
Тема уроку 9: Розслідування та облік нещасних випадків 

Мета уроку: оволодіти знаннями щодо порядку розслідування нещасних 

випадків. 

 

Роботодавець, отримавши повідомлення про нещасний випадок, організує 

його розслідування і утворює наказом комісію, до складу якої включаються: 

керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа (голова комісії), 

керівник структурного підрозділу або головний спеціаліст, представник робочого 

органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства, 

представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або 

уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо 

потерпілий не є членом профспілки, а у разі гострих професійних захворювань 

(отруєнь) також спеціаліст санепідстанції. 

Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана протягом трьох діб: 

✓ обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб, причетних до 

цього випадку, та одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо 

розглянути і оцінити відповідність умов праці вимогам нормативних актів 

про охорону праці; 

✓ установити обставини і причини, що призвели до нещасного випадку; 

✓ визначити, чи пов’язаний цей випадок з виробництвом; 

✓ визначити осіб, які допустили порушення нормативних актів; 

✓ розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам; 

✓ скласти акт нещасного випадку за формою Н-5 у трьох примірниках (додаток 

1), а також акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за 

формою Н-1 згідно з додатком 2 у шести примірниках, якщо цей випадок 

пов’язаний з виробництвом, або акт про нещасний випадок, не пов’язаний з 

виробництвом, за формою НПВ (додаток 3) і передати його на затвердження 

роботодавцю. Примірник акта за формою Н-1, Н-5, НПВ, П-5, коли 

встановлено гостре професійне захворювання, разом з матеріалами 

розслідування підлягає зберіганню протягом 45 років на підприємстві, 

працівником якого є (був) потерпілий, а у разі ліквідації підприємства, 

передаються правонаступникові. 

Інші примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх намічених 

у них заходів, але не менш як два роки. При гострому професійному захворюванні 

(отруєнні) копія акта форми Н-1 надсилається разом з картою форми П-5 до 

установи державної санітарно-епідеміологічної служби за місцем настання 

нещасного випадку, яка веде облік випадків гострих професійних захворювань 

(отруєнь). 

Нещасний випадок, про який своєчасно не було повідомлено 

безпосереднього керівника або роботодавця потерпілого, і внаслідок якого втрата 



працездатності настала не одразу, розслідується і береться на облік згідно з цим 

Порядком протягом місяця після надходження заяви потерпілого або особи, яка 

представляє його інтереси. Якщо підприємство, на якому був нещасний випадок, 

реорганізовано, то розслідування його проводиться правонаступником; коли 

підприємство ліквідується, то встановлення факту нещасного випадку 

розглядається у судовому порядку 

Спеціальному розслідуванню підлягають: 

✓ нещасні випадки із смертельними наслідками; 

✓ групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше 

працівниками незалежно від 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 Держпраці) 

Спеціальне розслідування проводиться комісією, що призначається наказом 

керівника територіального органу Держпраці за місцезнаходженням 

підприємства. 

До складу комісії включаються: 

✓ посадова особа територіального органу Держпраці (голова комісії); 

✓ представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду за 

місцезнаходженням підприємства або за місцем настання нещасного 

випадку, якщо він стався з особою, яка забезпечує самостійно себе роботою, 

чи випадок стався внаслідок дорожньотранспортної пригоди; 

✓ представник органу, до сфери управління якого належить підприємство; 

✓ керівник служби охорони праці; 

✓ представник профспілки підприємства, членом якої є потерпілий; 

✓ представник профспілкового органу вищого рівня; 

✓ представник державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує 

підприємство 

✓ представник інспекції державного технічного нагляду Мінагрополітики, 

якщо нещасний випадок стався під час експлуатації зареєстрованих в 

інспекції сільськогосподарських машин або механізмів 

Роботодавець розслідує причини виникнення професійних захворювань, з 

цією метою він наказом призначає комісію, до складу якої входять: 

✓ представник санітарно-епідеміологічної служби (голова комісії); 

✓ представник лікувально-профілактичного закладу; 

✓ представник первинної організації профспілки, або уповноважена 

найманими працівниками особа з питань охорони праці; 



✓ представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду за 

місцезнаходженням підприємства. До розслідування, якщо потрібно, 

можуть залучатися представники інших органів. 

Професійне захворювання розслідується протягом десяти робочих днів після 

надходження повідомлення за формою П-3 (додаток 5). 

Комісія складає акт розслідування за формою П-4 (додаток 6) у шести 

примірниках протягом трьох діб після закінчення розслідування і надсилається 

роботодавцем: 

✓ потерпілому; 

✓ лікувально-профілактичному закладу, що обслуговує це підприємство; 

✓ робочому органу виконавчої дирекції Фонду; 

✓ первинній організації профспілки. 

Примірник акта надсилається державній санітарноепідеміологічній службі 

для аналізу і контролю за виконанням заходів. 
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