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ВСТУП

Згідно із затвердженою Концепцією освіти з напряму «Охорона праці в
галуз» об’єктом освітянього напряму з охорона праці в галузі (ОПГ) є безпека
особи як явища, а предметом - моделі безпеки (або небезпеки).
Практичні заняття з охорони праці в галузі є задачно-орієнтовним етапом
навчання, складовою ланкою у загальному блоці дисципліни «ОПГ». Вони
мають на меті забезпечити розвиток тих якостей особи, що сприяють її безпеці,
а також небхідних знань та вмінь щодо правильних дій з метою попередження
шкоди людині та довкіллю. Більшість практичних занять присвячені розгляду
типових небезпечних ситуацій природного і техногенного походження.
Детальний розгляд ситуацій передбачає:
- ідентифікацію типу ситуації;
- оцінку рівня ризику;
- прогнозування наслідків (вид шкоди здоров’ю);
- визначення чинників, що зменшують рівень небезпеки та рівень втрат
від розвитку ситуації;
- дії щодо попередження шкоди;
- прийняття адекватного рішення (плану дій);
- реалізацію прийнятого плану дій.
До кожного заняття наведені контрольні запитання і вказана відповідна
література.
Тематика занять викладена у послідовності, що відповідає вивченню
лекційного курсу дисципліни ОПГ.
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1
Тема. Розрахунок зони захисту блискавковідводу
Мета заняття: вивчити конструкцію блискавкозахисних пристроїв та
методику

їх

розрахунку;

засвоїти

та

провести

розрахунки

елементів

блискавкозахисту.
Короткі теоретичні відомості
Грозові розряди атмосферної електрики небезпечні для життя людей. До
того ж блискавка при ударі в будівлю або споруду може завдати значних
руйнувань, викликати пожежу.
Блискавовідводи мають різні конструкції: стержньові, антенні та сіточні.
Найбільш поширені стержньові.
Блискавковідводи складаються з таких елементів: блискавкоприймача,
струмовідводу, заземлювача та мачти.
Одиночний стержньовий блискавковідвод створює навколо споруди, біля
якої він встановлений, захисну зону у вигляді подвійного конуса з круглою
основою. Радіус його у 1,5 рази більше висоти блискавкоприймача.
Захисну зону блискавкоприймача можна відобразити графічно. Проведемо
горизонтальну

лінію

та

перпендикулярно

до

неї

в

масштабі-висоту

блискавкоприймача, рівну R (рис. 1).
На горизонтальній лінії із точки О в обидва боки в тому ж масштабі
відкладемо радіуси основи r, що дорівнюють 1,5 h. Кінці радіусів позначимо
літерою Б. На лінії ОН, на відстані 0,8h від основи, відзначимо точку В, а на
лінії радіусів – точки Г, котрі ділять радіуси на дві рівні частини.
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Рисунок 1 - Схема захисту будівлі від блискавки одиночним стержньовим
блискавковідводом

За одержаними даними можна побудувати переріз подвійного конуса –
зони захисту. Для цього проведемо прямі лінії з точки Н до точки Г, а з точки В
до точки Б. Після такої побудови одержимо трикутник, при обертанні якого
навколо осі ОН утвориться зона захисту з блискавковідводом висотою h.
Горизонтальний переріз зони захисту на висоті споруди h x зображує коло
радіусом r x , яке має назву радіусу захисту.
При одиночному стержньовому блискавковідводі висотою менш 60 м
радіус захисту визначають за наступними співвідношеннями:

а) при
б) при

.

Зона захисту одиночного стержньового блискавковідводу висотою більше
60 м, але не вище 100 м, за формою аналогічна зоні захисту одиночного
6

стержньового блискавковідводу висотою менше 60 м, за основу конуса
приймається коло радіусом 90 м.
Радіус захисту rx при висоті споруди hx, що захищаеться, для цього
випадку визначається такими виразами:

а) при
б) при

При

.

захисті

довгих

споруд

встановлюють

два

стержньових

блискавковідводи. Зона захисту рівних за висотою (h не більш 60 м)
блискавковідводів із відстанню між ними а зображена на рис. 2.

Рисунок 2 - Схема захисту будівлі від блискавки двома стержньовими
блискавковідводами
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Торцева

частина

зони

захисту

визначається

як

зона

одиночних

стержньових блискавковідводів. Верхня межа зони є дугою кола, що проходить
через

вершини

блискавковідводів

з

центром,

який

знаходиться

на

перпендикулярі, проведеному із середини відстані на висоті 4h.
Окреслення зони захисту в перерізі вертикальною площиною посередині
між блискавковідводами визначають за правилом побудови зони захисту
одиночного стержньового блискавковідводу висотою h0 (рис. 2), при цьому
радіус основи r0 = 1,5 h0 .
Висоту зони в середині подвійного стержньового блискавковідводу h0,
при відомій висоті h і довжині будови а визначають за формулою:
.
При

побудові

подвійного

стержньового

блискавковідводу

слід

враховувати, що при а > 5h спільна дія одиночних блискавковідводів
порушується, оскільки в такому випадку h0 = 0.
Висоту блискавковідводу при відомих h0 та а розраховують за формулою

За дуже довгих побудовах, коли блискавкозахист не можна виконати
двома стержньовими блискавковідводами, влаштовують одиночні або подвійні
тросові (антенні) блискавковідводи.
У

такому блискавковідводі верхня

частина

захисту обмежується

горизонтальною прямою, яка проходить через точку максимального провисання
троса. Зона захисту в вертикальному перерізі, перпендикулярному тросу
посередині між опорами, за своєю формою стержньовим блискавковідводам, але
радіус основи зони захисту при тросовому блискавковідводі r0 = 1,25. При
розрахунках зони захисту, що утворюється тросовим блискавковідводом у
перерізі А – А (рис.3), треба додержуватись формули:

а) при
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б) при

Рисунок 3 - Схема захисту будівлі від блискавки одинарним тросовим
блискавковідводом.

Розрахункова висота опор троса складається з розрахункової висоти троса
блискавковідводу h0 та величини стріли провисання троса. Стріла провисання
для стального троса перерізом 35–50 мм2 приймається:
для прольотів довжиною до 120 м – 2 м;
для прольотів довжиною від 120 до 150 м – 3 м.
При

застосуванні

одиночного

або

подвійного

стержневого

блискавковідводу переріз блискавкоприймача повинен бути не менше 100 мм2.
За струмоприймач можна використовувати стальний дріт діаметром 6 мм.

Конструкція контуру заземлення та його розрахунок.

9

Опір заземлення розтіканню струму при стержньовому блискавковідводі
повинен бути не більше 10 Ом.
Конструкція контуру заземлення може бути різною. Але частіше всього
вона виконується із трубчастих або виготовлених з кутиків стержнів, які
вбиваються в ґрунт до незамерзаючого шару.
Верхні кінці стержнів з’єднуються між собою металічною штабою за
допомогою круглого залізного прута або електрозварюванням. До контуру
також електрозварюванням приєднують товстий залізний провід (перетином не
менше 50 мм2), який з’єднується зі струмопроводом.

Рисунок 4 - Типи одиночних заземлювачів: а) верхній кінець стержня на
рівні землі; б) верхній кінець стержня заглиблений; в) горизонтальний смуговий
заземлювач

Надійність захисного заземлення залежить від величини його опору.
Опором заземлення називають опір, який віддає земля поширенню
електричного струму із заземлювача в ґрунтовий шар.
Опір

розповсюдженню

одиночних

трубчастих

або

стержньових

заземлювачів, верхній кінець якого знаходиться на рівні поверхні землі (рис. 4,
а), визначається за формулою:

.
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При заглибленні труби (стержня) нижче рівня поверхні (рис. 4,б)
розрахунок ведеться за формулою:

Відповідно до продольного смугового заземлювача опір можна знайти за
допомогою виразу

У наведених формулах прийняті такі позначення:
– питомий опір ґрунту,
– довжина заземлюючої труби або стержня, см;
d – діаметр труби або стержня, см;
b – ширина штаби, см;
h – відстань від поверхні землі до середини заземлювача, см.

Питомий опір ґрунту

залежить від стану ґрунту, його структури,

наявності солей та його вологості. При розрахунках застосовують середнє
значення питомого опору ґрунту (табл. 1).
Відповідно до правил встановлення стержньових блискавковідводів при
захисті тваринницьких приміщень щогли та заземлювачі розміщують не ближче
4м від будови. З метою попередження ураження кроковою напругою місце
заземлення повинно бути огороджено, щоб тварини не змогли підійти ближче
трьох метрів.
При влаштуванні декількох блискавковідводів заземлювач повинен бути
загальним для всіх блискавковідводів.
Оскільки грозовий розряд відбувається миттєво, то через блискавковідвод
перебігає імпульс електричного струму. Опір заземлювача поширенню
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імпульсного струму менший, ніж для струму промислової частоти. Ця різниця
враховується імпульсним коефіцієнтом

(табл. 2).

Таблиця 1 - Питомий опір ґрунту,
Характер ґрунту (за вологості 10–

Межа

Рекомендується для розрахунків

20 %)

вимірювань

Ом

,

=104

Пісок

4,0–10,0

7,0 · 104

Супісок

1,5–4,0

3,0 · 104

Суглинок

0,5–1,5

1,0 · 104

Глина

0,1–0,7

0,4 · 104

Чорнозем

0,1–5,8

2,0 · 104

Таблиця 2 - Наближене значення імпульсних коефіцієнтів для одиночних
заземлень
Питомий

опір

Імпульсивні коефіцієнти

одиничних заземлень

ґрунту, Ом . см
для

труб

довжиною 2–3 м

для горизонтального троса
довжиною, м
10

104

0,80

20
0

,90
3 · 104

0,60

1
,10

0
,70

5 · 104

0,40

40
1

,40
0

,90
0

12

30

,70
1

,00
0

1
1
,30

0

0

,70
105

0,35

,70
0

,40

,80
0

,60

,90
0

,70

0
,80

Опір розтіканню імпульсного струму Ri знаходять за як

,

де

– імпульсний коефіцієнт;
– опір розтіканню струму промислової частоти, Ом.

При розрахунку блискавковідводів для будівель і споруд визначають
висоту блискавковідводу h, опір контуру заземлення

, зону захисту тощо.

Приклад 1.
Визначити висоту одиночного стержньового блискавковідводу будинку
висотою hx = 10 м, а радіус захисту rx = 8 м.
Розв’язок.
Підставимо значення hx і rx у формулу.

