
  Порядок   розслідування   та  обліку  нещасних  випадків  на  виробництві
         Розслідування проводиться у разі раптового погіршення стану здоров'я працівника, одержання ним поранення, травми,
у тому числі  внаслідок тілесних ушкоджень,  заподіяних іншою особою, гострого професійного захворювання і  гострого
професійного та інших отруєнь, теплового удару, опіку, обмороження, у разі утоплення, ураження електричним струмом,
блискавкою  та  іонізуючим  випромінюванням,  одержання  інших  ушкоджень  унаслідок  аварії,  пожежі,  стихійного  лиха,
контакту з  представниками тваринного  і  рослинного світу,  що призвели до втрати працівником працездатності  на один
робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу терміном не менш як на один робочий
день,  у  разі  зникнення  працівника  під  час  виконання  ним  трудових  обов'язків,  а  також  у  разі  смерті  працівника  на
підприємстві (далі - нещасні випадки).

Про кожний нещасний випадок свідок,  працівник,  який його виявив,  або сам потерпілий повинні  негайно повідомити
безпосереднього  керівника  робіт  чи  іншу  уповноважену  особу  підприємства  і  вжити  заходів  щодо  надання  необхідної
допомоги потерпілому.

У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт (уповноважена особа підприємства) зобов'язаний:
- терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до

лікувально-профілактичного закладу;
- повідомити про те, що сталося, роботодавця, керівника первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або

уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки;
- зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому

стані,  в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і  не
призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів щодо недопущення подібних випадків.

Роботодавець,  одержавши  повідомлення  про  нещасний  випадок,  крім  випадків,  які  підлягають  спеціальному
розслідуванню, зобов'язаний негайно:

- повідомити про нещасний випадок  до  Бориспільського відділення  управління виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування  України  у  Київській  області  (далі  -  Фонду),  якщо  потерпілий  є  працівником  іншого  підприємства  -  це
підприємство, у разі нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі - відповідні органи державної пожежної охорони, а в
разі  виявлення  гострого  професійного  захворювання  (отруєння)  -  відповідні  установи  (заклади)  державної  санітарно-
епідеміологічної служби;

-  утворити  наказом  комісію  з  розслідування  нещасного  випадку  в  складі  не  менше  трьох  осіб  та  організувати
розслідування.



До складу комісії з розслідування входять: керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа (спеціаліст), на
яку роботодавцем покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці (голова комісії), керівник структурного
підрозділу  підприємства,  на  якому  стався  нещасний  випадок,  представник  профспілкової  організації,  членом  якої  є
потерпілий,  або  уповноважена  найманими  працівниками  особа  з  питань  охорони  праці,  якщо  потерпілий  не  є  членом
профспілки, інші особи.

У разі настання нещасного випадку з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, до складу
комісії з розслідування обов'язково включається представник відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

До складу комісії не може входити керівник робіт, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці на робочому місці,
де стався нещасний випадок.

Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана протягом трьох діб:
- обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб, які причетні до нього, та одержати пояснення потерпілого,

якщо це можливо;
- визначити відповідність умов і безпеки праці вимогам законодавства з охорони праці;
- з'ясувати обставини і причини, що призвели до нещасного випадку, визначити, пов'язаний чи не пов'язаний цей випадок з

виробництвом, виявити осіб, які  припустилися порушення вимог законодавства з охорони праці, розробити заходи щодо
запобігання подібним нещасним випадкам;

- скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у трьох примірниках, а також акт за формою Н-1 у шести
примірниках, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом, або акт за формою НВП, якщо цей
нещасний випадок визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом, і передати їх на затвердження роботодавцю;

- у разі  виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов'язаного з виробництвом, крім акта форми Н-1,
складається також у чотирьох примірниках карта обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5.

До першого примірника акта розслідування нещасного випадку (акт за формою Н-5) додаються акт про нещасний випадок,
пов'язаний  з  виробництвом  (акт  за  формою  Н-1),  або  акт  про  нещасний  випадок  на  підприємстві,  не  пов'язаний  з
виробництвом (акт за формою НПВ), примірник карти форми П-5 - у разі гострого професійного захворювання (отруєння),
пояснення  свідків  і  потерпілого,  витяги  з  експлуатаційної  документації"  схеми,  фотографії  та  інші  документи,  що
характеризують стан робочого місця (устаткування,  машини,  апаратури тощо),  у  разі  потреби -  медичний висновок про
наявність в організмі потерпілого алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин.

На  вимогу  потерпілого  або  особи,  яка  представляє  його  інтереси,  голова  комісії  зобов'язаний  ознайомити  його  з
документами, що містяться у матеріалах розслідування.



