "___"_________ 20____р. до "___"_________ 20____р.
спеціальне розслідування нещасного випадку, який стався
___________________________________________________________________
(указується місце події та кількість потерпілих,
___________________________________________________________________
у тому числі зі смертельним наслідком)
1. Відомості про потерпілого (потерпілих).
Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, клас, група, навчальний заклад, час
проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, безпеки
життєдіяльності.
Якщо розслідується груповий нещасний випадок, то у розділі 1 акта спеціального
розслідування зазначаються відомості на кожного потерпілого окремо.
2. Обставини нещасного випадку.
Нещасний випадок стався під час ______________________________________
(захід, що проводився)
Описуються всі події, що відбувалися, та роботи, що проводилися до настання
нещасного випадку. Зазначається, як проходив навчально-виховний процес, хто
керував цим процесом, що сталося з потерпілим. Викладається послідовність
подій, наводяться небезпечні і шкідливі фактори, які могли вплинути на
потерпілого, описуються дії потерпілого та інших осіб, причетних до нещасного
випадку. Зазначається характер травми, ступінь її важкості, попередній діагноз і
заходи, вжиті для надання першої допомоги потерпілому.

3. Причини нещасного випадку
Наводяться основні технічні та організаційні причини нещасного випадку,
уключаючи перевищення гранично допустимих норм небезпечних і шкідливих
факторів, якщо вони вплинули на подію (допуск до роботи ненавчених або
непроінструктованих осіб, несправність обладнання, машин, механізмів,
відсутність керівництва, нагляду за проведенням навчально-виховного процесу).
Після кожної причини вказуються, які конкретні вимоги законодавства і
нормативних актів про охорону праці, інструкцій з безпечного ведення робіт,
посадових інструкцій були порушені (з посиланням на відповідні статті, розділи,
пункти).
Зазначаються узагальнені результати проведеної перевірки стану охорони праці у
закладі.
4. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку.
Заходи, запропоновані комісією, повинні складатися із:
 заходів щодо ліквідації наслідків події (у разі потреби);
 заходів щодо усунення безпосередніх причин травмування і запобігання
подібним випадкам у подальшому.
Вони можуть бути викладені у вигляді таблиці або перелічені у тексті із
зазначенням змісту заходів, термінів їх виконання і посадових осіб, відповідальних
за їх реалізацію.
5. Висновок комісії щодо осіб, які допустили порушення законодавчих та
інших нормативних актів з охорони праці, і запропоновані заходи щодо
притягнення їх до відповідальності
У цьому розділі зазначаються особи, у тому числі й потерпілий, чиї дії або
бездіяльність призвели до нещасного випадку. Після викладення змісту
порушення зазначаються статті, розділи, пункти законодавчих і нормативних актів
з охорони праці, посадових інструкцій, які були порушені. У кінці розділу
пропонуються заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких
стався нещасний випадок.
Після висновку в акті робиться запис про те, що комісія мала зустрічі з
потерпілими або батьками (особами, які представляють їх інтереси), розглянула
на місці питання надання соціальної і матеріальної допомоги, роз'яснила їхні
права відповідно до чинного законодавства.
Голова комісії _______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії ________________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

На окремій сторінці подається перелік матеріалів, що додаються, відповідно до
пункту 4.9 Положення.
Уся справа (акт спеціального розслідування і матеріали, що додаються)
брошурується.
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Зразок
Кому
подається___________________
Ким
подається___________________
Область_____________________
Район
(місто)_____________________
Населений пункт
__________________________
____________________________
Повна назва навчального
закладу, органу
управління
освітою_____________________
Відомча
належність__________________
Форма
власноcті___________________

Форма НВ
Поштова – річна
Подають навчальні заклади незалежно
від форм власності
і
підпорядкування:
1. Дошкільні,
позашкільні,
загальноосвітні навчальні заклади
- районним (міським) управлінням
(відділам) освіти місцевих органів
виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування до 15.01.
2. Районні (міські) управління
(відділи) освіти місцевих органів
виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, професійно-технічні навчальні заклади –
Міністерству освіти Автономної
Республіки Крим, управлінням освіти
і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних
адміністрацій до 01.02.
3. Міністерство освіти Автономної
Республіки Крим, управління освіти
і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних
адміністрацій - Міністерству освіти
і науки України до 10.02.
4. Вищі навчальні заклади,
підпорядковані Міністерству освіти
Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій –
за підпорядкованістю до 01.02.
5. Вищі навчальні заклади (крім
тих, які перераховані в п.4) –
Міністерству освіти і науки України, іншим центральним органам виконавчої влади за підпорядкованістю до 10.02.
6. Навчальні заклади, що не належать до державної власності, крім
подання за п.1,4,5, а також ті,
що не мають права юридичної
особи, - за підпорядкованістю

ПОРЯДОК розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
затверджено постановою Кабінета Міністрів Украіни від 22.03.2001р.
Цей Порядок визначає механізм розслідування та ведення обліку нещасних
випадків невиробничого характеру, які сталися з громадянами України, іноземцями та
особами без громадянства на території України.
Під нещасними випадками невиробничого характеру слід розуміти не пов'язані з
виконанням трудових обов'язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних
тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження,
утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок
стихійного лиха, контакту з тваринами тощо (далі - нещасні випадки), які призвели до
ушкодження здоров'я потерпілих.
Розслідуванню згідно з цим Порядком підлягають нещасні випадки, що сталися під
час:
















прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому
транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або організації (далі
- організації) і не використовувався в інтересах цієї організації;
переміщення
повітряним,
залізничним,
морським,
внутрішнім
водним,
автомобільним транспортом, в електротранспорті, метрополітені, на канатній
дорозі, фунікулері та на інших видах транспортних засобів;
виконання громадських обов'язків (рятування людей, захист власності,
правопорядку тощо, якщо це не входить до службових обов'язків);
виконання донорських функцій;
участі в громадських акціях (мітингах, демонстраціях, агітаційно-пропагандистській
діяльності тощо);
участі у культурно-масових заходах, спортивних змаганнях;
проведення культурних, спортивних та оздоровчих заходів, не пов'язаних з
навчально-виховним процесом у навчальних закладах;
використання газу у побуті;
вчинення протиправних дій проти особи, її майна;
користування або контакту із зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами;
виконання робіт у домашньому господарстві, використання побутової техніки;
стихійного лиха;
перебування в громадських місцях, на об'єктах торгівлі та побутового
обслуговування, у закладах лікувально-оздоровчого, культурно-освітнього та
спортивно-розважального призначення, в інших організаціях.

Факт ушкодження здоров'я внаслідок нещасного випадку встановлює і засвідчує
лікувально-профілактичний заклад.
Документом, який підтверджує ушкодження здоров'я особи, є листок непрацездатності
чи довідка лікувально-профілактичного закладу.
Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані
алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Повідомлення про нещасні випадки
Лікувально-профілактичні заклади, до яких звернулися або були доставлені
потерпілі внаслідок нещасних випадків, протягом доби надсилають письмове
повідомлення за встановленою формою :

про нещасний випадок із смертельним наслідком, а також про груповий нещасний
випадок, який стався одночасно з двома і більше особами, - до районної
держадміністрації (виконавчого органу міської, районної у місті ради);
про нещасний випадок із смертельним наслідком, пов'язаний із заподіянням
тілесних ушкоджень іншою особою, а також нещасний випадок, що стався внаслідок
контакту із зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами або під час дорожньотранспортної пригоди, - до органу внутрішніх справ.
Повідомлення про нещасні випадки із смертельним наслідком надсилаються також
до органів прокуратури.
Лікувально-профілактичні заклади, до яких звернулися або були доставлені
потерпілі, ведуть реєстрацію нещасних випадків в окремому журналі за встановленою
формою.
Розслідування нещасних випадків
Розслідування нещасних випадків проводиться з метою визначення їх обставин та
причин. На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання
подібним випадкам, а також щодо вирішення питань соціального захисту потерпілих.
У процесі розслідування беруться до уваги листок непрацездатності чи довідка
лікувально-профілактичного закладу, а також пояснення потерпілого та свідчення
очевидців.
Розслідування нещасних випадків із смертельним наслідком, групових нещасних
випадків у разі смерті хоча б одного з потерпілих, нещасних випадків, пов'язаних із
заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою, а також нещасних випадків, які сталися
внаслідок контакту із зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами, проводиться
органами внутрішніх справ або прокуратури.
Районна держадміністрація (виконавчий орган міської, районної у місті ради)
протягом доби з часу надходження від лікувально-профілактичного закладу повідомлення
про нещасний випадок (за винятком нещасних випадків із смертельним наслідком)
приймає рішення щодо утворення комісії з розслідування нещасного випадку.
До роботи комісії з розслідування нещасного випадку можуть залучатися
представники організації, де працюють або навчаються потерпілі, організації, на території
чи об'єкті якої стався нещасний випадок, а також представники органів охорони здоров'я,
освіти, захисту прав споживачів, експерти страхової компанії (якщо потерпілий був
застрахований).
До розслідування нещасних випадків, які сталися під час прямування на роботу чи
з роботи, залучаються представники відповідного профспілкового органу або
уповноважені трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки.
У разі звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси (якщо не
надходило повідомлення від лікувально-профілактичного закладу про нещасний випадок),
районна держадміністрація (виконавчий орган міської, районної у місті ради) приймає
рішення щодо необхідності проведення розслідування і визначення організації, яка
повинна проводити розслідування, та направляє її керівнику копію рішення.
Керівник організації протягом доби з часу надходження рішення про уповноваження
її на проведення розслідування призначає комісію у складі не менше трьох осіб.

Нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами,
розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий, у складі голови
комісії - посадова особа, яку визначає керівник організації, і членів комісії - керівника
відповідного структурного підрозділу, представника профспілкової організації, членом якої
є потерпілий, або уповноваженого трудового колективу, якщо потерпілий не є членом
профспілки.
Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймається керівником
організації на підставі звернення потерпілого, листка непрацездатності або довідки
лікувально-профілактичного закладу.
У разі відмови організації провести розслідування нещасного випадку потерпілий
або особа, яка представляє його інтереси, може звернутися до районної
держадміністрації (виконавчого органу міської, районної у місті ради), яка вирішує питання
щодо проведення цього розслідування.
Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після
утворення комісії. У разі потреби цей термін може бути продовжений керівником органу
(організації), який призначив розслідування.
За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою НТ
(невиробничий травматизм) згідно з додатком 3, який затверджується керівником органу
(організації), що проводив розслідування.
Необхідна кількість примірників акта визначається в кожному окремому випадку.
Акт за формою НТ надсилається:





потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;
районній держадміністрації (виконавчому органу міської, районної у місті ради);
організації, де працює або навчається потерпілий;
організації, яка відповідальна за безпечний стан території чи об'єкта, де стався
нещасний випадок.

Копія акта надсилається органам внутрішніх справ, прокуратури та іншим організаціям
на їх запит.
Під час розслідування групових нещасних випадків акт за формою НТ складається
на кожного потерпілого окремо.
Для складання акта за формою НТ використовуються класифікатори подій, що
призвели до нещасного випадку ,причин нещасного випадку), місця подій.
Акти за формою НТ, які складаються за результатами розслідування нещасних
випадків з працюючими особами, зберігаються в організації разом з матеріалами
розслідування протягом 45 років. Акти за формою НТ та матеріали розслідування
нещасних випадків з непрацюючими особами зберігаються протягом трьох років у архіві
районної держадміністрації (виконавчих органів міських, районних у містах рад).
Реєстрація нещасних випадків, за результатами розслідування яких складаються
акти за формою НТ, проводиться районними держадміністраціями (виконавчими органами
міських, районних у містах рад) та організаціями, які проводили розслідування, у журналі
за встановленою формою.
Організація, яка відповідальна за безпечну життєдіяльність населення на території
чи об'єкті, де стався нещасний випадок, здійснює запропоновані комісією, що проводила

розслідування, заходи щодо усунення причин подібних випадків. Про здійснення
зазначених заходів керівник організації у письмовій формі повідомляє районну
держадміністрацію (виконавчий орган міської, районної у місті ради) у термін, зазначений
в акті за формою НТ.
Облік і аналіз нещасних випадків
Облік нещасних випадків та аналіз причин їх виникнення проводять районні
держадміністрації (виконавчі органи міських, районних у містах рад) на підставі звітів про
нещасні випадки за встановленою формою, які щомісяця надсилаються лікувальнопрофілактичними закладами.
Узагальнений звіт про нещасні випадки районні держадміністрації (виконавчі
органи міських, районних у містах рад) надсилають до Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, а також за рік - до 31 січня
наступного за звітним року.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації проводять аналіз одержаних звітів, узагальнюють їх та подають
Держнаглядохоронпраці відповідно до 25 числа наступного за звітним кварталом місяця
та до 10 лютого наступного за звітним року.

Порядок атестації робочих місць за умовами праці здійснюються згідно
постанови Кабінету Міністрів Украіни від 1 серпня 1992р.№442.
Атестація робочих місць за умовами праці — це комплексна оцінка всіх факторів
виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів,
що впливають на здоров’я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності.
Періодичність такої атестації встановлюється підприємством у колективному договорі,
але не рідше одного разу за 5 років.
Атестація робочих місць передбачає:









комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці,
відповідність їх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та
санітарним нормам і правилам;
виявлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;
санітарно-гігієнічне дослідження чинників виробничого середовища, визначення
ступеня важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;
встановлення ступеня шкідливості і небезпечності праці та її характеру за
гігієнічною класифікацією;
обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особливо
шкідливими) умовами праці;
визначення (підтвердження) права працівників на пільги;
аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію
рівня гігієни, характеру і безпеки праці.

Після проведення атестації за даними лабораторно-інструментальних досліджень
комісія складає Карту умов праці на кожне робоче місце, яка включає оцінку факторів
виробничого середовища і трудового процесу, гігієнічну оцінку умов праці, оцінку
технічного та організаційного рівня. Ця Карта містить оцінку наступних факторів
виробничого і трудового процесу:
















шкідливих хімічних речовин від І до IV класу небезпеки включно;
пилу;
вібрації;
шуму;
інфразвуку;
ультразвуку;
неіонізуючого випромінювання різних діапазонів;
мікроклімату у приміщенні (температури повітря, швидкості руху повітря, відносної
вологості, інфрачервоного випромінювання);
температури зовнішнього повітря влітку та взимку;
атмосферного тиску;
біологічних факторів (мікроорганізмів, білкових препаратів, природних компонентів
організму від І до ІV класу небезпеки включно);
важкості праці (динамічної роботи, статистичного навантаження);
робочої пози;
напруженості праці (уваги, напруженості аналізаторних функцій, емоційної та
інтелектуальної напруженості, одноманітності);
змінності.

За результатами атестації складаються переліки:



робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено
право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;
робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, на яких пропонується
встановити пільги і компенсації за рахунок підприємства;



робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно вжити
першочергові заходи щодо їх поліпшення.

Чим відрізняються "оптимальні умови і характер праці", "допустимі умови і
характер праці", "шкідливі і небезпечні умови і характер праці"?
Оптимальні умови і характер праці - умови і характер праці, при яких виключено
несприятливий вплив на здоров'я працівників небезпечних і шкідливих виробничих
факторів (відсутність або відповідність рівням, які прийняті як безпечні для населення),
утворюються передумови для збереження високого рівня працездатності. Принцип
диференціації умов та характеру праці передбачає визначення ступеню відхилення
параметрів виробничого середовища i трудового процесу від діючих гігієнічних нормативів
та вплив їх на здоров'я працівників. За цими показниками виділяються три класи умов та
характеру праці.
I клас - оптимальні - умови та характер працi, за яких виключені несприятливий
вплив на здоров’я працiвникiв небезпечних та шкiдливих виробничих факторiв,
створюються передумови для збереження високого рівня працездатності (відсутність або
відповідність рівням, прийнятим як безпечні для нас).
II клас - допустимі - умови та характер працi, за яких рівень небезпечних та
шкiдливих виробничих факторiв не перебільшує встановлених гігієнічними нормативами
на роб місцях, а можливі функціональні зрушення, викликані труд процесом,
відновляються під час регламентованого відпочинку на протязі робочого дня або
домашнього вiдпочинку до початку робочої зміни i не справляють несприятливого впливу
у найближчому та віддаленому періоді на стан здоров'я працiвникiв та їх нащадків.
III клас - шкідливі та небезпечні - умови та характер праці, за яких внаслідок
порушення санітарних норм та правил можливий вплив небезпечних та шкідливих
факторів виробничого середовища із рівнями, що перевищують гігієнічні норми та
психофізіологічні фактори виробничої діяльності, що викликають функцiональнi змiни
організму, які можуть призвести до стійкого зниження працездатності або порушення
здоров'я працівників.
Право на пенсію за віком на пільгових умовах встановлюються за результатами
атестаціі робочих місць за умовами праці на роботах,професіях,робочих місцях вказаних
постановою Кабінету Міністрів Украіни №36-2003р.(зі змінами та доповненнями
пост.Кабінету Міністрів Украіни №1644-2004р.)

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці на виробництві.
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні
проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з
надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил
поведінки у разі виникнення аварії.
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є
потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок
роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативноправових актів з охорони праці. Підготовка працівників для виконання робіт з
підвищеною небезпекою здійснюється тільки в закладах освіти (професійнотехнічні училища, навчально-курсові комбінати, центри підготовки і перепідготовки
робітничих кадрів, в тому числі створені на підприємствах, тощо), які одержали
ліцензію Міносвіти та дозвіл Держнаглядохоронпраці на провадження такого
навчання. (Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р № 1019 « Про
внесення змін до Типового положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони,наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005
р № 15 (НПАОП 0.00-4.12.-05).Для решти робіт підготовка, перепідготовка
працівників за професіями можуть здійснюватися як в закладах освіти, так і на
підприємстві.
Організація навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників
при підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації на підприємстві
здійснюється працівниками служби кадрів або іншими спеціалістами, яким
керівником підприємства доручена організація цієї роботи.
Посадові особи і спеціалісти, в службові обов'язки яких входить
безпосереднє виконання робіт підвищеної небезпеки (НПАОП 0.00-8.24-05) та
робіт, що потребують професійного добору. (Наказ Міністерства охорони здоров’я
України, Держнаглядохоронпраці № 263/121 від 23.09.1994 р). При прийнятті на
роботу проходять на підприємстві попереднє спеціальне навчання і перевірку
знань з питань охорони праці стосовно конкретних виробничих умов, а надалі періодичні перевірки знань у строки, встановлені відповідними нормативними
актами про охорону праці, але не рідше одного разу на рік. Інші спеціалісти один
раз на три роки.
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р № 1107
«Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 927 від
10.10.2012).
Програми
попереднього
спеціального
навчання
розроблюються
відповідними службами підприємства з урахуванням конкретних виробничих умов і
відповідних їм чинних нормативних актів про охорону праці та затверджуються
його керівником. Посадові особи і спеціалісти, в службові обов'язки яких входить
безпосереднє виконання робіт підвищеної небезпеки (НПАОП 0.00-8.24-05) та
робіт, що потребують професійного добору (Наказ Міністерства з охорони
здоров’я,Держгіпромнагляд Украіни №263/121-1994р.), при прийнятті на роботу
проходять на підприємстві попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з
питань охорони праці стосовно конкретних виробничих умов, а надалі - періодичні
перевірки знань у строки, встановлені відповідними нормативними актами про
охорону праці, але не рідше одного разу на рік.