Звідси

м.

Приклад 2.
Визначити висоту одиночного стержньового блискавковідвода для окремо
стоячого складу шириною 5м і довжиною 10 м. Висота зони захисту
Розв’язок.
Визначимо радіус зони rx за формулою
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м.

,

де а та b – ширина та довжина складу відповідно.
У даному випадку

м.
Підставимо значення

та

у формулу

м.

Приклад 3.
Розрахувати

імпульсний

опір

заземлювача

грозового

захисту,

встановленого в сугликовому ґрунті. Довжина смуги 8 м, ширина 0,6 м, глибина
укладки смуги 1 м.
Розв’язок.
Опір протяжного заземлювача знаходимо за формулою

. Звідси:

15,2 Ом.

за даними умовами

=0,9; тоді за формулою (5)

Ом.
14

Контрольні питання
1. Які існують типи блискавковідводу?
2. Яку форму мають зони захисту в перерізі?
3. Які основні параметри при розрахунку блискавкозахисту?
4. Що визначають при розрахунку блискавковідводів для будівель і
споруд?
5. Яким буде заземлювач при влаштуванні декількох блискавковідводів?
Література: [1, 3]

Практичне заняття № 2
Тема: Розрахунок занулення електрообладнання
Мета: розглянути методику захисту металоконструкцій за допомогою
заземлення та занулення електромереж.
Короткі теоретичні відомості
Захисне

заземлення

(занулення)

є

основним

заходом

захисту

металоконструкції. Основна мета цього заходу - захистити від можливого удару
струмом користувача приладу при замиканні на корпус у випадку, наприклад,
ураження електричним струмом у разі замикання фазного проводу, коли
порушена ізоляція. Іншими словами, заземлення є дублером захисних функцій
запобіжників. Заземлювати всі електроприлади, наявні в будинку, немає
необхідності: у більшості з них є надійний пластмасовий корпус, який сам по
собі захищає

від

ураження

електричним

струмом.

Захисне

занулення

відрізняється від заземлення тим, що корпуси машин та апаратів з'єднуються не
із "землею", а із заземленим нульовим проводом, що йде від трансформаторної
підстанції по чьотирьох лінії електропередач. Для забезпечення повної безпеки
людини опір заземлювачів (разом з контуром) не повинен перевищувати 4 Ом.
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Заземлення - навмисне електричне з'єднання будь-якої точки електричної
мережі, електроустановки чи обладнання, із заземлюючим пристроєм.
Заземлювальний пристрій складається з заземлювача (провідної частини
або сукупності з'єднаних між собою провідних частин, що знаходяться в
електричному контакті із землею безпосередньо або через проміжне провідне
середовище) та заземлювального провідника, який з'єднує заземлюються
частина (точку) з заземлювачем. Заземлювач може бути простим металевим
стрижнем (найчастіше сталевим, рідше мідним) або складним комплексом
елементів спеціальної форми. Якість заземлення визначається значенням опору
заземлювального

пристрою,

який

можна

знизити,

збільшуючи

площу

заземлювачів або провідність середовища - використовуючи безліч стрижнів,
підвищуючи вміст солей в землі і т. д. Електричний опір заземлювального
пристрою визначається вимогами ПУЕ
Термінологія


генератора,

Глухозаземленою нейтраллю - нейтраль трансформатора або
приєднана

до

заземлювального

пристрою

безпосередньо.

Глухозаземленою може бути також вивід джерела однофазного змінного струму
або полюс джерела постійного струму в двопровідних мережах, а також середня
крапка в трьохдротяним мережах постійного струму.


Ізольована нейтраль - нейтраль трансформатора або генератора, не

приєднана до заземлювального пристрою або приєднана до нього через великий
опір приладів сигналізації, вимірювання, захисту та інших аналогічних їм
пристроїв.

Рисунок 5 - Позначення заземлення на схемах

Провідники захисного заземлення в усіх електроустановках, а також
нульові захисні провідники в електроустановках напругою до 1 кВ з
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глухозаземленою нейтраллю, в тому числі шини, повинні мати буквене
позначення

PE

(Protective

Earthing).

Колірне

позначення

чергуються

поздовжніми або поперечними смугами однакової ширини (для шин від 15 до
100 мм) жовтого і зеленого кольорів. Нульові робочі (нейтральні) провідники
позначаються літерою N і блакитним кольором. Суміщені нульові захисні і
нульові робочі провідники повинні мати буквене позначення PEN і колірне
позначення: блакитний колір по всій довжині і жовто-зелені смуги на кінцях.
Позначення системи заземлення
Перша літера в позначенні системи заземлення визначає характер
заземлення джерела живлення:
T - безпосереднє з'єднання нейтралі джерела живлення з землею;
I - всі струмоведучі частини ізольовані від землі.
Друга літера визначає стан відкритих провідних частин щодо землі:
T - відкриті провідні частини заземлені, незалежно від характеру зв'язку
джерела живлення з землею;
N - безпосередній зв'язок відкритих провідних частин електроустановки з
глухозаземленою нетралью джерела живлення.
Літери, які прямують через рисочку за N, визначають характер цього
зв'язку - функціональний спосіб пристрою нульового захисного і нульового
робочого провідників:
S - функції нульового захисного PE і нульового робочого N провідників
забезпечуються окремими провідниками;
C - функції нульового захисного і нульового робочого провідників
забезпечується одним загальним провідником PEN.
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Захисна функція заземлення. Принцип захисної дії.
Захисна дія заземлення засноване на двох принципах:
Зменшення до безпечного значення різниці потенціалів між заземлювати
проводять предметом та іншими провідними предметами, що мають природне
заземлення.
Відведення струму витоку при контакті заземлюється проводить предмета
з фазним проводом. У правильно спроектованій системі поява струму витоку
призводить до негайного спрацьовування захисних пристроїв (пристроїв
захисного відключення - УЗО).
Таким чином, заземлення найбільш ефективно тільки в комплексі з
використанням пристроїв захисного відключення. У цьому випадку при
більшості порушень ізоляції потенціал на заземлених предметах не перевищить
небезпечних величин. Більш того, несправна ділянка мережі буде відключена
протягом дуже короткого часу (десяті - соті частки секунди - час
спрацьовування УЗО).
Різновиди систем заземлення.
Класифікація
характеристик

типів систем

живильної

заземлення

електричної

наводиться

мережі.

ГОСТ

як основна
Р

з

50571.2-94

"Електроустановки будівель. Частина 3. Основні характеристики» регламентує
такі системи заземлення: TN-C, TN-S, TN-CS, TT, IT. Система TN-C)
предложена немецким концерном AEG в 1913 году. Система TN-C (фр. TerreNeutre-Combine) запропонована німецьким концерном AEG в 1913 році.
Робочий нуль і PE-провідник (англ. Protection ) в этой системе совмещены в
один провод. Earth) у цій системі поєднані в один провід. Найбільшим
недоліком була можливість появи фазної напруги на корпусах електроустановок
при аварійному обриві нуля. Незважаючи на це, дана система все ще
зустрічається в спорудах країн колишнього СРСР.
На заміну умовно небезпечної системи TN-C у 1930-х роках була
розроблена система TN-S (фр. Terre-Neutre-Separe), робочий і захисний нуль в
якій поділялися прямо на підстанції, а заземлювач становив досить складну
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конструкцію металевої арматури. Таким чином, при обриві робочого нуля в
середині лінії, корпуси електроустановок не отримували лінійної напруги.
Пізніше така система заземлення дозволила розробити диференціальні автомати,
які спрацьовують на витік струму автомати, здатні відчути незначний струм. Їх
робота і до цього дня грунтується на законах Кірхгофа, згідно з якими поточний
до фазного проводу струм повинен бути чисельно рівним поточному по
робочому нулю току.
Також можна спостерігати систему TN-CS, де поділ нулів відбувається в
середині лінії, проте, у разі обриву нульового проводу до точки поділу, корпуси
опиняться під лінійною напругою, що буде становити загрозу для життя при
торканні.
У системі TN-CS трансформаторна підстанція має безпосередній зв'язок
струмоведучих

частин

із

землею.

Всі

відкриті

провідні

частини

електроустановки будівлі мають безпосередній зв'язок із точкою заземлення
трансформаторної

підстанції.

Для

забезпечення

трансформаторна

підстанція-електроустановки

зв'язку

будівлі

на

ділянці

застосовується

суміщений нульовий захисний і робочий провідник (PEN), в основній частині
електричної ланцюга - окремий нульовий захисний провідник (PE).
У системі TT трансформаторна підстанція має безпосередній зв'язок
струмоведучих

частин

із

землею.

Всі

відкриті

провідні

частини

електроустановки будівлі мають безпосередній зв'язок із землею через
заземлювач,

електрично

незалежний

від

заземлювача

нейтралі

трансформаторної підстанції.
У системі IT нейтраль джерела живлення ізольована від землі або
заземлена через прилади або пристрої, що мають великий опір, а відкриті
провідні частини заземлені. Струм витоку на корпус або на землю в такій
системі буде низьким і не вплине на умови роботи приєднаного устаткування.
Система IT застосовується, як правило, в електроустановках будинків і споруд
спеціального призначення, до яких исуваються підвищені вимоги надійності та
безпеки, наприклад у лікарнях для аварійного електропостачання і освітлення.
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Занулення - це навмисне електричне з'єднання відкритих провідних
частин електроустановок, що не знаходяться в нормальному стані під напругою,
з глухозаземленою нейтральною точкою генератора або трансформатора, в
мережах трифазного струму; з глухозаземленою виводом джерела однофазного
струму; із заземленою точкою джерела у мережах постійного струму, що
виконується і метою електробезпеки. Захисне занулення є основним заходом
захисту у разі непрямого дотику в електроустановках до 1 кВ з глухозаземленою
нейтраллю.

Рисунок 6 - Принцип дії занулення

Принцип роботи занулення: якщо напруга (фаза) потрапляє на з'єднаний з
нулем

металевий

корпус

приладу,

відбувається

коротке

замикання.

