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ІНСТРУКЦІЯ №  

З РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У ТОВАРИСТВІ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. У разі настання нещасного випадку на підприємстві роботодавець 

зобовʼязаний провести розслідування відповідно до Порядку розслідування та обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений 

постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі – Порядок 337). Порядок набув чинності 

01.07.2019р. 

1.2. Нещасний випадок – обмежена в часі подія або раптовий вплив на 

працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі 

виконання ним трудових обов’язків або в дорозі (на транспортному засобі підприємства 

чи за дорученням роботодавця), внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю, зокрема від 

одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого 

професійного захворювання (отруєння) 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 та 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 

тощо; 

1.3. …………………………………………………………………………………… 

1.4. …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2. ПЕРШОЧЕРГОВІ КРОКИ ПРИ НАСТАННІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА 

ВИРОБНИЦТВІ 

2.1. Одразу при виявленні нещасного випадку постраждалий або свідки події 

повинні повідомити про цей інцидент безпосереднього керівника або іншу особу, 

відповідальну за охорону праці в компанії.  
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2.2. Безпосередній керівник робіт чи інша уповноважена особа підприємства 

зобов’язані: 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

2.3. Роботодавець зобов’язаний протягом двох годин повідомити:  

 територіальному органові Держпраці; 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 

3. РОБОТА КОМІСІЇ З РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

3.1. Комісію з розслідування нещасного випадку створюють наказом 

роботодавця не пізніше наступного робочого дня після того, як отримали інформацію про 

нещасний випадок від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу 

охорони здоров’я, заяву потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи. 

3.2. Розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного 

захворювання (отруєння) комісією підприємства проводиться протягом п’яти робочих 

днів з дня її утворення. 

3.3. …………………………………………………………………………………… 

3.4. …………………………………………………………………………………… 

3.5. …………………………………………………………………………………… 

3.6. Після закінчення розслідування комісія повинна скласти акти за формою Н-

1, розглянути та підписати їх. 

3.7. …………………………………………………………………………………… 

3.8. …………………………………………………………………………………… 

3.9. …………………………………………………………………………………… 

3.10. …………………………………………………………………………………… 

3.11. …………………………………………………………………………………… 

3.12. …………………………………………………………………………………… 

 

4. КОНТРОЛЬ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЩОДО НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, 

ГОСТРИХ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ (ОТРУЄНЬ), АВАРІЙ 

4.1. Облік таких нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань 

(отруєнь) і вжиття заходів до запобігання аналогічним випадкам здійснюються 

підприємством (установою, організацією), фізичною особою - підприємцем, працівником 

якого є потерпілий. 

4.2. …………………………………………………………………………………. 

4.3. …………………………………………………………………………………. 

4.4. …………………………………………………………………………………. 

4.5. ………………………………………………………………………………… 

4.6. Повідомлення за формою Н-2 протягом трьох робочих днів надсилається 
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роботодавцем організаціям та особам, яким надсилались акти за формою Н-1, додається 

до матеріалів розслідування та зберігається разом з ними 

 

 

Розробив: 