Програми
попереднього
спеціального
навчання
розроблюються
відповідними службами підприємства з урахуванням конкретних виробничих умов і
відповідних їм чинних нормативних актів про охорону праці та затверджуються
його керівником.
Інструктажі з охорони праці
Усі працівники, які приймаються на постійну чи тимчасову роботу, і при
подальшій роботі, повинні проходити на підприємстві навчання в формі
інструктажів 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.
За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці
поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
Вступний інструктаж проводиться:


з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу,
незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;



з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть
безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для
підприємства;



з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження
виробничої практики;



у разі екскурсії на підприємство;

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на
робочому місці з працівником:
новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;


який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;



який буде виконувати нову для нього роботу;



відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому
процесі на підприємстві.

Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці в
терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами або
керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:


на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;



для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці
або в кабінеті охорони праці:


при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону
праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;



при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування,
приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів,
що впливають на стан охорони праці;



при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці,
що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо;



при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за
охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт, що виконуються
працівником;



при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для
робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.
Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:



при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;



при ліквідації аварії, стихійного лиха;



при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, розпорядження
або інші документи.
Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи.

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на
робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом
досвідчених, кваліфікованих фахівців пройти стажування протягом 2 - 15 змін або
дублювання протягом не менше шести змін.
Працівники, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням
безаварійної роботи важливих і складних господарчих потенційно небезпечних
об'єктів або з виконанням окремих потенційно небезпечних робіт (теплові та
атомні електричні станції, гірничодобувні підприємства, інші подібні об'єкти,
порушення технологічних режимів яких являє загрозу для працівників та
навколишнього середовища), до початку самостійної роботи повинні проходити
дублювання з обов'язковим суміщенням з протиаварійними і протипожежними
тренуваннями відповідно до плану ліквідації аварій.
Допуск
до
стажування
(дублювання)
оформлюється
наказом
(розпорядженням) по підприємству (структурному підрозділу), в якому
визначаються тривалість стажування (дублювання) та прізвище відповідального
працівника. Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити
стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання)
визначаються керівником підприємства. Тривалість стажування (дублювання)
залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.
Керівнику підприємства надається право своїм наказом (розпорядженням)
звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж
роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного
цеху до іншого, де характер його роботи та тип обладнання, на якому він
працюватиме, не змінюються.
Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної
професії, посади, робочого місця, які розробляються на підприємстві і
затверджуються керівником підприємства (структурного підрозділу) на робочих
місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі
стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером,
вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними
обов'язками цих працівників.
Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
Положення встановлює вимоги до змісту, побудови і викладу інструкцій з
охорони праці (далі - інструкції), визначає порядок опрацювання та введення в дію
нових, перегляду та скасування чинних інструкцій.

Вимоги цього Положення є обов'язковими для всіх міністерств, інших
органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (далі - підприємства)
незалежно від форм власності та видів їх діяльності.
Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання
працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або
за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території
підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням
власника чи уповноваженого ним органу (далі - роботодавець) виконуються ці
роботи, трудові чи службові обов'язки.
Інструкції поділяються на:




інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про
охорону праці;
примірні інструкції;
інструкції, що діють на підприємстві.

Інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про
охорону праці, розробляються для персоналу, який провадить вибухові роботи,
обслуговує електричні установки та пристрої, вантажопідіймальні машини та
ліфти, котельні установки, посудини, що перебувають під тиском, і для інших
працівників, правила безпеки праці яких установлені міжгалузевими нормативними
актами про охорону праці, затвердженими органами державного нагляду за
охороною праці.
Ці інструкції затверджуються відповідними органами державного нагляду за
охороною праці за узгодженням з міністерствами або іншими органами, до
компетенції яких належить дана інструкція або окремі її вимоги, і їх дотримання є
обов'язковим для працівників відповідних професій або при виконанні відповідних
видів робіт на всіх підприємствах незалежно від їх підпорядкованості, форми
власності та виду діяльності.
Примірні інструкції затверджуються міністерствами або іншими органами
виконавчої влади, виробничими, науково-виробничими та іншими об'єднаннями
підприємств, які мають відповідну компетенцію, за узгодженням з органами
державного нагляду за охороною праці, до компетенції яких належить дана
інструкція або окремі її вимоги, і Національним НДІ охорони праці. Ці інструкції
можуть використовуватись як основа для розробки інструкцій, що діють на
підприємстві.
Інструкції, що діють на підприємстві, належать до нормативних актів про
охорону праці, чинних у межах конкретного підприємства. Такі інструкції
розробляються на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних
актів про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної документації
підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки,
викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств виготовлювачів обладнання, що використовується на даному підприємстві. Вони
затверджуються роботодавцем і є обов'язковими для дотримання працівниками
відповідних професій або при виконанні відповідних робіт на цьому підприємстві.
Інструкції повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам державних
міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці: правил, норм,
стандартів, інших нормативних і організаційно - методичних документів про
охорону праці, на основі яких вони розробляються.
Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання
яких обов'язкове самими працівниками. Порушення працівником цих вимог
повинно розглядатися як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може
бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

Зміст і побудова інструкцій.
Кожній інструкції присвоюється назва і скорочене позначення (код,
порядковий номер).
Інструкціям, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів,
при їх включенні до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних
актів про охорону праці присвоюються скорочені позначення, прийняті
Держнаглядохоронпраці.
Примірним інструкціям, що затверджуються міністерствами чи іншими
органами виконавчої влади та
об'єднаннями підприємств, присвоюються
скорочені позначення, прийняті Національним НДІ охорони праці.
Інструкціям, що розробляються і затверджуються на підприємствах,
присвоюються порядкові номери службами охорони праці цих підприємств.
У назві інструкції стисло вказується, для якої професії або виду робіт вона
призначена, наприклад: "Інструкція з охорони праці для електрозварника",
"Примірна інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом".
Включенню до інструкцій підлягають


загальні положення щодо охорони праці та організаційні і технічні вимоги
безпеки, що визначаються на основі: чинного законодавства України про
працю та охорону праці, стандартів, правил, норм та інших нормативних і
організаційно-методичних документів про охорону праці, аналізу документів
з охорони праці стосовно відповідного виробництва, професії (виду робіт),
характеристики робіт, що підлягають виконанню працівником конкретної
професії у відповідності з її кваліфікаційною характеристикою;



вимог безпеки до технологічного процесу, виробничого обладнання,
інструментів і пристроїв, що застосовуються при виконанні відповідних
робіт, а також вимог безпеки, що містяться в експлуатаційній та ремонтній
документації і в технологічному регламенті;



виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для
даної професії (виду робіт) як при нормальному протіканні процесу, так і при
відхиленнях від оптимального режиму, визначення заходів та засобів
захисту від них, вивчення конструктивних та експлуатаційних особливостей і
ефективності використання цих засобів;



аналізу обставин та причин найбільш імовірних аварійних ситуацій,
нещасних випадків та професійних захворювань, характерних для даної
професії (виду робіт);



вивчення передового досвіду безпечної організації праці та виконання
відповідних робіт, визначення найбезпечніших методів та прийомів їх
виконання.

Вимоги інструкцій викладаються відповідно до послідовності технологічного
процесу і з урахуванням умов, у яких виконується даний вид робіт.
Інструкції повинні містити такі розділи:






загальні положення;
вимоги безпеки перед початком роботи;
вимоги безпеки під час виконання роботи;
вимоги безпеки після закінчення роботи;
вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

За необхідності в інструкції можна включити й інші розділи.
Наприклад, у примірних інструкціях може бути передбачений розділ "Вступ", у
якому відображаються відповідні положення законодавства України про працю та
охорону праці, вказівки щодо порядку внесення змін і доповнень до цих інструкцій
тощо.
Для розміщення матеріалів, які доповнюють основну частину інструкцій,
ілюструють чи конкретизують її окремі вимоги, може бути включений розділ
"Додатки". У цьому ж розділі може бути наведений перелік нормативних актів, на
підставі яких розроблена інструкція.
Розділ "Загальні положення" повинен містити:












відомості про сферу застосування інструкції;
загальні відомості про об'єкт розробки: визначення робочого місця
працівника даної професії (виду робіт) в залежності від тривалості його
перебування на ньому протягом робочої зміни (постійне чи непостійне);
коротка характеристика технологічного процесу та обладнання, що
застосовується на цьому робочому місці, виробничій дільниці, в цеху;
умови і порядок допуску працівників до самостійної роботи за професією
або до виконання відповідного виду робіт (вимоги щодо віку, стажу роботи,
статі, стану здоров'я, проходження медоглядів, професійної освіти та
спеціального навчання з питань охорони праці, інструктажів, перевірки знань
тощо);
вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються питань
охорони праці для даного виду робіт або професії, а також відомості про
специфічні особливості організації праці і технологічних процесів та про
коло трудових обов'язків працівників даної професії (що виконують даний
вид робіт);
характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів
для даної професії (виду робіт), особливості їх впливу на працівника;
перелік видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального
захисту, що належать до видачі працівникам даної професії (виду робіт)
згідно з чинними нормами, із зазначенням стандартів або технічних умов на
них;
вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен
дотримуватись працівник під час виконання роботи.