Автоматичний вимикач, включений в пошкоджену ланцюг, спрацьовує від
короткого замикання і відключає лінію від електрики. Крім цього, відключення
електрики від лінії може виконувати плавкий запобіжник. У будь-якому
випадку, ПУЕ регламентують час автоматичного відключення пошкодженої
лінії. Для номінального фазної напруги мережі 380/220 В воно не повинно
перевищувати 0,4 с.
Занулення

здійснюється

спеціально

призначеними

для

цього

провідниками. При однофазної проводці - це, наприклад, третя жила проводу
або кабелю. Для того, щоб відключення апарата захисту відбулося в
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передбачений правилами час, опір петлі "фаза-нуль" повинно бути невеликим,
що, у свою чергу, накладає на всі з'єднання і монтаж мережі жорсткі вимоги
якості, інакше занулення може виявитися неефективним. Крім швидкого
відключення несправної лінії від електропостачання, завдяки тому, що нейтраль
заземлена,

занулення

забезпечує

низьку

напругу

дотику

на

корпусі

електроприладу. Це виключає ймовірність ураження струмом людини.
Розрізняють занулення систем TN-C, TN-CS і TN-S:
- Система занулення TN-C
Пристрій зануленія. PNG Проста система занулення, в якій нульовий
провідник N і нульовий захисний PE суміщені на всій своїй довжині. Спільний
провідник позначається абревіатурою PEN. Має суттєві недоліки, головний з
яких - високі вимоги до систем вирівнювання потенціалів і перетину PEN
провідника. Застосовується для електропостачання трифазних навантажень,
наприклад, асинхронних двигунів. Застосування даної системи в однофазних
групових і розподільних мережах заборонено.
Не допускається поєднання функцій нульового захисного і нульового
робочого провідників у колах однофазного і постійного струму. Нульовим
захисним провідником у таких ланцюгах повинен бути передбачений окремий
третій провідник.
- Система занулення TN-CS
Удосконалена

система

занулення,

призначена

для

забезпечення

електробезпеки однофазних мереж електроустановок. Вона складається із
суміщеного PEN-провідника, який з'єднаний з глухозаземленою нейтраллю,
живлячої електроустановку трансформатора. У точці, де трифазна лінія
розгалужується на однофазні споживачі (наприклад, у поверховому щиті
багатоквартирного будинку або в підвалі такого будинку) PEN-провідник
поділяється на PE

і N-провідники, безпосередньо підходять до однофазним

споживачам.
- Система занулення TN-S
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Найбільш досконала, дорога і безпечна система занулення, що набула
поширення, зокрема, у Великобританії. У цій системі нульовий захисний і
нульовий провідники розділені на всій своїй довжині, що виключає ймовірність.
Забезпечення

безпеки

життєдіяльності

-

завдання

першорядного

пріоритету для особистості, суспільства і держави. З моменту своєї появи на
Землі людина перманентно живе і діє в умовах постійно змінюються потенційно
небезпек. Реалізуючись у просторі та часі, небезпеки заподіюють шкоду
здоров'ю людини, який проявляє в нервових потрясінь, хворобах, інвалідних і
летальні випадки та ін. Профілактика небезпеки і захист від них найактуальніша гуманітарна, соціально-економічна і юридична проблема, у
вирішенні якої держава не може бути не зацікавленою. Для забезпечення
електробезпеки необхідно суворе виконання низки організаційно-технічних
заходів встановлених правил улаштування електроустановок, правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів і правилами техні безпеки при
експлуатації електроустановок споживачів. Небезпечна і шкідливий вплив на
людей електричного струму, електричної дуги і електромагнітних полів
проявляється

у

вигляді

електротравм

і

професійних

захворювань.

Електробезпека в приміщенні забезпечується технічними засобами і засобами
захисту, а так само організаційними та технічними заходами.

Контрольні питання
1. Що таке захисне заземлення?
2. З чого складаеться заземлюючий пристрій?
3. Як позначається система заземлення?
4. У чому полягають захисні функції заземлення?
5. Які існують різновиди систем заземлення?
6. Що таке занулення?
7. Який принцип дії занулення?
Література: [1, 4]
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Практична заняття № 3
Тема. Порядок розслідування нещасних вип Розслідування нещасного
випадку в галузі
Мета: ознайомитися з концепцією проведення розслідування та обліку
нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві.
Короткі теоретичні відомості
Порядок розслідування нещасних випадків досить заплутаний і не завжди
чіткий та зрозумілий. Як діяти, якщо на Вашому підприємстві трапився
нещасний випадок? Як ви пам’ятаєте, відповідно до ст. 43 Конституції України
кожен громадянин має право на належні, здорові та безпечні умови праці. Для
забезпечення цього права у 2001 році було створено ще один вид соціального
страхування – страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання. Правові засади і механізм дії такого страхування
визначено Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування

від

нещасних

випадків

на

виробництві

та

професійного

захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105XIV.
Відповідно до цього Закону застрахованим особам при настанні
страхового випадку провадиться страхова виплата. Страховим випадком згідно
зі ст. 13 цього Закону є нещасний випадок або професійне захворювання, що
завдало застрахованій особі професіонально зумовленої або фізичної чи
психічної травми за певних обставин. При настанні таких випадків застрахована
особа (або особи, які перебувають на її утриманні) має право на отримання
матеріального

забезпечення

та/або

соціальних

Що ж таке нещасний випадок? Відповідно до ст. 14 Закону

послуг.
нещасний

випадок – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника
небезпечного виробничого фактора або середовища, що сталися у процесі
виконання ним трудових обов’язків, у результаті яких заподіяно шкоду
здоров’ю або настала смерть.
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Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, установлено
Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений Постановою
Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 (далі – Порядок).

Класифікація страхових випадків
Дія вказаного Порядку поширюється на:
1) власників підприємств або уповноважені ними органи (далі роботодавці);
2) працівників, у тому числі іноземців й осіб без громадянства, які
відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт)
або фактично допущені до роботи роботодавцем;
3) фізичних осіб - підприємців;
4) членів фермерського господарства, членів особистого селянського
господарства, осіб, що працюють за договором, укладеним відповідно до
законодавства (далі ― особи, що забезпечують себе роботою самостійно).
Тому відразу визначимося, що сьогодні ми розглядатимемо порядок
документального

оформлення

страхового

випадку

найлегшого

(і

найпоширенішого) типу – нещасного випадку на виробництві, що не є груповим
і не спричинив інвалідності або смерті потерпілого.
Від того, до якого типу належить той чи інший випадок, залежатимуть
порядок його документального оформлення та проведення розслідування,
розмір страхової виплати, а також сама можливість її отримання потерпілим.
Смерть потерпілого від нещасного випадку або внаслідок професійного
захворювання також належить до страхового випадку.
Крім

цього,

якщо

внаслідок

травмування

на

виробництві

або

профзахворювання жінки під час її вагітності було заподіяно шкоду плоду або
дитина народилася інвалідом, такий випадок прирівнюється до нещасного
випадку, що стався із застрахованим. Ця дитина відповідно до медичного
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висновку вважається застрахованою, і до 16 років або до закінчення навчання
(але не більше ніж до досягнення 23 років) їй надається допомога Фонду.
Як ви вже зрозуміли, кожний страховий випадок, що стався, має свої
особливості.
Чинним законодавством передбачено певний порядок дій у разі, якщо на
підприємстві все-таки стався нещасний випадок. Від того, наскільки оперативно
і правомірно діятиме роботодавець залежать життя і здоров’я потерпілого
працівника. При цьому від правильності документального оформлення буде
залежати і своєчасність, і повнота виплат, передбачених законодавством.
Адже результати проведеного роботодавцем розслідування впливають на
розмір допомоги, яка виплачуватиметься потерпілому або членам його сім’ї у
разі смерті. Тому роботодавець має знати, як правильно оформити цю подію.
Порядок дій у цій ситуації встановлено у вже визначеному Порядку
проведення розслідування та ведення обліку (табл. 3).

Таблиця 3 - Хто, протягом якого строку і що має зробити, якщо стався
нещасний випадок
Крок

Дійова особа

1

2

Строк

Дії
Повідомляє про
нещасний випадок, що стався,
безпосереднього керівника
робіт або іншу уповноважену
особу підприємства

Примітка
Якщо потерпілий
вчасно не
Потерпілий
Негайно
повідомив свого
або свідок
безпосереднього
керівника про
нещасний випадок,
1. Організовує надання що стався, або
першої медичної допомоги внаслідок такого
потерпілому
або,
якщо випадку
необхідно,
доставку непрацездатність
Негайно потерпілого до лікувально- настала не відразу,
після
профілактичного закладу.
розслідування
Керівник
отримання
2. Повідомляє про те, що проводитиметься
робіт або інша
повідомлення сталося,
роботодавця, протягом місяця
уповноважена
про
керівника
первинної після надходження
особа
нещасний профспілкової організації та заяви від
підприємства
випадок, що спеціаліста з питань охорони потерпілого чи
стався
праці.
особи, яка
3. Повинен по можливості представляє його
зберегти до прибуття комісії з інтереси, незалежно
розслідування
нещасного від строку, коли
випадку
обстановку
на стався такий
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Крок

3

4

5

Дійова особа

Строк

Дії
Примітка
робочому місці та обладнання нещасний випадок
в тому стані, в якому вони
були на момент нещасного
випадку.
4. Має вжити заходів до
недопущення
подібних
випадків

Передає
екстрене
повідомлення: – підприємству
– роботодавцю потерпілого;–
Медустанова, Протягом робочому органу Фонду за
до якої
доби з
місцезнаходженням
такого
звернувся
моменту підприємства;
потерпілий
звернення – установі СЕС (у випадку
якщо
виявлено
гостре
професійне захворювання чи
отруєння)
1.
Повідомляє
територіальний орган Фонду
про нещасний випадок, що
стався,
за
встановленою
формою.
2.
Повідомляє
орган
держпожежохорони,
якщо
нещасний випадок пов’язаний
з пожежею.
3. Повідомляє СЕС, якщо
Негайно виявлено
гостре
Підприємство
після
профзахворювання
чи
–
отримання отруєння.
роботодавець повідомлення 4. Створює наказом комісію
потерпілого
від
з розслідування нещасного
медустанови випадку
та
організовує
розслідування. Форму такого
повідомлення
встановлено
постановою правління Фонду
Якщо
потерпілий
є
робітником
іншого
підприємства то в такому
випадку, необхідно сповістити
про нещасний випадок, що з
ним стався, його роботодавцю.