Нещасні випадки реєструються роботодавцем у спеціальному журналі за встановленою формою.
Роботодавець  повинен  розглянути  і  затвердити  акти  форми  Н-5,  Н-1  або  НПВ  протягом  доби  після  закінчення

розслідування, а щодо випадків, які сталися за межами підприємства,- протягом доби після одержання необхідних матеріалів.
Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються:

- потерпілому або особі, яка представляє його інтереси (акти форми Н-5, Н-1 або НПВ, примірник карти форми П-5 - у разі
виявлення гострого професійного захворювання чи отруєння);

-  керівникові  цеху  або  іншого  структурного  підрозділу,  дільниці,  місця,  де  стався  нещасний випадок,  для  здійснення
заходів щодо запобігання подібним випадкам (акт форми Н-1 або НПВ);

- відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду (акти форми Н-5, Н-1 або НПВ, примірник карти форми П-5 - у
разі виявлення гострого професійного захворювання чи отруєння);

- відповідному територіальному органу Державній службі України з питань праці (акт форми Н-1 або НПВ);
- профспілковій організації, членом якої є потерпілий (акт форми Н-1 або НПВ);
- керівникові (спеціалістові) служби охорони праці підприємства або посадовій особі (спеціалісту), на яку роботодавцем

покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці (акти форми Н-5, Н-1 або НПВ разом з інтими матеріалами
розслідування).

Копія акта форми Н-1 надсилається органу, до сфери управління якого належить підприємство; у разі відсутності такого
органу - відповідній місцевій держадміністрації. У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта
форми Н-1 та карта обліку гострого професійного захворювання (отруєння) форми П-5 надсилається також до відповідної
установи (закладу) державної санітарно-епідеміологічної служби, яка веде облік випадків гострих професійних захворювань
(отруєнь).

Акти розслідування нещасного випадку,  акти за  формою Н-1 або НПВ разом з  матеріалами розслідування підлягають
зберіганню протягом 45 років на підприємстві, працівником якого є (був) потерпілий. У разі реорганізації підприємства дані
документи  підлягають  передачі  правонаступникові,  який  бере  на  облік  цей  нещасний  випадок,  а  у  разі  ліквідації
підприємства - до державного архіву.

По закінченні  періоду тимчасової  непрацездатності  або у разі  смерті  потерпілого внаслідок травми, одержаної під час
нещасного випадку, роботодавець,  який бере на облік нещасний випадок, складає повідомлення про наслідки нещасного
випадку за формою Н-2 і в десятиденний термін надсилає його організаціям і особам, яким надсилався акт за формою Н-1 або
НПВ.



Нещасний випадок, про який безпосереднього керівника потерпілого чи роботодавця своєчасно не повідомили, або якщо
втрата працездатності від нього настала не одразу, незалежно від терміну, коли він стався, розслідується згідно з Порядком
протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси.

Нещасні випадки з учнями і студентами навчальних закладів, що сталися під час проходження ними виробничої практики
або  виконання  робіт  на  підприємстві  під  керівництвом  його  посадових  осіб,  розслідуються  і  беруться  на  облік
підприємством. У розслідуванні повинен брати участь представник навчального закладу.

Контроль за своєчасністю та об'єктивністю розслідування нещасних випадків, їх документальним оформленням та обліком,
виконанням  заходів  щодо  усунення  причин  нещасних  випадків  здійснюють  органи  державного  управління,  органи
державного нагляду за охороною праці,  виконавча дирекція Фонду відповідно до їх компетенції.  Громадський контроль
здійснюють профспілки через виборні органи й своїх представників, а також уповноважені найманими працівниками особи з
питань охорони праці. Ці органи та особи мають право вимагати у межах своєї компетенції від роботодавця складення акта за
формою Н-1 або НПВ чи його перегляду, якщо з'ясовано, що допущено порушення вимог Порядку або інших нормативно-
правових актів з охорони праці.

Спеціальному розслідуванню підлягають:
- нещасні випадки зі смертельними наслідками;
- групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома або декількома працівниками, незалежно від ступеня тяжкості

ушкодження їх здоров'я;
- випадки смерті працівників на підприємстві;
- випадки зникнення працівників під час виконання трудових (посадових) обов'язків;
-  нещасні  випадки  з  тяжкими  наслідками,  у  тому  числі  з  можливою  інвалідністю  потерпілого  (за  рішенням  органів

Державній службі України з питань праці).
Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смертельним наслідком, нещасний випадок з тяжким наслідком,

випадок  смерті  працівника  на  підприємстві,  а  також  випадок  зникнення  працівника  під  час  виконання  ним  трудових
(посадових) обов'язків роботодавець зобов'язаний негайно передати засобами зв'язку повідомлення за встановленою формою:

- відповідному територіальному органу Державній службі України з питань праці;
- відповідному органу прокуратури за місцем настання нещасного випадку;
- відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду;
-  органу,  до  сфери  управління  якого  належить  це  підприємство  (у  разі  його  відсутності  -  відповідній  місцевій

держадміністрації або виконавчому органу місцевого самоврядування);



-  відповідній установі (закладу)  санітарно-епідеміологічної  служби у разі  виявлення гострих професійних захворювань
(отруєнь);

- профспілковій організації, членом якої є потерпілий;
- вищестоящому профспілковому органу;
-  відповідному  органу  з  питань  захисту  населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій  та  іншим  органам  (у  разі

необхідності).
Спеціальне розслідування нещасного випадку здійснює комісія. До складу комісії зі спеціального розслідування нещасного

випадку входять: посадова особа органу державного нагляду за охороною праці (голова комісії); представник відповідного
робочого органу виконавчої дирекції Фонду; представники органу, до сфери управління якого належить підприємство, а у
разі його відсутності - відповідної місцевої держадміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування; керівник
(спеціаліст) служби охорони праці підприємства або інший представник роботодавця; представник профспілкової організації,
членом якої є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є
членом профспілки; представник профспілкового органу вищого рівня, а у разі розслідування випадків виявлення гострих
професійних захворювань (отруєнь) також спеціаліст відповідної установи (закладу) державної санітарно-епідеміологічної
служби. Залежно від конкретних умов (кількості загиблих, характеру і можливих наслідків аварії тощо) до складу комісії
можуть бути включені також представники інших органів.

Спеціальне  розслідування  групового  нещасного  випадку,  під  час  якого  загинуло  2-4  особи,  проводиться  комісією  зі
спеціального розслідування,  яка призначається наказом керівника  Державній службі України з питань праці або за його
дорученням - наказом територіального органу Державній службі України з питань праці. Якщо загинуло 5 і більше осіб або
травмовано 10 і  більше осіб,  комісія  зі  спеціального  розслідування  призначається  наказом  Державній службі  України з
питань праці, якщо з цього приводу не було прийнято спеціального рішення Кабінету Міністрів України.

Спеціальне  розслідування  нещасних  випадків  триває  10  робочих  днів.  У  разі  необхідності  цей  термін  може  бути
продовжений органом, який призначив спеціальну комісію. За результатами спеціального розслідування складаються: акт
форми  Н-5;  акт  форми  Н-1  стосовно  кожного  потерпілого,  нещасний  випадок  з  яким  визнано  таким,  що  пов'язаний  з
виробництвом,  або  форми  НПВ  -  в  іншому  випадку;  карта  форми  П-5  стосовно  кожного  потерпілого  у  разі  настання
професійного захворювання (отруєння), пов'язаного з виробництвом, а також оформляються інші матеріали.

Кількість  примірників  акта  форми Н-5,  акта  форми Н-1  або  форми НПВ,  карти форми П-5 визначається  залежно від
кількості потерпілих та органів, яким надсилаються зазначені документи.



Примірники актів форми Н-5, форми Н-1 або НПВ підписуються головою і всіма членами спеціальної комісії протягом
п'яти днів після оформлення матеріалів спеціального розслідування. У разі незгоди зі змістом актів член комісії письмово
викладає окрему думку, яка додається до акта форми Н-5.

Керівник органу  Державній службі  України з  питань праці,  який призначив спеціальну комісію, повинен розглянути і
затвердити примірники актів форми Н-5 та форми Н-1 або НПВ протягом доби після надходження матеріалів спеціального
розслідування.

Роботодавець  у  п'ятиденний  термін  після  затвердження  акта  форми  Н-5  зобов'язаний  видати  наказ  про  здійснення
запропонованих  заходів  щодо  запобігання  виникненню  подібних  випадків,  а  також  притягнути  до  відповідальності
працівників, які допустилися порушень законодавства з охорони праці.

Після  закінчення  спеціального  розслідування  нещасного  випадку  роботодавець  у  п'ятиденний  термін  надсилає  копії
матеріалів, зазначені в Порядку, органам прокуратури, Державній службі України з питань праці, виконавчій дирекції Фонду,
іншим органам, представники яких брали участь у розслідуванні. Перший примірник матеріалів розслідування залишається
на підприємстві та зберігається 45 років.

Потерпілому,  членам його  сім'ї  або  особі,  що представляє  його  інтереси,  надсилається  примірник  затвердженого  акта
форми Н-5 разом з примірником затвердженого акта форми Н-1 (або форми НПВ), примірником карти форми П-5 - у разі
гострого професійного захворювання (отруєння).

                                                                                                Ольга Мусієнко, начальник відділу з питань охрони праці УСЗН
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