Розділ "Вимоги безпеки перед початком роботи" повинен містити:








порядок приймання зміни у випадку безперервної роботи, в тому числі при
порушенні режиму роботи виробничого обладнання або технологічного
процесу;
порядок підготовки робочого місця, засобів індивідуального захисту;
порядок перевірки справності обладнання, інструменту, захисних пристроїв
небезпечних зон машин і механізмів, пускових, запобіжних, гальмових і
очисних пристроїв, систем блокування та сигналізації, вентиляції та
освітлення, знаків безпеки, первинних засобів пожежогасіння, виявлення
видимих пошкоджень захисного заземлення (занулення) тощо;
порядок перевірки наявності та стану вихідних матеріалів (сировини,
заготовок, напівфабрикатів);
порядок повідомлення роботодавця про виявлені несправності обладнання,
пристроїв, пристосувань, інструменту, засобів захисту тощо.

Розділ "Вимоги безпеки під час роботи" повинен містити:














відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та методи
безпечного виконання робіт, правила використання технологічного
обладнання, пристроїв та інструментів, а також застереження про можливі
небезпечні, неправильні методи та прийоми праці, які заборонено
застосовувати;
правила безпечного поводження з вихідними матеріалами (сировиною,
заготовками, напівфабрикатами), з готовою продукцією, допоміжними
матеріалами та відходами виробництва, що являють небезпеку для
працівників;
правила безпечної експлуатації внутрішньоцехових транспортних і
вантажопідіймальних засобів і механізмів, тари; вимоги безпеки при
вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу;
вказівки щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані;
можливі види небезпечних відхилень від нормального режиму роботи
обладнання та технологічного регламенту і способи їх усунення;
вимоги щодо використання засобів індивідуального та колективного захисту
від шкідливих і небезпечних виробничих факторів;
умови, за яких робота повинна бути припинена (технічні, метеорологічні,
санітарно-гігієнічні тощо);
вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки;
порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки чи раптові
захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлені
несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інструменту, засобів
захисту та про інші небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що
загрожують життю і здоров'ю працівників.

Розділ "Вимоги безпеки після закінчення роботи" повинен містити:







порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, очищення і
змащення обладнання, пристроїв, машин, механізмів та апаратури, а при
безперервному процесі - порядок передачі їх черговій зміні;
порядок здавання робочого місця;
порядок прибирання відходів виробництва;
вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен
дотримуватись працівник після закінчення роботи;
порядок повідомлення роботодавця про всі недоліки, що виявились у
процесі роботи.

Розділ "Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях" повинен містити:








відомості про ознаки можливих аварійних ситуацій, характерні причини
аварій (вибухів, пожеж тощо);
відомості про засоби та дії, спрямовані на запобігання можливим аваріям;
порядок дій, особисті обов'язки та правила поведінки працівника при
виникненні аварії згідно з планом її ліквідації, в тому числі у випадку її
виникнення під час передачі-приймання зміни при безперервній роботі;
порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що можуть до них
призвести;
відомості про порядок застосування засобів протиаварійного захисту та
сигналізації;
порядок дій щодо подання першої медичної допомоги потерпілим під час
аварії.

Викладення тексту інструкцій
При викладенні тексту інструкції слід керуватися такими правилами:




текст інструкції повинен бути стислим, зрозумілим і не допускати різних
тлумачень;
інструкція не повинна містити посилань на нормативні акти, вимоги яких
враховуються при її розробці. За необхідності ці вимоги відтворюються
дослівно;
Порядок розробки, затвердження та введення інструкцій в дію.

Інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про
охорону праці
Розробка, затвердження та введення в дію інструкцій, що належать до
державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці, здійснюються
згідно з Положенням про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування
державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці і з
урахуванням вимог цього Положення.
У разі неповного відображення в інструкції, що є державним міжгалузевим
нормативним актом про охорону праці, вимог щодо охорони праці працівників,
безпечного виконання робіт, умов безпечної експлуатації машин, механізмів,
обладнання, установок і пристроїв, властивих для даного підприємства (дільниці,
робочого місця), або за наявності в ній поряд з вимогами, обов'язковими для
дотримання працівниками даного підприємства, вимог безпеки щодо робіт, не
властивих для нього, роботодавець у порядку, встановленому організовує
розробку інструкції, з урахуванням конкретних умов підприємства, відповідної
інструкції, що діє на підприємстві, і затверджує її за узгодженням з місцевими
органами Держнаглядохоронпраці.
Примірні інструкції для працівників, зайнятих на роботах, що є провідними
для певної галузі виробництва, регіону, виробничого, наукового-виробничого чи
іншого об'єднання підприємств, розробляються базовими організаціями з питань
нормотворчої діяльності в сфері охорони праці, науково-дослідними, проектноконструкторськими і проектно-технологічними організаціями, регіональними
навчально-методичними центрами (кабінетами) охорони праці, а також окремими
підприємствами чи групами фахівців (далі - організація-розробник) під
координацією і за методичною допомогою Національного науково-дослідного
інституту охорони праці.

Розробка, затвердження та введення в дію інструкцій на підприємстві.
Розробка, узгодження і затвердження інструкцій, що діють на підприємстві,
здійснюються згідно з НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з
охорони праці” що діють на підприємстві" і з урахуванням вимог цього Положення.
Інструкції, що діють на підприємстві, розробляються відповідно до переліку
інструкцій, який складається службою охорони праці підприємства за участю
керівників підрозділів, служб головних спеціалістів (головного
технолога,
головного механіка, головного енергетика, головного металурга тощо), служби
організації праці та заробітної плати.
Перелік необхідних інструкцій розробляється на підставі затвердженого на
підприємстві штатного розпису у відповідності з Державним класифікатором
України.” Класифікатор професій".
Загальне керівництво розробкою (переглядом) інструкцій на підприємстві
покладається на роботодавця.
Роботодавець несе відповідальність за організацію своєчасної розробки
(перегляду) та забезпечення всіх працівників необхідними інструкціями.
Розробка (перегляд) необхідних інструкцій, що діють на підприємстві,
здійснюється безпосередніми керівниками робіт (начальник виробництва, цеху,
дільниці, відділу, лабораторії та інших відповідних їм підрозділів підприємства), які
несуть відповідальність за своєчасне виконання цієї роботи.
Здійснення систематичного контролю за своєчасною розробкою нових та
відповідністю діючих на підприємстві інструкцій вимогам чинного законодавства, їх
періодичним переглядом та своєчасним внесенням змін і доповнень до них, а
також подання відповідної методичної допомоги розробникам і організація
придбання для них примірних інструкцій, стандартів ССБП та інших нормативнотехнічних і організаційно-методичних документів про охорону праці покладається
роботодавцем на службу охорони праці підприємства.
У разі використання примірної інструкції як основи для розробки інструкції,
що діє на підприємстві, вона підлягає оформленню, узгодженню і затвердженню в
встановленому порядку
За необхідності до цієї інструкції вносяться зміни і доповнення стосовно
конкретних умов даного підприємства (дільниці, робочого місця) і з урахуванням
вимог нормативних актів, які набули чинності після затвердження відповідної
примірної інструкції.
Реєстрація, облік і видання інструкцій на підприємстві.
Інструкції, які вводяться в дію на даному підприємстві, реєструються
службою охорони праці в журналі реєстрації в порядку, встановленому
роботодавцем.
Введені в дію інструкції видаються (тиражуються) або придбаються у вигляді
брошур (для видачі працівникам на руки) або односторонніх аркушів чи плакатів
(для вивішування на робочих місцях або виробничих дільницях).
Видача інструкцій керівникам структурних підрозділів (служб) підприємства
провадиться службою охорони праці з реєстрацією в журналі обліку видачі
інструкцій
Інструкції видаються працівникам на руки, безпосередніми керівниками робіт
під розпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час
проведення первинного інструктажу або вивішуються на його робочому місці.

У кожного керівника структурного підрозділу (служби) підприємства повинен
постійно зберігатись комплект інструкцій, необхідних у даному підрозділі (службі)
для працівників усіх професій і видів робіт даного підрозділу (служби), а також
перелік цих інструкцій, затверджений роботодавцем.
На підприємствах, де структурні підрозділи відсутні, комплект інструкцій
зберігається у роботодавця.
Крім того, повний комплект інструкцій зберігається у певному доступному
для працівників місці, визначеному керівником структурного підрозділу (служби)
підприємства з урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з
ними працівників.
Роботодавець безкоштовно забезпечує
керівників структурних підрозділів (служб).