Комісія з
розслідування

Протягом
трьох діб

1.
Обстежує
місце
нещасного
випадку
з
опитуванням
потерпілого
(якщо
це
можливо)
та
можливих свідків. Протокол
опитування потерпілого та
приклад
пояснювальної
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Крок

6

Дійова особа

Підприємство
–
роботодавець
потерпілого

Строк

Протягом
доби

Дії
записки наведено в додатку 13
до
постанови
про
розслідування та облік (див.
додаток «Документи»).
2.
Визначає,
чи
відповідають умови праці
вимогам законодавства про
охорону праці
3. З’ясовує обставини та
причини нещасного випадку,
його зв’язок із виробництвом
4. Установлює осіб, які
допустили порушення вимог
щодо охорони праці, а також
розробляє
заходи
щодо
недопущення
подібних
нещасних випадків
5.
Складає
акт
розслідування
нещасного
випадку за формою Н-51 у 5
примірниках Додаток 3 до
Порядку
проведення
розслідування
та
ведення
обліку
(див.
додаток
«Документи»)
6.
Складає
акт
про
нещасний випадок, пов’язаний
із виробництвом, за формою
Н-1 (Додаток 4 до Порядку
проведення розслідування та
ведення обліку; див. додаток
«Документи») Якщо нещасний
випадок
визнано
не
пов’язаним з виробництвом,
складається акт за формою Н5.
1. Підписати акти, складені
комісією.
2. Зареєструвати нещасний
випадок
у
спеціальному
журналі Додаток 7 до Порядку
проведення розслідування та
ведення обліку. Протягом
доби.
3. Надати акти (ф. Н-5 і ф.
Н-1: посадовій особі чи
фахівцю, на якого покладено
функції з питань охорони
праці; потерпіломові чи особі,
яка представляє його інтереси;
4. Надати акт ф. Н-1 (або
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Примітка

Крок

Дійова особа

Строк

Дії

Примітка

НПВ):–
керівнику
структурного
підрозділу
підприємства,
де
стався
нещасний
випадок,
для
здійснення
заходів
щодо
недопущення
подібних
ситуацій;–
територіальному
органу Держгірпрмнагляду за
місцезнаходженням
підприємства.

Зверніть увагу: такі акти мають зберігатися на підприємстві протягом 45
років. При реорганізації вони передаються правонаступнику, а при ліквідації –
до держархіву.
На практиці трапляються випадки, коли нещасний випадок стався з
працівником іншого підприємства. Такий випадок має бути розслідувано
підприємством, на території якого це сталося. При цьому у складі комісії мають
бути представники підприємствароботодавця потерпілого, оскільки саме
останнє братиме на облік цей нещасний випадок.
Якщо ж нещасний випадок стався на підприємстві, куди працівника
тимчасово перевели, то розслідує та бере на облік такий випадок саме це
підприємство.
Якщо в результаті нещасного випадку постраждав працівниксумісник,
розслідування та облік такого випадку бере на себе те підприємство, де він
працює за сумісництвом.
Відповідно до п. 7 «Порядку проведення розслідування та ведення
обліку…», підприємство має проводити розслідування у випадку: 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;
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- гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших
отруєнь;
- одержання сонячного або теплового удару;
- опіку;
- обмороженні;
- 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;
- настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових)
обов’язків.
Відповідно до п. 10 Порядку, роботодавець протягом доби повинен
утворити комісію у складі не менш як три особи та організувати проведення
розслідування.
До складу такої комісії включаються:
- 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 за
відсутності профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з
питань охорони праці;
- представник підприємства, інші особи.

29

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.
При цьому до складу комісії не може включатися керівник робіт, який
безпосередньо відповідає за стан охорони праці на робочому місці, де стався
нещасний випадок.
У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) до
складу комісії входить також представник закладу державної санітарноепідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за
підприємством.
Сам потерпілий чи особа, яка представляє його інтереси, не може входити
до складу такої комісії, але може брати участь у проведенні розслідування.
Так, відповідно до п. 11 Порядку, потерпілий має право:
- брати участь у засіданнях комісії;
- висловлювати свої 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
- додавати до матеріалів розслідування документи стосовно нещасного
випадку, що стався;
- 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 ж комісії, у свою чергу, мають право одержувати письмові та усні
пояснення роботодавця, посадових осіб та інших працівників підприємства, а
також опитувати потерпілого та свідків нещасного випадку.
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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 (крім випадків, передбачених
пунктом 37 цього Порядку), розслідування організовує Фонд за місцем настання
нещасного випадку, який утворює комісію у складі не менш як три особи.
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.
Відповідно до п.4 ст.34 Закону «Про загальнообовязкове соціальне
страхування від нещасного випадку..» перші п’ять днів такої тимчасової
непрацездатності оплачує власник чи уповноважений ним орган за рахунок
коштів підприємства. Оплата решти днів непрацездатності здіснюється за
рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання.
Таким чином, з усіх виплат, пов’язаних з нещасним випадком на
виробництві, оплата перших п’яти днів непрацездатності є єдиною виплатою,
здійснюваною за рахунок коштів підприємства. Решта виплат провадиться
тільки за рахунок коштів Фонду. Їх перелік наведено у ст. 21 і ст. 28 Закону
«Про загальообовязкове соціальне страхування від нещасного випадку…».
Оскільки вони підприємства не стосуються, зупинятися на них не будемо, а
розглянемо докладніше питання, пов’язані з виплатами, які потерпілому
здійснює підприємство.
Дні тимчасової непрацездатності потерпілого оплачують у розмірі 100 %
середнього заробітку (оподатковуваного доходу). Розрахунок цієї суми
провадиться аналогічно розрахунку звичайного лікарняного листка. Щодо
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запису в листку непрацездатності, то зв’язок зі страховим випадком
визначатиметься за відповідними кодами.
Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності роботодавець має
скласти повідомлення про нещасний випадок за формою Н-2 (додаток 8 до
Порядку). Це повідомлення має бути надіслано протягом 10 днів організаціям й
особам, яким раніше було направлено акт за формою Н-1. Таке повідомлення
додається до вказаного акту та зберігається разом з ними. МСЕК також
установлює дату, з якої Фонд повинен розпочати страхові виплати.
Після проведення розслідування нещасного випадку і за потреби –
проходження потерпілим МСЕК - до Фонду для отримання страхових виплат
необхідно подати такі документи:
– письмове пояснення про те, що сталося, від потерпілого чи особи, яка
представляє його інтереси;
– повідомлення або довідку з медустанови про звернення потерпілого за
першою медичною допомогою;
– копію наказу про створення на підприємстві комісії з розслідування
нещасного випадку;
– акт розслідування нещасного випадку (ф. Н-5);
– акт про нещасний випадок, пов’язаний із виробництвом (ф. Н-1);
– повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався (ф. Н-2);
– висновок МСЕК (без корінця, що залишається у потерпілого);
– копію трудової книжки (для визначення трудового стажу в умовах дії
виробничих факторів);
– довідку про середню заробітну плату;
– копію лікарняного листка, завірену печаткою підприємства;
– копію ідентифікаційного номера потерпілого працівника.
Якщо нещасний випадок стався на транспорті, у такому разі, крім цих
документів, додатково необхідно надати також довідку з ДАІ про обставини
ДТП, що сталася, а також довідку про наявність алкоголю в крові.
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У разі, якщо за висновком МСЕК потерпілий потребує додаткової
допомоги, Фонд може затребувати й інші документи.
Після отримання всіх необхідних документів Фонд відповідно до ст. 36.
Закону «Про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного
випадку…» протягом десяти днів (без урахування дня їх подання) повинен
прийняти

рішення

про

призначення

страхових

виплат.

Це

рішення

оформлюється постановою Фонду з додаванням копій всіх необхідних
документів.
Окрім

зазначеного

та

відповідно

до

ст.

21

Закону

«Про

загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку…» у разі
настання страхового випадку (нещасний випадок) або у працівника розвинулось
професійне захворювання, Фонд соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань виплачує таким
працівникам

грошові

суми,

які

мають

назву

страховими

виплатами.

Роботодавець може відшкодовувати шкоду додатково до виплат, проведених
Фондом.
Такий працівник має право на виплату:
1) втраченого заробітку;
2) одноразової допомоги потерпілому, членам його сім’ї та особам, що
перебували на його утриманні;
3) пенсії по інвалідності потерпілому;
4) пенсії у зв’язку з утратою годувальника;
5) виплати дитині, яка народилась інвалідом унаслідок травмування на
виробництві або профзахворювання її матері;
6) витрати на медичну та соціальну допомогу.
Найпоширенішими видами виплат є відшкодування частини втраченого
заробітку та виплата одноразової допомоги працівнику та членам його сім’ї.
Для проведення виплат необхідна заява потерпілого або членів родини, які
за законом мають право на виплати страхових виплат.
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Основними обов’язковими документами, що додаються до заяви є акт
розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного
захворювання

та

висновок

МСЕК

про

ступінь

втрати

професійної

працездатності застрахованного, чи копія свідоцтва про його смерть.
Акт розслідування нещасного випадку складається роботодавцем під час
його розслідування.
Слід розрізняти нещасні випадки виробничого та невиробничого
характеру. Вони і розслідуються по-різному.
Нас цікавлять лише виробничі травми. Тому при розслідуванні нещасних
випадках слід керуватись постановою КМУ № 1232 від 30.11.2011. якою
затверджено «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
Спеціальному розслідуванню підлягають:
1) нещасні випадки зі смертельними наслідками;
2) групові нещасні випадки, які стались одночасно з двома і більше
працівниками, незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров’я;
3) випадки смерті працівників на підприємстві;
4) випадки зникнення працівників під час виконання трудових (посадових)
обов’язків;
5) нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою
інвалідністю потерпілого.
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.
Спеціальне розслідування нещасного випадку на виробництв, проводить
територіальний орган Держгірпромнагляду за місем настання нещасного
випадку.
Обставини, за яких настає страховий випадок державного соціального
страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання.
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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, пов’язаному з виконанням трудових обов’язків чи завдань
роботодавця, починаючи з моменту прибуття потерпілого на підприємство до
його відбуття, який повинен фіксуватися відповідно до правил внутрішнього
трудового розпорядку, у тому числі протягом робочого та надурочного часу.
3) Підготовка до роботи та приведення у порядок після закінчення роботи
знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також виконання заходів
особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком роботи
і після її закінчення.
4) Виконання завдань роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у
вихідні, святкові та неробочі дні за його письмовим розпорядженням.
5) Проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить
підприємству, або на 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 керівника робіт.
7) Виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий,
зокрема дій щодо запобігання аваріям або рятування людей та майна
підприємства, будь-яких дій за дорученням роботодавця, участь у спортивних
змаганнях, інших масових заходах та акціях, які проводяться підприємством
самостійно або за рішенням вищих органів за наявності відповідного рішення
(наказу, розпорядження тощо) 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
(наказу, розпорядження тощо) роботодавця.
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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
обов’язків або з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих
факторів або середовища.
11) Прямування потерпілого до об’єкта (між об’єктами) обслуговування за
затвердженими маршрутами або до будь-якого об’єкта за дорученням
роботодавця.
12) Прямування потерпілого до/чи з місця відрядження згідно з
установленим завданням, у тому числі на транспорті будь-якого виду та форми
власності.
13) Раптова серцева смерть потерпілого внаслідок гострої серцевосудинної 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) 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
36

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 трудових (посадових)
обов’язків, що підтверджено медичним висновком.
18) Раптове погіршення стану здоров’я потерпілого під час виконання
трудових (посадових) обов’язків унаслідок впливу небезпечних чи шкідливих
виробничих факторів та/або важкості чи напруженості трудового процесу, що
підтверджено медичним висновком, або непроходження ним обов’язкового
медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалася,
протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його
здоров’я.
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 потерпілого на території
підприємства у зв’язку з проведенням виробничої наради, отриманням
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.

Контрольні питання
1. Коли проводиться розслідування нещасного випадку?
2. Хто має право на проведення розслідування?
3. Хто входить до складу слідчої комісії?
4. Хто немає право входити до слідчої комісії?
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5. Який порядок дій безпосереднього керівника при нещасному випадку на
підприємстві?
6. За якою формою складаються акти слідчої комісії?
7. Порядок дій медичного закладу, до якого потрапив постраждалий при
нещасному випадку на підприємстві?
8. Який термін створення слідчої комісії?
9. Який термін проведення слідчих дій?
10. Які права має безпосередній керівник підрозділу?
Література: [3, 4].

Практична заняття №4
Тема. Розробка інструкції з охорони праці для професії
Мста: Ознайомитись з нормативноправовими актами з охорони праці та
визначити порядок їх створення.
Короткі теоретичні відомості
1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. 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.
1.2. Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для
дотримання працівниками вимог 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.
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Інструкції поділяються на
інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів
про охорону праці;
примірні інструкції;
інструкції, що діють на підприємстві.
1.3. 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.
1.4. 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.
1.5. 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
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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.
1.6. 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.
1.7. 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.
1.8. Організація вивчення

інструкцій працівниками забезпечується

роботодавцем згідно з ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання,
інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці".
1.9. Постійний контроль за додержанням працівниками вимог інструкцій
покладається на роботодавця.
1.10. Громадський контроль за додержанням усіма працівниками вимог
інструкцій здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених і
професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників.
2. ЗМІСТ І ПОБУДОВА ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
2.1. 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.
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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".
2.2. 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 відповідності до її кваліфікаційною характеристики;
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 і 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);
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вивчення передового досвіду безпечної організації праці та виконання
відповідних робіт, визначення найбезпечніших методів і прийомів їх виконання.
2.3. Вимоги інструкцій викладаються відповідно до послідовності
технологічного процесу і з урахуванням умов, у яких виконується даний вид
робіт.
2.4. 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.
2.5. Розділ "Загальні положення" повинен містити:
- відомості про сферу застосування інструкції;
- загальні відомості про об'єкт розробки: визначення робочого місця
працівника даної професії (виду робіт) залежно 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
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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 і 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.
2.6. Розділ "Вимоги безпеки перед початком роботи" повинен містити:
- порядок приймання зміни у випадку безперервної роботи, у 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.
2.7. Розділ "Вимоги безпеки під час роботи" повинен містити:
- відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та методи
безпечного виконання робіт, правила використання технологічного обладнання,
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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 вантажнорозвантажувальних роботах і 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.
2.8. 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;
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- порядок повідомлення роботодавця про всі недоліки, що виявились у
процесі роботи.
2.9. 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 передачіприймання 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.
3. 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;
- слід вживати терміни і визначення, прийняті в Законі України "Про
охорону праці", ДСТУ 2293-93 ССБП "Охорона праці. Терміни та визначення",
ДК 003-95 "Державний класифікатор України. Класифікатор професій" та в
інших нормативних актах;
- у тексті інструкцій не допускається застосування невластивих для
нормативних актів зворотів розмовної мови, довільних словосполучень,
скорочення слів, використання для одного поняття різних термінів, а також
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іноземних слів чи термінів за наявності рівнозначних слів чи термінів в
українській мові; допускається застосування лише загальноприйнятих скорочень
і абревіатур, а також заміна застосованих у даній інструкції словосполучень
скороченням

або

абревіатурою

за

умови

повного

відтворення

цього

словосполучення при першому згадуванні в тексті із зазначенням у дужках
відповідного скорочення чи абревіатури;
- у тексті інструкції слід уникати викладу вимог у формі заборони, а при
необхідності слід давати пояснення, чим викликана заборона; не повинні
застосовуватися слова "категорично", "особливо", "обов'язково", "суворо" та ін.,
оскільки всі вимоги інструкції є однаково обов'язковими;
- для наочності окремі вимоги інструкцій можуть бути ілюстровані
малюнками, схемами, кресленнями тощо;
- якщо безпека роботи обумовлена певними нормами (величини відстаней,
напруги та ін.), то вони повинні бути наведені в інструкції.
4.

ПОРЯДОК

РОЗРОБКИ,

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ТА

ВВЕДЕННЯ

ІНСТРУКЦІЙ В ДІЮ
4.1. Інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних
актів про охорону праці.
4.1.1. 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 і
скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону
праці і з урахуванням вимог цього Положення.
4.1.2. 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,
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встановленому пунктом 4.3.1 цього Положення, організовує розробку на основі
цієї інструкції, з урахуванням конкретних умов підприємства, відповідної
інструкції, що діє на підприємстві, і затверджує її за узгодженням з місцевими
органами Держнаглядохоронпраці.
4.2. Примірні інструкції.
4.2.1. Примірні інструкції для працівників, зайнятих на роботах, що є
провідними для певної галузі виробництва, регіону, виробничого, наукововиробничого чи іншого об'єднання підприємств, за винятком персоналу та
працівників, зазначених у п. 1.3 цього Положення, розробляються базовими
організаціями з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці, науководослідними,

проектно-конструкторськими

і

проектно-технологічними

організаціями, регіональними навчально-методичними центрами (кабінетами)
охорони праці, а також окремими підприємствами чи групами фахівців (далі організаціярозробник)

під

координацією

і

за

методичною

допомогою

Національного науково-дослідного інституту охорони праці.
Призначення такої організації-розробника здійснюється міністерством чи
іншим органом виконавчої влади, відповідним об'єднанням підприємств.
Примірні інструкції для працівників, які залучатимуться до виконання
робіт за новими технологіями і впровадження нових технічних засобів
виробництва, матеріалів, видів енергії і т. ін., опрацьовуються організаціямирозробниками

цих

технологій,

підприємствами-виготовлювачами
технологічної,

засобів

виробництва,

одночасно

проектно-конструкторської,

з

матеріалів

розробкою

експлуатаційної

та

і

відповідної
ремонтної

документації і є невід'ємною складовою частиною цієї документації.
4.2.2. Розробка примірних інструкцій здійснюється згідно з планами робіт
з охорони праці, затвердженими міністерствами чи іншими органами виконавчої
влади, відповідними об'єднаннями підприємств, а також на підставі наказів
(розпоряджень) їх керівників.
4.2.3. Розробка примірних інструкцій здійснюється за такими основними
стадіями:
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розробка першої редакції проекту примірної інструкції і направлення його
на відзив;
розробка остаточної редакції проекту примірної інструкції;
узгодження і подання остаточної редакції проекту примірної інструкції на
затвердження і реєстрацію;
видання

(тиражування)

затвердженої

примірної

інструкції

і

її

розповсюдження.
4.2.4. Проект примірної інструкції, розроблений в першій редакції і
підписаний

керівником

організації-розробника,

направляється

на

відзив

підприємствам, для яких дана професія (вид роботи) є провідною, згідно з
переліком, затвердженим керівником служби охорони праці міністерства чи
іншого органу виконавчої влади, об'єднання підприємств.
Зазначені підприємства складають і надсилають відповідний відзив на
адресу організаціїрозробника у місячний термін з дня отримання проекту
інструкції. Якщо відзив у зазначений термін не надіслано, вважається, що
зацікавлене підприємство не має зауважень і пропозицій до проекту.
4.2.5. Організаціярозробник узагальнює отримані відзиви, складає їх
зведення і на підставі пропозицій та зауважень, що в них містяться,
доопрацьовує проект примірної інструкції.
4.2.6. Доопрацьований з урахуванням відзивів проект примірної інструкції
разом із зведенням відзивів подається на розгляд до відповідного міністерства
чи іншого органу виконавчої влади, об'єднання підприємств.
За наявності суттєвих розбіжностей щодо проекту примірної інструкції
організація-розробник розглядає їх та усуває згідно з поданими пропозиціями
служби охорони праці цього органу (об'єднання).
4.2.7. У необхідних випадках орган (об'єднання), який затверджує проект
примірної інструкції, може прийняти рішення про повернення його на
доопрацювання чи проведення експертизи проекту відповідною компетентною
організацією або власною експертною комісією.
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У випадках, коли це доцільно, експерти від незалежних компетентних
організацій можуть бути включені до складу експертної комісії, створеної цим
органом (об'єднанням).
4.2.8. Розглянутий та завізований службою охорони праці зазначеного в п.
органу (об'єднання) проект примірної інструкції разом із зведенням відзивів
подається організацією-розробником на узгодження до відповідних органів
державного нагляду, до компетенції яких належить дана інструкція або окремі її
вимоги, і до Національного НДІ охорони праці. Узгоджувальні органи
розглядають проект примірної інструкції і надсилають організаціїрозробнику
свої висновки в термін, що не перевищує одного місяця від дня одержання
проекту.
У разі виникнення суттєвих зауважень щодо проекту примірної інструкції
під час її узгодження організація-розробник забезпечує їх розгляд і врахування
до подання інструкції на затвердження.
4.2.9. Узгоджена остаточна редакція проекту примірної інструкції (у
чотирьох примірниках), підписана керівником організації-розробника,