інструкціями

працівників

та

Перегляд, припинення чинності та скасування інструкцій.
Перегляд інструкцій, що належать до державних міжгалузевих нормативних
актів про охорону праці та примірних інструкцій, проводиться в міру потреби, але
не рідше одного разу на 10 років; перегляд інструкцій, що діють на підприємстві, в терміни, передбачені державними нормативними актами про охорону праці, на
підставі яких вони опрацьовані, але не рідше одного разу на 5 років, а для
професій або видів робіт з підвищеною небезпекою - не рідше одного разу на 3
роки.
Інформація та звітність про стан охорони праці.
Роботодавець
зобов'язаний
інформувати
працівників
або
осіб,
уповноважених на здійснення громадського контролю за дотриманням вимог
нормативно-правових актів з охорони праці, та Фонд соціального страхування від
нещасних випадків про стан охорони праці, причину аварій, нещасних випадків і
професійних захворювань і про заходи, яких вжито для їх усунення та для
забезпечення на підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог.
Працівникам та/або їхнім представникам забезпечується доступ до
інформації та документів, що містять результати атестації робочих місць,
заплановані роботодавцем профілактичні заходи, результати розслідування,
обліку та аналізу нещасних випадків і професійних захворювань і звіти з цих
питань, а також до повідомлень, подань та приписів органів державного
управління і державного нагляду за охороною праці.
Органи державного управління охороною праці у встановленому порядку
інформують населення України, працівників про реалізацію державної політики з
охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих чи регіональних програм з
цих питань, про рівень і причини аварійності, виробничого травматизму і
професійних захворювань, про виконання своїх рішень щодо охорони життя та
здоров'я працівників.
На державному рівні ведеться єдина державна статистична звітність з
питань охорони праці, форма якої погоджується спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці,
професійними спілками та Фондом соціального страхування від нещасних випадків
затверджені. Форми единоі державноі системи показників обліку умов і безпеки
праці наведені в НПАОП 0.00-7.06-94. Роботодавець на підставі актів за формою
Н-5 і Н-1 подає державну статистичну звітність про потерпілих та несе
відповідальність за її достовірність. На підприємстві ведеться журнал обліку
нещасних випадків, професійних захворювань.

Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій.
Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та
організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних
(протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких
роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є
потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб
віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби
роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.
Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров'я,
працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність
медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника. Порядок проведення
медичних оглядів визначається спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.
Роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути
працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до
дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити його від
роботи без збереження заробітної плати.
Роботодавець зобов'язаний
медичний огляд працівників:

забезпечити

за

свій

рахунок

позачерговий



за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я
пов'язане з умовами праці;



за своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому
виконувати свої трудові обов'язки.

За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце
роботи (посада) і середній заробіток.
Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за свої кошти організувати
проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом
трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах,
роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у
професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб
віком до 21 року. (Стаття 169. Обов'язкові медичні огляди працівників певних
категорій. Кодекс законів про працю.)
Перелік професій, працівники яких підлягають медичному оглядові, термін і
порядок його проведення встановлен наказом Міністерством охорони здоров'я
України від 21.05.2007р. № 246.
Працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи,
власник або уповноважений ним орган повинен перевести, за їх згодою, на таку
роботу у відповідності з медичним висновком тимчасово або без обмеження
строку. При переведенні за станом здоров'я на легшу, нижче оплачувану роботу за
працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з
дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством України,
попередній середній заробіток зберігається на весь час виконання нижче
оплачуваної
роботи
або
надається
матеріальне
забезпечення
за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. (Стаття 170.
Переведення на легшу роботу. Кодекс законів про працю. Із змінами, внесеними
згідно із законами України від 15.12.93 р. № 3694-XII, від 16.01.2003 р. № 429-IV).

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності.
Цей Закон відповідно до Конституції України та Основ законодавства України
про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначає правову
основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового
державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати
працездатності або загибелі застрахованих на виробництві (далі - страхування від
нещасного випадку).
Страхування
від
нещасного
випадку
є
самостійним
видом
загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого
здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх
трудової діяльності.
Основними принципами страхування від нещасного випадку є:












паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в
управлінні страхуванням від нещасного випадку;
своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;
обов’язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на
умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених
законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для
осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян — суб’єктів
підприємницької діяльності;
надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх
прав;
обов’язковість сплати страхувальником страхових внесків;
формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;
диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки
праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному
підприємстві;
економічна заінтересованість суб’єктів страхування в поліпшенні умов і
безпеки праці;
цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.

Страховими виплатами є грошові суми, які згідно із статтею 21 цього Закону
Фонд соціального страхування від нещасних випадків виплачує застрахованому чи
особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку.
Зазначені грошові суми складаються із:
1) страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини)
залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності (далі —
щомісячна страхова виплата);
2) страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги
потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні
померлого);
3) страхової виплати пенсії по інвалідності потерпілому;
4) страхової виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника;
5) страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок
травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час
вагітності;

6) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.
Перерахування розміру страхових виплат.
Перерахування сум щомісячних страхових виплат і витрат на медичну та
соціальну допомогу провадиться у разі:
1) зміни ступеня втрати професійної працездатності;
2) зміни складу сім’ї померлого;
3) підвищення розміру мінімальної заробітної плати у порядку, визначеному
законодавством;
Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться також у разі
зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у
галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади з
питань статистики. Таке перерахування провадиться з 1 березня наступного року.
При цьому визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не
підлягає.
Визначення ступеня втрати працездатності потерпілим.
Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється МСЕК за участю
Фонду соціального страхування від нещасних випадків і визначається у відсотках
професійної працездатності, яку мав потерпілий до ушкодження здоров’я. МСЕК
установлює обмеження рівня життєдіяльності потерпілого, визначає професію, з
якою пов’язане ушкодження здоров’я, причину, час настання та групу інвалідності
у зв’язку з ушкодженням здоров’я, а також визначає необхідні види медичної та
соціальної допомоги.
Огляд потерпілого проводиться МСЕК за умови подання акта про нещасний
випадок на виробництві, акта розслідування професійного захворювання за
встановленими формами, висновку спеціалізованого медичного закладу (науководослідного інституту профпатології чи його відділення) про професійний характер
захворювання,
направлення
лікувально-профілактичного
закладу
або
роботодавця чи профспілкового органу підприємства, на якому потерпілий
одержав травму чи професійне захворювання, або робочого органу виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків, суду чи
прокуратури.
Позачергова експертиза проводиться МСЕК за заявою потерпілого, інших
заінтересованих осіб, суду чи прокуратури.
Тимчасове переведення потерпілого на легшу роботу
За потерпілим, тимчасово переведеним на легшу нижчеоплачувану роботу,
зберігається його середньомісячний заробіток на строк, визначений ЛКК, або до
встановлення стійкої втрати професійної працездатності.
Стійкою втратою професійної працездатності вважається будь-яка втрата
професійної працездатності, визначена МСЕК.
Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її тривалість та
характер установлюються ЛКК або МСЕК.
За згодою потерпілого роботодавець зобов’язаний надати
рекомендовану ЛКК або МСЕК роботу за наявності відповідних вакансій.

йому

Якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк роботодавець не забезпечує
потерпілого відповідною роботою, Фонд соціального страхування від нещасних
випадків сплачує потерпілому страхову виплату у розмірі його середньомісячного
заробітку.
Середньомісячний заробіток, передбачений частинами першою та п’ятою цієї
статті, обчислюється в порядку, передбаченому статтею 34 цього Закону. (Частина
шоста статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2272-III від 22.02.2001)
Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації
Потерпілому, який проходить професійне навчання або перекваліфікацію за
індивідуальною програмою реабілітації (якщо з часу встановлення ступеня втрати
професійної працездатності минуло не більше одного року), Фонд соціального
страхування від нещасних випадків провадить щомісячні страхові виплати у
розмірі середньомісячного заробітку протягом строку, визначеного програмою
реабілітації.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків оплачує вартість
придбаних потерпілим інструментів, протезів та інших пристосувань, відшкодовує
потерпілому інші необхідні витрати, пов’язані з його професійною підготовкою.
Право на страхові виплати у разі смерті потерпілого
У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат
(пенсій згідно з підпунктом “д” пункту 1 частини першої статті 21 цього Закону)
мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на
день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина
померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після
його смерті.
Такими непрацездатними особами є:
1) діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють, або
старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не
спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами,
стажистами) денної форми навчання — до закінчення навчання, але не більш
як до досягнення ними 23 років;
2) жінки, які досягли 55 років, і чоловіки, які досягли 60 років, якщо вони не
працюють;
3) інваліди— члени сім’ї потерпілого на час інвалідності;
4) неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був
зобов’язаний виплачувати аліменти;
5) непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але
мають на це право.
Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають також
дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо він не
працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли 8річного віку.
Пенсія у разі смерті годувальника призначається і виплачується згідно із
законодавством.
Щомісячні страхові виплати та інші витрати на відшкодування шкоди

1. Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня
втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий
мав до ушкодження здоров’я.
Сума щомісячної страхової виплати не повинна перевищувати
середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров’я.
У разі коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою
призначено пенсію по інвалідності у зв’язку з одним і тим самим нещасним
випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний заробіток, який
потерпілий мав до ушкодження здоров’я. Визначені раніше сума щомісячної
страхової виплати та пенсія по інвалідності зменшенню не підлягають.
2. У разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК,
Фонд соціального страхування від нещасних випадків проводить одноразову
страхову виплату потерпілому, сума якої визначається із розрахунку
середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати потерпілим
професійної працездатності, але не вище чотирикратного розміру граничної суми
заробітної плати (доходу), з якої справляються внески до Фонду, У разі коли при
подальших обстеженнях МСЕК потерпілому встановлено інший, вищий ступінь
втрати стійкої професійної працездатності, з урахуванням іншої професійної
хвороби або іншого каліцтва, пов’язаного з виконанням трудових обов’язків, йому
провадиться одноразова виплата, сума якої визначається із розрахунку
середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток збільшення ступеня
втрати професійної працездатності відносно попереднього обстеження МСЕК.
Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що
ушкодження здоров’я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок
порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової
допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більш як на 50
відсотків.
3. Фонд соціального страхування від нещасних випадків фінансує витрати на
медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додаткове харчування, придбання
ліків,
спеціальний
медичний,
постійний
сторонній
догляд,
побутове
обслуговування, протезування, санаторно-курортне лікування, придбання
спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками
МСЕК.
Якщо внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання
потерпілий тимчасово втратив працездатність, Фонд соціального страхування від
нещасних випадків фінансує всі витрати на його лікування.
Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується в розмірі
100 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При цьому перші
п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або
уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи,
організації.
Додаткове харчування призначається на конкретно визначений строк за
раціоном, який складає дієтолог чи лікар, який лікує, та затверджує МСЕК.
Неможливість забезпечення потерпілого додатковим харчуванням у лікувальнопрофілактичному або реабілітаційному закладі підтверджується довідкою за
підписом головного лікаря (директора) цього закладу. В цьому разі компенсація
витрат на додаткове харчування здійснюється Фондом соціального страхування
від нещасних випадків на підставі інформації органів державної статистики про
середні ціни на продукти харчування у торговельній мережі того місяця, в якому їх
придбали.

Витрати на ліки, лікування, протезування (крім протезів з дорогоцінних
металів), придбання санаторно-курортних путівок, предметів догляду за
потерпілим визначаються на підставі виданих лікарями рецептів, санаторнокурортних карток, довідок або рахунків про їх вартість.
Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від характеру
цього догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою (на місяць) від:


розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати,— на
спеціальний медичний догляд (масаж, уколи тощо);



половини розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день
виплати,— на постійний сторонній догляд;



чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день
виплати,— на побутове обслуговування (прибирання, прання білизни тощо).

Витрати на догляд за потерпілим відшкодовуються Фондом соціального
страхування від нещасних випадків незалежно від того, ким вони здійснюються.
Інваліди I групи подають висновок МСЕК
спеціального медичного догляду.

тільки для

встановлення

Якщо встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, оплата
провадиться за кожним її видом.
4. Потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше одного разу на
три роки, а інвалідам I групи щорічно безоплатно за медичним висновком
надається путівка для санаторно-курортного лікування; у разі самостійного
придбання путівки її вартість компенсує Фонд соціального страхування від
нещасних випадків у розмірі, встановленому правлінням Фонду.
Потерпілому, який став інвалідом, компенсуються також витрати на проїзд до
місця лікування і назад. Особі, яка супроводжує потерпілого, Фонд соціального
страхування від нещасних випадків компенсує витрати на проїзд і житло згідно із
законодавством про службові відрядження.
Потерпілому, який став інвалідом та використав щорічну відпустку до
одержання путівки у санаторно-курортний заклад, роботодавець надає додаткову
відпустку для лікування (включаючи час проїзду) із збереженням на цей час
середньомісячного заробітку, який він мав до ушкодження здоров’я, або заробітку,
що склався перед відпусткою (за вибором потерпілого).
Щомісячні страхові виплати потерпілому протягом цього часу провадяться на
загальних підставах.
5. За наявності у потерпілого відповідно до висновків МСЕК медичних
показань для одержання автомобіля Фонд соціального страхування від нещасних
випадків компенсує вартість придбання автомобіля з ручним керуванням, запасних
частин до нього, пального, а також ремонту і технічного обслуговування та
навчання керуванню автомобілем у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів
України.
Згідно з висновком МСЕК Фонд соціального страхування від нещасних
випадків може відшкодовувати й інші витрати.
6. У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного
захворювання розмір одноразової допомоги його сім’ї повинен бути не меншим за
п’ятирічну заробітну плату потерпілого і, крім того, не меншим за однорічний
заробіток потерпілого на кожну особу, яка перебувала на його утриманні, а також
на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після
смерті потерпілого.

7. У разі смерті потерпілого від нещасного випадку або професійного
захворювання витрати на його поховання несе Фонд соціального страхування від
нещасних випадків згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
8. У разі смерті потерпілого суми страхових виплат особам, які мають на це
право, визначаються із середньомісячного заробітку потерпілого за вирахуванням
частки, яка припадала на потерпілого та працездатних осіб, що перебували на
його утриманні, але не мали права на ці виплати.
У разі смерті потерпілого, який одержував страхові виплати і не працював,
розмір відшкодування шкоди особам, зазначеним у статті 33 цього Закону,
визначається виходячи із суми щомісячних страхових виплат і пенсії, які
одержував потерпілий на день його смерті, з відповідним коригуванням
щомісячних страхових виплат згідно із статтею 29 цього Закону. Причинний зв’язок
смерті потерпілого з одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я має
підтверджуватися висновками відповідних медичних закладів.
Сума страхових виплат кожній особі, яка має на це право, визначається
шляхом ділення частини заробітку потерпілого, що припадає на зазначених осіб,
на кількість цих осіб.
Сума страхових виплат непрацездатним особам, які не перебували на
утриманні померлого, але мають на це право, визначається в такому порядку:


якщо кошти на утримання стягувалися за рішенням суду, страхові виплати
визначаються в сумі, призначеній судом;



якщо кошти на утримання не стягувалися в судовому порядку, сума
страхової виплати встановлюється Фондом соціального страхування від
нещасних випадків.

У разі коли право на страхові виплати мають одночасно непрацездатні особи,
які перебували на утриманні померлого, і непрацездатні особи, які не перебували
на його утриманні, спочатку визначається сума страхових виплат особам, які не
перебували на утриманні померлого.
Установлена зазначеним особам сума страхових виплат виключається із
заробітку годувальника, а потім визначається сума страхових виплат особам, які
перебували на утриманні померлого, у порядку, передбаченому абзацами першим
та другим цього пункту.
Страхові виплати особам, які втратили годувальника, провадяться в повному
розмірі без урахування призначеної їм пенсії у разі втрати годувальника та інших
доходів.
9. Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових виплат
потерпілому у зв’язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його частини)
визначається згідно з порядком обчислення середньої заробітної плати для
виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, що
затверджується Кабінетом Міністрів України. (Частина десята статті 34 в редакції
Закону N 2272-III від 22.02.2001)
10. При обчисленні середньомісячного заробітку враховуються основна і
додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у
тому числі в натуральній формі), які включаються до фонду оплати праці і
підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян. (Частина одинадцята
статті 34 в редакції Закону N 2272-III від 22.02.2001)
11. Середньомісячний заробіток, обчислений у порядку, передбаченому
частиною десятою цієї статті, береться для визначення розміру одноразової

допомоги потерпілому або членам його сім’ї та особам, які перебували на його
утриманні, у разі смерті потерпілого.
12. У разі повторного ушкодження здоров’я середньомісячний заробіток, за
бажанням потерпілого, обчислюється за відповідні періоди, що передували
першому або повторному ушкодженню здоров’я. Сума страхової виплати в цьому
разі визначається згідно із ступенем (у відсотках) втрати професійної
працездатності, що встановлюється МСЕК за сукупністю випадків ушкодження
здоров’я. Якщо повторне ушкодження здоров’я працівника настало з вини іншого
роботодавця, страхова виплата провадиться на загальних підставах.
13. Якщо на час звернення за страховою виплатою документи про заробіток
потерпілого до ушкодження здоров’я не збереглися, сума страхової виплати
визначається за діючою на час звернення тарифною ставкою (окладом) за
професією (посадою) на підприємстві (в галузі), на якому працював потерпілий,
або за відповідною тарифною ставкою (окладом) подібної професії (посади), але
не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на день виплати.
Відсутність документів про заробіток підтверджується довідкою роботодавця або
відповідного архіву.
14. У разі ушкодження здоров’я в період виробничого навчання (практики)
сума страхової виплати визначається за діючою на підприємстві ставкою
(окладом) тієї професії (спеціальності), якій навчався потерпілий, але не нижче
найменшого розряду тарифної сітки відповідної професії.
Якщо у період навчання (практики) потерпілий одержував заробіток, сума
страхової виплати визначається, за його згодою, із середньомісячного заробітку за
цей період. За бажанням потерпілого сума страхової виплати може бути
визначена із середньомісячного заробітку до початку виробничого навчання
(практики).
15. Виплата пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання провадиться потерпілому відповідно
до законодавства про пенсійне забезпечення, крім випадків, передбачених
пунктом 2 статті 8 та статтею 9 цього Закону.
16. Неповнолітній особі, яка відповідно до статті 9 цього Закону народилася
інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання
матері під час її вагітності, або особам, зазначеним у пункті 2 статті 8 цього
Закону, які стали інвалідами під час відповідних занять або робіт, Фонд
соціального страхування від нещасних випадків провадить щомісячні страхові
виплати як інвалідам дитинства, а після досягнення ними 16 років— у розмірі
середньомісячного заробітку, що склався на території області (міста) проживання
цих осіб, але не менше середньомісячного заробітку в країні на день виплати.
17. Індексація
законодавства.
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18. Якщо застрахований одночасно має право на безоплатне або пільгове
отримання одних і тих же видів допомоги, забезпечення чи догляду згідно з цим
Законом та іншими законами, нормативно-правовими актами, йому надається
право вибору відповідного виду допомоги, забезпечення чи догляду за однією з
підстав.
Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються: для роботодавців
- у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що
включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші
заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що
визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", які підлягають