із

зведенням відзивів та оригіналами документів, що підтверджують її узгодження,
подається на затвердження до органу (об'єднання), на підставі плану роботи чи
наказу (розпорядження) якого вона розроблена.
4.2.10. Розгляд узгодженої остаточної редакції проекту примірної
інструкції та її затвердження міністерством чи іншим органом виконавчої влади
або об'єднанням підприємств здійснюється в установленому ними порядку у
термін, що не перевищує одного місяця від дня одержання проекту.
4.2.11. Примірна інструкція затверджується наказом міністерства чи
іншого органу виконавчої влади або об'єднання підприємств.
Титульний і заголовний аркуші примірної інструкції оформлюються
згідно з додатками 1 і 2.
4.2.12. Міністерства та інші органи виконавчої влади і об'єднання
підприємств ведуть облік затверджених ними примірних інструкцій в
установленому ними порядку.
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Крім того, затверджені примірні інструкції підлягають реєстрації з
присвоєнням їм скорочених позначень у Національному науково-дослідному
інституті охорони праці за поданням організаційрозробників у встановленому
ним порядку, узгодженому з Держнаглядохоронпраці.
Контрольний примірник зареєстрованої примірної інструкції залишається
у Національному НДІ охорони праці, один з примірників надсилається ним до
редакції журналу "Охорона праці" для друку, інші примірники повертаються
організації розробнику та органу, який затвердив дану інструкцію.
4.2.13. Відомості про затвердження та видання зареєстрованих примірних
інструкцій щоквартально публікуються в журналі "Охорона праці" та в інших
виданнях органів державного нагляду за охороною праці за поданням
Національного НДІ охорони праці.
4.2.14. Видання та розповсюдження примірних інструкцій у вигляді
окремих брошур, односторонніх аркушів чи плакатів здійснюється редакцією
журналу "Охорона праці" та іншими видавництвами в установленому порядку за
рахунок коштів підприємств-замовників (користувачів) цих інструкцій.
4.3. Розробка, затвердження та введення в дію інструкцій на підприємстві.
4.3.1. Розробка, узгодження і затвердження інструкцій, що діють на
підприємстві,

здійснюються

згідно

з

ДНАОП

0.00-8.03-93

"Порядок

опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на
підприємстві" і з урахуванням вимог цього Положення.
4.3.2. 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 ДК 003-95 "Державний
класифікатор України. Класифікатор професій".
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Цей перелік, а також зміни чи доповнення до нього в разі зміни назви
професії, впровадження нових видів робіт чи професій затверджуються
роботодавцем

і

розсилаються

в

усі

структурні

підрозділи

(служби)

підприємства.
4.3.3. Загальне керівництво розробкою (переглядом) інструкцій на
підприємстві покладається на роботодавця.
Роботодавець несе відповідальність за організацію своєчасної розробки
(перегляду) та забезпечення всіх працівників необхідними інструкціями.
4.3.4.

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.
4.3.5. 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 нормативно-технічних і організаційно-методичних документів
про охорону праці покладається роботодавцем на службу охорони праці
підприємства.
4.3.6. У разі використання примірної інструкції як основи для розробки
інструкції, що діє на підприємстві, вона підлягає оформленню, узгодженню і
затвердженню в порядку, встановленому п.п. 4.3.1 і 4.3.9 цього Положення.
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.
4.3.7. Для нових виробництв, що вводяться в дію вперше, допускається
розробка тимчасових інструкцій, що діють на підприємстві. Тимчасові
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інструкції повинні відповідати вимогам цього Положення, а їх вимоги забезпечувати безпечне здійснення технологічних процесів (робіт) і безпечну
експлуатацію обладнання.

Такі

інструкції можуть розроблятися як за

професіями, так і за видами робіт і вводяться в дію на термін до прийняття
зазначених виробництв в експлуатацію державною приймальною комісією.
4.3.8. Інструкція, що діє на підприємстві, набуває чинності з дня її
затвердження, якщо інше не передбачене наказом роботодавця.
Інструкція повинна бути введена в дію до впровадження нового
технологічного процесу (початку виконання робіт), обладнання чи до початку
роботи нового виробництва після відповідного навчання працівників.
4.3.9. Титульний аркуш, перша та остання сторінки інструкції, що діє на
підприємстві, оформлюються згідно з додатками 3-5.
5. РЕЄСТРАЦІЯ, ОБЛІК І ВИДАННЯ ІНСТРУКЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
5.1. Інструкції, які вводяться в дію на даному підприємстві, реєструються
службою охорони праці в журналі реєстрації (додаток 6) у порядку,
встановленому роботодавцем.
5.2. 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).
5.3. Видача інструкцій керівникам структурних підрозділів (служб)
підприємства провадиться службою охорони праці з реєстрацією в журналі
обліку видачі інструкцій (додаток 7).
5.4.

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.
5.5. 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.
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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.
5.6. Роботодавець безкоштовно забезпечує інструкціями працівників і
керівників структурних підрозділів (служб).
6.

ПЕРЕГЛЯД,

ПРИПИНЕННЯ

ЧИННОСТІ

ТА

СКАСУВАННЯ

ІНСТРУКЦІЙ
6.1. 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 п’яти

років, а для професій або видів робіт з підвищеною

небезпекою - не рідше одного разу на три роки.
6.2. Інструкції переглядаються до закінчення термінів, зазначених у пункті
6.1 цього Положення:
у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;
у разі набуття чинності новими або переглянутими державними
нормативними актами про охорону праці;
за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів
державного управління і нагляду за охороною праці;
у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали
необхідність перегляду (зміни) інструкції;
при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або
умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин,
механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів, видів енергії тощо.
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В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених
впроваджень чи змін.
6.3. Перегляд, тимчасове припинення чинності та скасування інструкцій,
що є державними міжгалузевими нормативними актами, та примірних
інструкцій здійснюються у порядку, визначеному ДНАОП 0.00-4.14-94
"Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних
міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці", а інструкцій,
що діють на підприємстві, - у порядку, визначеному ДНАОП 0.00-8.03-93
"Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють
на підприємстві".
6.4. Опрацювання, узгодження і затвердження змін до примірних
інструкцій або прийняття нових примірних інструкцій за результатами
перегляду чинних здійснюються в порядку, встановленому для примірних
інструкцій, які розробляються вперше, згідно з п. 4.2 цього Положення.
Контрольні питання
1. Які встановлює вимоги до змісту, побудови і викладу інструкцій?
2. Ким затверджуються примірні інструкції?
3. Що повинні містити інструкції?
4. Який зміст інструкції?
5. Що не повинна містити інструкція?
Література: [11, 14, 15].
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Практична заняття №5
Тема. Порядок визначення розмірів виплат фонду при нещасному
випадку на виробництві
Мета: ознайомитись з порядком виплат при нещасному випадку та із
законодавчою базою з призначення виплат постраждалим працівникам при
нещасних випадка, аваріях і професійних захворюваннях.

Короткі теоретичні відомості
Огляд законодавчого порядку призначення та одержання виплат з Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України
I. Державні виплати працівникам, які постраждали від нещасного випадку
на виробництві або професійного захворювання забезпечуються системою
обов'язкового державного соціального страхування.
Застрахованими по цьому виду страхування є:
1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на
інших підставах, передбачених законодавством про працю (на будь-яких
підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, а також у
фізичних осіб);
2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти,
докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час
занять, коли вони набувають професійні навички в період проходження
виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
3) особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, освітитрудових установах і залучаються до трудової діяльності на виробництві цих
установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.
Для страхування від нещасного випадку не потрібно якого-або згоди або
заяви працівника (застрахованої особи) - він є застрахованою автоматично і
незалежно від того, чи сплачує фактично його роботодавець страхові внески до
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Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України (далі – « Фонд»).
Страховими випадками (тобто випадків, при настанні яких виникає право
на страхові виплати з Фонду у застрахованих осіб або осіб, які мають право на
отримання страхових виплат у разі смерті застрахованої особи) по даному виду
соцстрахування є нещасний випадок або професійне захворювання, які завдали
застрахованій особі професійно обумовлену або фізичну та психічну травму при
певних обставинах. Перелік таких обставин затверджений постановою Кабміну
України № 1232 від 30.11.2011 «Деякі питання розслідування та обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві». Дана
постанова регламентує, крім того, безпосередньо порядок розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, аварій на виробництві та професійних
захворювань, а також процедуру зв’язку захворювання з умовами праці та
встановлює низку форм документів, оформленням яких супроводжується
процедура розслідування та обліку нещасних випадків і профзахворювань.
Тільки після проведення розслідування згідно з цим порядком спеціально
створена комісія робить висновок про те, чи визнається що стався нещасний
випадок страховим випадком, що дає право на отримання страхових виплат з
Фонду.
II.

Одним

з

наслідків

нещасного

випадку

на

виробництві

(профзахворювання) може бути смерть застрахованої особи. У разі смерті
потерпілого

від

нещасного

випадку

на

виробництві

(професійного

захворювання) виникає право на отримання наступних страхових виплат:
1) Одноразова допомога.
Розмір виплати: загальний розмір повинен бути не менше пятигодовой
заробітної плати потерпілого і, крім того, не менш річного заробітку
потерпілого на кожну особу, пребывавшее на його утриманні, а також на його
дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після
смерті застрахованої особи.
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Термін виплати: 1 місяць з дня смерті застрахованої особи на день,
установлений постановою робочого органу виконавчої дирекції Фонду (у тому
числі при призначенні страхових виплат за рішенням суду), за наявності всіх
необхідних документів, але не пізніше 30 календарних днів після прийняття
такої постанови.
2) Щомісячна страхова виплата.
Розмір: визначається із середньомісячного заробітку застрахованої особи
за вирахуванням частки, яка припадала на сама застрахована особа і
працездатних осіб, що перебували на його утриманні (зміст), але не мали права
на ці виплати.
Сума страхових виплат кожній особі, яка має на це право, визначається
шляхом ділення частини заробітку застрахованої особи, яка припадає на всіх
зазначених осіб, на кількість таких осіб. Законодавством передбачаються
уточнення і нюанси в порядку визначення суми виплати - у певних випадках.
Термін виплати: щомісяця з місяця, наступного за місяцем, в якому вона
призначена, у дні, встановлені постановою робочих органів виконавчої дирекції
Фонду (у тому числі при призначенні виплати за рішенням суду), але не пізніше
30 календарних днів після прийняття робочим органом виконавчої дирекції
Фонду постанови про призначення виплат.
Якщо справи про страхові виплати розглядаються вперше по закінченні
три років з дня смерті годувальника, страхові виплати проводяться з дня
звернення.
3) Відшкодування витрат на поховання померлого застрахованої особи.
Розмір: дані витрати підлягають відшкодуванню особам, які їх зазнали, на
підставі