обкладенню прибутковим податком з громадян;для добровільно застрахованих
осіб - у відсотках до мінімальної заробітної плати.
Страхові внески нараховуються в межах граничної суми заробітної плати
(доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є розрахунковою
величиною при обчисленні страхових виплат.
Розмір страхового внеску залежить від класу професійного ризику
виробництва, до якого віднесено підприємство, знижки до нього (за низькі рівні
травматизму, професійної захворюваності та належний стан охорони праці) чи
надбавки (за високі рівні травматизму, професійної захворюваності та неналежний
стан охорони праці).
Розмір зазначеної знижки чи надбавки не може перевищувати 50 відсотків
страхового тарифу, встановленого для відповідної галузі економіки (виду робіт).
Розрахунок розміру страхового внеску для кожного підприємства провадиться
Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Порядку
визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на
загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, що затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Страхувальник здійснює страховий внесок у Фонд соціального страхування
від нещасних випадків у порядку і строки, які визначаються страховиком. Залишки
сум від можливого перевищення доходів над витратами Фонду за підсумками
фінансового року використовуються для коригування (зменшення) суми внесків
страхувальників. Якщо на страхувальника протягом календарного року накладався
штраф за порушення законодавства про охорону праці, він втрачає право на
знижку страхового тарифу.

Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
З метою запобігання або зменшення впливу на працюючих шкідливих і
небезпечних виробничих чинників застосовують засоби колективного та
індивідуального захисту.
Засоби захисту працюючих за призначенням поділяються на дві категорії:


засоби колективного захисту;



засоби індивідуального захисту.

Засоби колективного захисту призначені для:


нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих
місць (вентиляція, кондиціонування, опалення, автоматичний контроль і
сигналізація);



нормалізації освітлення виробничих приміщень і робочих місць (джерела
світла, освітлювальні прилади, світлозахисне обладнання, світлофільтри);



захисту від іонізуючих, інфрачервоних, ультрафіолетових, електромагнітних,
лазерних, магнітних та електричних полів (огородження, герметизація, знаки
безпеки, автоматичний контроль і сигналізація, дистанційне керування
тощо);



захисту від шуму, вібрації (огородження, звукоізоляція, віброізоляція);



захисту від ураження електричним струмом (різні види огородження,
захисне заземлення, автоматичне відключення, дистанційне керування);



захисту від дії механічних факторів (огородження, автоматичний контроль і
сигналізація, знаки безпеки);



захисту від хімічних факторів (огородження, герметизація, вентиляція та
очищення повітря, дистанційне керування, знаки безпеки);



захисту від високих і низьких температур навколишнього середовища
(огородження, автоматичний контроль і сигналізація, термоізоляція,
дистанційне керування).

Створення на робочому місці сприятливих і безпечних умов праці тісно
пов'язане із забезпеченням робітників спецодягом, спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального захисту.
Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) застосовують тоді, коли безпека робіт не
може бути забезпечена конструкцією та розміщенням устаткування, організацією
виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями та засобами
колективного захисту.
Відповідно до Закону України „Про охорону праці" (ст. 10) на роботах із
шкідливими та небезпечними умовами праці, в особливих температурних умовах,
в забрудненому середовищі робітникам та службовцям безплатно видаються
спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Перелік робіт та
професій, що дають право на одержання ЗІЗ, складається на основі галузевих
норм адміністрацією підприємства та погоджується із місцевими органами
держнагляду по охороні праці. Порядок видачі, зберігання та використання ЗІЗ
визначається „Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту"
НПАОП 0.00-01-08.
Норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівників затверджуються в установленому
порядку.
Індивідуальні ЗІЗ поділяються на засоби захисту органів дихання, спецодяг,
спецвзуття, засоби захисту рук, голови, обличчя, очей, органів слуху, шкіри, засоби
захисту від падіння з висоти та ін.
Захист органів дихання здійснюється за допомогою протигазів та респіраторів.
За принципом дії протигази поділяються на фільтруючі та ізолюючі. У фільтруючих
протигазах повітря очищається від токсичних речовин при проходженні його через
фільтруючу коробку. У випадку наявності у повітрі невідомих речовин, або
значного вмісту шкідливих речовин (більше 0,5% за об'ємом), а також при
зменшеному вмісті кисню (менше 18% при нормі 21%) застосовувати фільтруючі
протигази не можна. В таких випадках, а також при роботах в колодязях та
ємкостях застосовують лише ізолюючі протигази шлангові (подача повітря для
дихання з чистої зони по шлангу), або автономні (з генерацією або без генерації
кисню).
Засоби захисту голови дозволяють недопустити травмування голови при
виконанні монтажних, будівельних, навантажувально-розвантажувальних робіт,
при видобутку корисних копалин.
Найбільш розповсюджені засоби захисту голови — каски, які поділяються на каски
захисні загального призначення (каска будівельна склопластикова, текстолітова),
каски шахтарські, каски спеціального призначення (для електрозварників).

Засоби захисту рук — це різні види рукавиць, рукавичок, напальчників,
дерматологічних засобів (мазі, пасти, креми). Рукавиці та рукавички виготовляють
із бавовни, льону, шкіри, шкірзамінника, гуми, азбесту, полімерів та ін. Засоби
захисту рук за захисними властивостями класифікуються відповідно до єдиної
класифікації ,аналогічно до спецодягу та спецвзуття.
Для захисту очей від твердих частинок, бризок кислот, лугів та Інших
хімічних речовин, а також випромінювань застосовують такі засоби
Індивідуального захисту, як окуляри. Тип окулярів добирається за ГОСТ 12.4.01385 залежно від виду роботи.
До засобів захисту обличчя відносяться ручні, неголовні та універсальні
щитки.
Найбільш
часто
на
виробництві
використовуються:
щиток
електрозварювальника універсальний ЩЭУ-1, щиток захисний ЩЗ, захисна маска
С-40, захисна сітчата маска С-39.

Охорона праці жінок.
Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із
шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких
підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, пов'язаних з санітарним та побутовим
обслуговуванням), а також залучення жінок до підіймання і переміщення речей,
маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку
важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм
підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.
Праця вагітних жінок і жінок, які мають неповнолітню дитину, регулюється
законодавством.
Кількість працюючих жінок на підприємствах становить велику кількість, але
не всі роботодавці дотримуються вимог глави XII - Праця жінок КЗПП України.
Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із
шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім
деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому
обслуговуванню). Забороняється також залучення жінок до підіймання і
переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.
Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на
яких забороняється застосування праці жінок, а також граничні норми підіймання і
переміщення важких речей жінками затверджуються Міністерством охорони
здоров'я України за погодженням із Державним комітетом України по нагляду за
охороною праці. (Стаття 174. Роботи, на яких забороняється застосування праці
жінок. Кодекс законів про працю. Із змінами, внесеними згідно із Законом
Української РСР від 20.03.91 р. № 871-XII; у редакції Закону України від 15.12.93 р.
№ 3694-XII)
Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих
галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і
дозволяється як тимчасовий захід. Перелік цих галузей і видів робіт із
зазначенням максимальних термінів застосування праці жінок у нічний час
затверджується Кабінетом Міністрів України. Зазначені у частині першій цієї статті
обмеження не поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті
лише члени однієї сім'ї. (Стаття 175. Обмеження праці жінок на роботах у нічний
час. Кодекс законів про працю. Із доповненнями, внесеними згідно із Законом
України від 15.12.93 р. № 3694-XII)

Не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт
у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей
віком до трьох років. (Стаття 176. Заборона залучення вагітних жінок і жінок, що
мають дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і
направлення їх у відрядження. Кодекс законів про працю.Із змінами, внесеними
згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 30.10.87 р. № 4841XI; Законом Української РСР від 20.03.91 р. № 871-XII)
Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітейінвалідів, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у
відрядження без їх згоди. (Стаття 177. Обмеження залучення жінок, що мають
дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, до надурочних
робіт і направлення їх у відрядження. Кодекс законів про працю.Із змінами,
внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 30.10.87
р. № 4841-XI; Законом Української РСР від 20.03.91 р. № 871-XII)
Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми
виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є
легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням
середнього заробітку за попередньою роботою. До вирішення питання про
надання вагітній жінці відповідно до медичного висновку іншої роботи, яка є
легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона підлягає
звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені
внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства, установи, організації. Жінки,
які мають дітей віком до трьох років, в разі неможливості виконання попередньої
роботи переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за
попередньою роботою до досягнення дитиною віку трьох років. Якщо заробіток
осіб, зазначених у частинах першій і третій цієї статті, на легшій роботі є вищим,
ніж той, який вони одержували до переведення, їм виплачується фактичний
заробіток. (Стаття 178. Переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які
мають дітей віком до трьох років. Кодекс законів про працю.Із змінами і
доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради Української
РСР від 30.10.87 р. № 4841-XI; Законом Української РСР від 20.03.91 р. № 871-XII;
Законом України від 05.07.95 р. № 263/95-ВР)
На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у
зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у
разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70)
календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів. Тривалість відпустки у
зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126
календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та
у разі ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від
кількості днів, фактично використаних до пологів. За бажанням жінки їй надається
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою
за ці періоди допомоги відповідно до законодавства. Підприємства, установи та
організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково
оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за
дитиною більшої тривалості. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею
віку трьох років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні. У
разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку
надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у
медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.
Відпустки для догляду за дитиною, передбачені частинами третьою,
четвертою та шостою цієї статті, можуть бути використані повністю або частинами
також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично
доглядають за дитиною. За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій

цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони
можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за
ними зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку. (Стаття 179. Відпустки у зв'язку з
вагітністю, пологами і для догляду за дитиною . Кодекс законів про працю. Із
змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради
Української РСР від 24.01.83 р. № 4617-X, від 30.10.87 р. № 4841-XI; Законом
Української РСР від 20.03.91 р. № 871-XII; законами України від 18.09.98 р. № 117XIV, від 16.01.2003 р. № 429-IV)
У разі надання жінкам відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник
або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати до неї
щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на
даному підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році. (Стаття
180. Приєднання щорічної відпустки до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.
Кодекс законів про працю. У редакції Закону України від 18.09.98 р. № 117-XIV).
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та
відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179
цього Кодексу) надаються за заявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій
статті 179 цього Кодексу, повністю або частково в межах установленого періоду та
оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним
органу. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та
відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179
цього Кодексу) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу
роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпусток, зазначених у цій статті,
до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується. (Стаття
181. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу
роботи. Кодекс законів про працю. У редакції Указу Президії Верховної Ради
Української РСР від 24.01.83 р. № 4617-X; Закону Української РСР від 20.03.91 р.
№ 871-XII; Закону України від 18.09.98 р. № 117-XIV)
Жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового
будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів
(70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) з виплатою державної
допомоги у встановленому порядку. Жінкам, які усиновили дитину, надаються
відпустки для догляду за нею на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і
181 цього Кодексу. (Стаття 182. Відпустки жінкам, які усиновили дітей. Кодекс
законів про працю. Із змінами, внесеними згідно з указами Президії Верховної
Ради Української РСР від 24.01.83 р. № 4617-X, від 21.12.83 р. № 6237-X;
Законом Української РСР від 20.03.91 р. № 871-XII; у редакції Закону України від
18.09.98 р. № 117-XIV)
Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитинуінваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину
без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному
закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова
оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і
неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу). За наявності декількох підстав для
надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14
календарних днів.
Зазначена у частині першій цієї статті відпустка надається понад щорічні
відпустки, передбачені статтями 75 і 76 цього Кодексу, а також понад щорічні
відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і
переноситься на інший період або продовжується у порядку, визначеному статтею
80 цього Кодексу. (Стаття 1821. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей.

Кодекс законів про працю. Доповнено статтею 1821 згідно із Законом України від
18.09.98 р. № 117-XIV; із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами
України від 06.02.2003 р. № 490-IV, від 22.10.2004 р. № 2128-IV)
Жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надаються, крім загальної
перерви для відпочинку і харчування, додаткові перерви для годування дитини. Ці
перерви надаються не рідше ніж через три години тривалістю не менше тридцяти
хвилин кожна. При наявності двох і більше грудних дітей тривалість перерви
встановлюється не менше години. Строки і порядок надання перерв
установлюються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з
виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим
представником) підприємства, установи, організації і з врахуванням бажання
матері. Перерви для годування дитини включаються в робочий час і оплачуються
за середнім заробітком. (Стаття 183. Перерви для годування дитини. Кодекс
законів про працю. Із змінами, внесеними згідно з указами Президії Верховної
Ради Української РСР від 24.01.83 р. № 4617-X, від 30.10.87 р. № 4841-XI; Законом
України від 10.07.2003 р. № 1096-IV)
Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм
заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до
трьох років, а одиноким матерям - за наявністю дитини віком до чотирнадцяти
років або дитини-інваліда. При відмові у прийнятті на роботу зазначеним
категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов'язані повідомляти їм
причини відмови у письмовій формі. Відмова у прийнятті на роботу може бути
оскаржена у судовому порядку. Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей
віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів
при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної
ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з
обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених
жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового
трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня
заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового
трудового договору. (Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона
звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей. Кодекс законів про працю. Із
змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 30.10.87 р. № 4841-XI; Законом Української РСР від 20.03.91
р. № 871-XII; Законом України від 24.12.99 р. № 1356-XIV)
Власник або уповноважений ним орган повинен у разі необхідності видавати
вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітейінвалідів, путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на
пільгових умовах, а також подавати їм матеріальну допомогу. (Стаття 185.
Надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років,
путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і подання їм матеріальної допомоги.
Кодекс законів про працю. Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. № 4617-X; у редакції Закону
Української РСР від 20.03.91 р. № 871-XII)
На підприємствах і в організаціях з широким застосуванням жіночої праці
організовуються дитячі ясла, дитячі садки, кімнати для годування грудних дітей, а
також кімнати особистої гігієни жінок.( Стаття 186. Обслуговування матері на
підприємствах, в організаціях. Кодекс законів про працю.)
Гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою - восьмою
статті 179, статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 цього Кодексу, поширюються
також на батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого

перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників).
(Стаття 1861. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері . Кодекс
законів про працю. Доповнено статтею 1861 згідно із Законом Української РСР від
20.03.91 р. № 871-XII; у редакції Закону України від 18.09.98 р. № 117-XIV)
Охорона праці неповнолітніх.
Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на
роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до
нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і
переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми,
відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами
праці, граничних норм підіймання і переміщення важких речей, що
затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади у галузі охорони здоров'я.
Неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього медичного
огляду.
Порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професій,
пов'язаних з важкими роботами і роботами із шкідливими або небезпечними
умовами праці, визначається положенням, яке затверджується спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною
праці.
Вік, з якого допускається прийняття на роботу, тривалість робочого часу,
відпусток та деякі інші умови праці неповнолітніх визначаються законом.
У теперішній час багато молоді залучається до трудової діяльності на
підприємствах але дотримання вимог охорони праці цієї категорії працівників
завжди викликав труднощі у роботодавців, а тому вони часто порушуються. На
законодавчому рівні ці питання регулюються відповідно Кодексу законів про працю
України, щодо глави XIII - Праця молоді.
Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових
правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці,
робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами,
встановленими законодавством України. (Стаття 187. Права неповнолітніх у
трудових правовідносинах. Кодекс законів про працю. Із змінами, внесеними згідно
із Законом України від 05.07.95 р. № 263/95-ВР)
Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на
важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а
також на підземних роботах. Забороняється також залучати осіб молодше
вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує
встановлені для них граничні норми. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і
небезпечними умовами праці, а також граничні норми підіймання і переміщення
важких речей особами молодше вісімнадцяти років затверджуються Міністерством
охорони здоров'я України за погодженням із Державним комітетом України по
нагляду за охороною праці. (Стаття 190. Роботи, на яких забороняється
застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років. Кодекс законів про працю. Із
змінами, внесеними згідно із Законом України від 15.12.93 р. № 3694-XII.
Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних,
надурочних робіт і робіт у вихідні дні. (Стаття 192. Заборона залучати працівників
молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.
Кодекс законів про працю. У редакції Закону України від 15.12.93 р. № 3694-XII)

Працездатній молоді - громадянам України віком від 15 до 28 років після
закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних навчальновиховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і
перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або
альтернативної (невійськової) служби надається перше робоче місце на строк не
менше двох років. Молодим спеціалістам - випускникам державних навчальних
закладів, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами,
організаціями, надається робота за фахом на період не менше трьох років у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. (Стаття 197. Надання молоді
першого робочого місця. Кодекс законів про працю. У редакції Закону України від
05.07.95 р. № 263/95-ВР)
Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального
порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей.
При цьому звільнення з підстав, зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього
Кодексу, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без
працевлаштування. (Стаття 198. Обмеження звільнення працівників молодше
вісімнадцяти років. Кодекс законів про працю. Із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 07.02.2007 р. № 609-V)
Батьки, усиновителі і піклувальник неповнолітнього, а також державні
органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням
законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з
неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності
загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси. (Стаття
199. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або
інших осіб. Кодекс законів про працю. Із змінами, внесеними згідно із Законом
України від 19.01.95 р. № 6/95-ВР)
Охорона праці інвалідів.
Підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов'язані створювати
для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної
комісії та індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки
праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.
У випадках, передбачених законодавством, роботодавець зобов'язаний
організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно
до медичних рекомендацій.
Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час можливе лише
за їх згодою та за умови, що це не суперечить рекомендаціям медико-соціальної
експертної комісії. ( Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1331-IV ( 1331-15 ) від 25.11.2003 )
У випадках, передбачених законодавством, на власника або уповноважений
ним орган покладається обов'язок організувати навчання, перекваліфікацію і
працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, встановити на
їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити
пільгові умови праці. Залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час
без їх згоди не допускається (статті 55, 63). (Відповідно до статті 172 Застосування праці інвалідів, Кодексу законів про працю України. Із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 15.12.93 р. № 3694-XII)