підтвердних

документів,

але

не

більше

граничних

розмірів

відшкодування, що діяли для управлінь виконавчої дирекції Фонду в області, де
здійснюється поховання.
4) Пенсія по втраті годувальника.
Розміри та порядок призначення пенсії визначаються законодавством про
пенсійне забезпечення. Страхові виплати з Фонду проводяться в повному
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розмірі без урахування призначеної пенсії по втраті годувальника та інших
доходів.
Одержувачами виплат з Фонду у разі смерті застрахованої особи є
непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день
його смерті право на отримання від нього утримання, а також дитина померлого,
яка народилася не більш ніж у 10-місячний термін після його смерті.
Такими непрацездатними особами вважаються:
1) діти, які не досягли 16 років; не працюють діти з 16 до 18 років або діти
старші цього віку, які за дефектів фізичного або розумового розвитку не в змозі
заробляти; діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами)
денної форми навчання - до закінчення навчання, але не більш ніж 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 потерпілий виплачував або був
зобов'язаний виплачувати аліменти;
5) непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але
мають на це право.
Непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але
мають на це право (незалежно від того, разом вони проживали або окремо),
мають право тільки на призначення щомісячних страхових виплат.
Неповнолітні діти, на утримання яких потерпілий виплачував або був
зобов'язаний виплачувати аліменти, вважаються його утриманцями. Розмір
страхових виплат визначається їм на загальних підставах.
За дітьми право на виплати зберігається і при усиновленні їх у
майбутньому, або якщо в майбутньому до досягнення зазначеного в законі віку
вони стали інвалідами.
Право на отримання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають
також дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім'ї, якщо
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він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не
досягли 8-літнього віку.
Документи, які подаються для отримання страхових виплат з Фонду у разі
смерті застрахованої особи:
1) заяву осіб, які мають на це право (колективне або індивідуальне);
2) копії паспортів осіб, які мають на це право (завірених працівником
робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналів);
3) акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1
(якщо стався нещасний випадок), висновок за формою Т-1, якщо таке
складалося;
4) акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії) за формою
Н-5, якщо такий складався;
5) акт хронічного професійного захворювання за формою П-4 (якщо такий
складався);
6) рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання (якщо було засідання суду з цього
питання);
7) копія свідоцтва про смерть застрахованої особи (завірена працівником
робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналу або в іншому
встановленому законом порядку);
8) копія свідоцтва про шлюб, завірена працівником робочого органу
виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналу або в іншому встановленому
законом порядку;
9)

висновок

МСЕК

(медико-соціальної

експертної

комісії)

щодо

причинного зв'язку смерті застрахованої особи з наслідками раніше отриманого
трудового каліцтва або професійного захворювання;
10) довідка про середню заробітну плату (доход) застрахованої особи
11) копія свідоцтва про народження дитини (завірена працівником
робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналу або в іншому
встановленому законом порядку);
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12) довідка навчального закладу (щорічно) про те, що член сім'ї
застрахованої особи у віці від 18 до 23 років, який має право на відшкодування
шкоди, навчається за денною формою навчання;
13) довідка навчального закладу інтернатного типу про те, що член сім'ї
потерпілого, який має право на відшкодування шкоди, перебуває на утриманні
цього закладу
14) довідка МСЕК про встановлення інвалідності осіб, які перебували на
утриманні померлого;
15) довідка про розмір пенсії потерпілого, у тому числі про розмір
одержуваних надбавок (якщо він не працював на день смерті);
16) копії трудових книжок потерпілого та осіб, які мають право на
страхові виплати (завірених працівником робочого органу виконавчої дирекції
Фонду на підставі оригіналу або в іншому встановленому законом порядку).

Контрольні питання
1. Яким особам передбачено законодавством про працю проводяться
виплати?
2. Коли виплачується одноразова допомога?
3. Які терміни виплати допомоги?
4. Коли вважається непрацездатною особа?
5. Хто має право на отримання страхових виплат у разі смерті
потерпілого?
Література: [8, 9, 19]
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Практична заняття № 6
Тема.

Методи аналізу,

прогнозування,

профілактики

виробничого

травматизму та професійних захворювань
Мета: розглянути методи вивчення та профілактики виробничого
травматизму та систему організаційних і технічних заходів та засобів, що
запобігають дії на працюючих небезпечних виробничих чинників.
Короткі теоретичні відомості
Аналіз виробничого травматизму та професійних захворювань дає змогу
виявити причини і визначити закономірності їх виникнення. На основі такої
інформації розробляються заходи і засоби щодо профілактики виробничого
травматизму

та

професійних

захворювань.

Для

аналізу

виробничого

травматизму застосовують багато різноманітних методів, які умовно можна
поділити на дві основні групи: імовірнісно-статистичні та детерміністичні
залежно від того, на чому вони базуються: лише на певній статистичній обробці
нещасних випадків, що вже сталися (імовірнісно-статистичні методи), чи на
аналізі закономірних зв'язків між умовами праці та нещасними випадками, які
не лише сталися, а й могли статися (детерміністичні методи).
Імовірнісно-статистичні методи дають змогу виявити залежність між
чинниками системи праці та травматизмом на основі вивчення нещасних
випадків, що вже сталися.
Статистичний метод базується на вивченні травматизму за документами і
звітами, актами форми Н-1, журналами реєстрації тощо. Цей метод дозволяє
визначити динаміку травматизму та його тяжкість на окремих дільницях
виробництва, в цехах, підприємстві в цілому, провести порівняльний аналіз з
іншими підприємствами галузі, виявити закономірності його зростання чи
зниження.
При груповому методі дані про травматизм групують за однорідними
ознаками: за професіями, характером роботи, стажем та віком працівників,
характером одержаних травм, джерелами травмування, днями тижня та
годинами зміни, коли сталося травмування, та ін.
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Топографічний метод ґрунтується на тому, що на плані-схемі цеху
(підприємства) відмічають місця, де сталися нещасні випадки.
Детерміністичні методи дають змогу виявити об'єктивний, закономірний
зв'язок умов праці та причинну обумовленість випадків травматизму.
Монографічний метод полягає в детальному обстеженні всього комплексу
умов праці, технологічного процесу, обладнання робочого місця, прийомів
праці, санітарно-гігієнічних умов, засобів колективного та індивідуального
захисту.
Метод моделювання причинних зв'язків застосовується при аналізі
випадків травматизму, які були спричинені дією кількох чинників. Модель
причинних зв'язків будується від моменту травмування до подій, які йому
передували, встановлюється логічний зв'язок між явищами.
Економічний метод полягає у вивченні та аналізі втрат, які спричинені
виробничим

травматизмом.

Цей

метод

не

дозволяє

виявити

причини

травматизму, тому лише доповнює інші методи.
Метод анкетування — розробляються анкети для робітників. На підставі
анкетних даних (відповідей на запитання) розробляють профілактичні заходи
щодо

попередження

нещасних

випадків.

Цим

методом

встановлюють,

переважно, причини психофізіологічного характеру.
Метод експертних оцінок базується на експертних висновках (оцінках)
умов

праці,

на

виявленні

відповідності

технологічного

устаткування,

пристосувань, інструментів, технологічних процесів до вимог стандартів. Для
винесення експертних оцінок назначаються експерти з числа фахівців, які
тривалий час займалися питаннями охорони праці.
Вплив шкідливих виробничих чинників не обмежується лише їх роллю як
причини професійних захворювань. Давно було помічено, що особи, які
працюють

з

токсичними

речовинами,

частіше

хворіють

на

загальні

захворювання (грип, розлад органів травлення, запалення легень тощо), що ці
хвороби проходять у них важче, а процес одужання йде повільніше. Тому
важливо також визначити показники рівня загальної захворюваності. З цією
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метою розраховують показник частоти випадків захворювань Пц з та показник
днів непрацездатності Пн, які припадають на 100 працюючих:
Успішна

профілактика

виробничого

травматизму

та

професійної

захворюваності можлива лише за умови ретельного вивчення причин їх
виникнення. Для полегшення цього завдання причини виробничого травматизму
і професійної захворюваності прийнято поділяти на такі основні групи:
організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, економічні, психофізіологічні.
Організаційні причини: відсутність або неякісне проведення навчання з
питань охорони праці; відсутність контролю; порушення вимог інструкцій,
правил, норм, стандартів; невиконання заходів щодо охорони праці; порушення
технологічних регламентів, правил експлуатації устаткування, транспортних
засобів, інструменту; порушення норм і правил планово-попереджувального
ремонту

устаткування;

недостатній

технічний

нагляд

за

небезпечними

роботами; використання устаткування, механізмів та інструменту не за
призначенням.
Технічні причини: несправність виробничого устаткування, механізмів,
інструменту; недосконалість технологічних процесів; конструктивні недоліки
устаткування,

недосконалість

або

відсутність

захисного

огородження,

запобіжних пристроїв, засобів сигналізації та блокування.
Санітарно-гігієнічні причини: підвищений (вище ГДК) вміст у повітрі
робочих зон шкідливих речовин; недостатнє чи нераціональне освітлення;
підвищені рівні шуму та вібрації; незадовільні мікрокліматичні умови; наявність
різноманітних випромінювань вище допустимих значень; порушення правил
особистої гігієни.
Економічні причини: нерегулярна виплата зарплати; низький заробіток;
неритмічність роботи; прагнення до виконання понад нормованої роботи;
робота за сумісництвом чи на двох різних підприємствах.
Психофізіологічні причини: помилкові дії внаслідок втоми працівника
через

надмірну

хворобливий

важкість
стан

і напруженість
працівника;
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роботи;

монотонність

необережність;

праці;

невідповідність

психофізіологічних чи антропометричних даних працівника використовуваній
техніці чи виконуваній роботі; незадоволення роботою; несприятливий
психологічний мікроклімат у колективі.
Основні заходи щодо попередження та усунення причин виробничого
травматизму і професійної захворюваності поділяються на технічні та
організаційні.
До технічних заходів належать заходи з виробничої санітарії та техніки
безпеки.
Заходи з виробничої санітарії передбачають організаційні, гігієнічні та
санітарно-технічні заходи і засоби, що запобігають дії на працюючих шкідливих
виробничих чинників. Це створення комфортного мікроклімату шляхом
влаштування відповідних систем опалення, вентиляції, кондиціонування
повітря; теплоізоляція конструкцій будівлі і технологічного устаткування;
заміна шкідливих речовин та матеріалів нешкідливими; герметизація шкідливих
процесів; зниження рівнів шуму та вібрації; встановлення раціонального
освітлення; забезпечення необхідного режиму праці та відпочинку, санітарного
та побутового обслуговування.
Заходи з техніки безпеки передбачають систему організаційних і
технічних заходів та засобів, що запобігають дії на працюючих небезпечних
виробничих чинників. До них належать розроблення та впровадження
безпечного устаткування; механізація та автоматизація технологічних процесів;
використання запобіжних пристосувань, автоматичних блокувальних засобів;
правильне

та

зручне

розташування

органів

керування

устаткуванням;

впровадження систем автоматичного регулювання, контролю і керування
технологічними процесами, принципово нових нешкідливих та безпечних
технологічних процесів.
До організаційних заходів належать:
- правильна організація роботи, навчання, контролю і нагляду з охорони
праці;
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- дотримання трудового законодавства, міжгалузевих та галузевих
нормативних актів про охорону праці;
- впровадження безпечних методів та наукової організації праці;
- проведення оглядів, лекційної та наочної агітації і пропаганди з питань
охорони праці;
-

організація

планово-попереджувального

ремонту

устаткування,

технічних оглядів та випробувань транспортних і вантажопідіймальних засобів,
посудин, що працюють під тиском.
Виробничий

травматизм,

професійні

та

професійно

зумовлені

захворювання наносять не лише соціальні, але й значні економічні збитки, тому
методика визначення економічних наслідків непрацездатності є важливою й
актуальною в сучасному виробництві. Суть цієї методики зводиться до •
визначення матеріальних збитків шляхом розрахунків певних показників за
кожним видом причин, які викликають ті чи інші збитки, та визначення
узагальненого показника, який вказує

їх частку в загальному обсязі

виробництва.
Визначення розміру матеріальних збитків, що їх завдає виробничий
травматизм та профзахворювання підприємству, здійснюється за формулою:

Мз.т = Дт(А+Бт),

де Мзт - збитки, зумовлені тим, що працівники, які отримали травми, не
брали участі у створенні матеріальних цінностей, грн;
Дт - загальна кількість днів непрацездатності за розрахунковий період
часу, що викликані травматизмом та профзахворюваннями;
А - середньоденна втрата прибутку від невиробленої продукції в
розрахунку на один день, грн;
Б - середній розмір виплат за листком непрацездатності за один день всім
потерпілим від травм, грн.
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Показник

річних

втрат,

що

зумовлені

річним

травматизмом

та

профзахворюваннями (К ), визначається за формулою

Кв.т = 100·Мз.т/Р

де Р - обсяг виробленої продукції за рік, грн.

Контрольні питання
1. Для чого проводиться аналіз виробничого травматизму та професійних
захворювань?
2. Які існують методи оцінки ризику?
3. На що впливає рівень ризику?
4. Що таке професійне захворювання?
5. Вчому полягає метод анкетування?
6. Вчому полягає географічний метод?
7. Які фактори впливають на рівень ризику?
Література: [2, 6, 7]

Практична заняття № 7
Тема. Колективний договір
Мета: надання студентам практичних знань по створенню та вмісту
основних положень колективного договору з питань охорони праці.
Короткі теоретичні відомості
Колективний договір, угода укладається профспілковим комітетом
підприємства від імені трудового колективу з роботодавцем .
Проект договору (угоди) повинен обговорюватись на зборах (конференції)
трудового колективу і затверджуватись зборами (конференцією).
Колективний договір повинен містити основні положення з питань праці і
заробітної плати, положення в галузі робочого часу, відпочинку, матеріального
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стимулювання, охорони праці, удосконалення виробництва і праці, зміцнення
виробничої і трудової дисципліни, соціальні питання та ін.
Договір укладається в письмовій формі терміном на один рік і
поширюється на всіх працівників установи, незалежно від того, чи є вони
членами профспілки.
Колективний договір (угода) є найважливішим документом у системі
нормативного регулювання взаємовідносин між роботодавцем і працівниками з
першочергових соціальних питань, у тому числі з питань охорони праці.
Згідно зі ст. 47 Конституції України кожен має право на належні, безпечні
і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.
Законами України, що входять до Кодексу Законів про Працю "Про
охорону праці" та "Про колективні договори і угоди", передбачено внесення
комплексних заходів щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці в
колективні договори та визначення обов'язків сторін з цих заходів.
Колективний договір повинен обов'язково містити зобов'язання сторін
щодо заходів захисту прав та соціальних інтересів осіб, які потерпіли на
виробництві від нещасних випадків або профзахворювань, а також утриманців і
членів сімей загиблих.
Згідно зі ст. 11 Закону України "Про охорону праці" рекомендовано
включати до розділу "Охорона праці" договору заходи із поліпшення умов праці
інвалідів, жінок, підлітків, надання їм пільг за виконання вимог щодо охорони
праці.
Згідно із Законом України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу
України", адміністративним правопорушенням вважається ухилення від участі в
переговорах щодо укладання, зміни або заповнення колективного договору,
угоди;

порушення

строків

переговорів

або

ухилення

від

переговорів

роботодавців, уповноважених трудових колективів, або незабезпечення роботи
комісій із представників сторін по укладенню, зміні або доповненням
колективного договору, і передбачає накладення на порушника штрафу в
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розмірі десяти мінімальних заробітних плат. Порушення чи невиконання
колективного договору особами роботодавців, уповноваженим трудового
колективу, представниками трудових колективів передбачає накладання штрафу
у розмірі до ста мінімальних заробітних плат.
Ненадання особами, які представляють роботодавців або інші уповноважені трудовим колективом органи, представникам трудових колективів інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за
виконанням колективних договорів, угод передбачає накладання штрафу у
розмірі п'яти мінімальних заробітних плат.
Далі приведена приблизна редакція розділу "Охорона праці" в колективному договорі .
"Охорона праці"
Власник або уповноважений ним орган зобов'язується.
1. Забезпечити своєчасне виконання комплексних заходів щодо забезпечення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, створення
безпечних і нешкідливих умов праці, підвищення існуючого рівня охорони
праці (додаток до розділу).
2. Створити фонд охорони праці на підприємстві в розмірі одного відсотка від обсягів виробництва.
Кошти фонду використовувати на доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог, підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві
або на виконання комплексних заходів, що забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці, на придбання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, проведення атестацій робочих місць на
відповідність їх нормативам, актам з охорони праці, придбання устаткування та
матеріалів з метою профілактики профзахворовань та реабіталітації потерпілих
від нещасних випадків, проведення технічної експертизи аварійних приміщень і
споруд, а також попередження дорожньо-транспортних пригод.
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3. До _________ провести аналіз стану та причин виробничого травматизму і захворювань, розробити та реалізувати заходи щодо запобігання нещасних випадків та захворювань на виробництві (окремий план).
4. До___________закінчити атестацію робочих місць, розробити заходи
щодо приведення умов праці на робочих місцях у відповідність з вимогами
стандартів нормативних актів з охорони праці.
5. Провести навчання і атестацію працівників, які зайняті на роботах з
підвищеною небезпекою (додаток).
6. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та інженернотехнічними працівниками вимог Закону України "Про охорону праці", нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків плановопопереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції.
7. Працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами
праці, безплатно забезпечувати молоком (додаток).
8. Забезпечити умивальники і душові милом або організувати видачу мила
працівникам (додаток).
9. Своєчасно видавати працюючим, відповідно до норм, спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту. Компенсувати працівникам витрати
на придбання ними засобів індивідуального захисту, якщо по нормі строк їх
видачі закінчився, а на підприємстві в наявності їх немає. У випадку дострокового їх зносу не з вини працівників, замінювати за рахунок підприємства (додаток).
10. З метою поліпшення умов праці жінок, реалізувати такі заходи:
а) не допускати жінок на важкі роботи з небезпечними умовами праці
(додаток);
б) не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого
перевищує граннчно допустимі норми (додаток).
11. Відшкодовувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або
іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаними з виконанням трудових обов'язків у
повному розмірі втраченого заробітку, а також оплачувати потерпілому (чле69

нам сім'ї та утриманцям померлого) одноразову допомогу. Якщо відповідно до
медичного висновку у потерпілого встановлена стійка втрата працездатності, ця
допомога повинна бути не менше суми, визначеної з розрахунку середньомісячного заробітку за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності.
У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги повинен бути не
менше п'ятирічного заробітку працівника; його сім'ї, крім того, не менше однорічного заробітку на кожного утриманця померлого, а також на його дитину, яка
народилася після смерті.
12. Якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим
вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги може
бути зменшений лише у порядку, що визначається трудовим колективом
підприємства, але не більше як на 50 %. Факт наявності вини потерпілого встановлюється комісією по розслідуванню нещасного випадку.
13. Відшкодовувати потерпілому витрати на лікування, протезування,
придбання транспортних засобів, по догляду за ним та інші види медичної соціальної допомоги, відповідно до медичного висновку, що видається в установленому порядку. Надавати інвалідам праці, включаючи непрацюючих на підприємстві, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за їх рахунок, а
при можливості - за рахунок підприємства.
14. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним
випадком на виробництві, зберігати місце роботи та середню заробітну плату на
весь період до відновлення працездатності без визнання їх в установленому
порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої
роботи, забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготов-ку
і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи.
15. Організовувати проведення попереднього та періодичного медичних
оглядів працівників.
16. За порушення Закону та нормативних актів по охороні праці притягувати винних працівників до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної,
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судової відповідальності, згідно зі ст. 49 Закону України "Про охорону праці" та
іншими актами законодавства.
17. Запроваджувати систему стимулювання працівників, які виконують
акти законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки, не порушують
вимог особистої і колективної безпеки, беруть активну участь в здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці на підприємстві.
Працівники підприємства зобов'язуються:
- вивчати та виконувати вимоги правил і нормативних актів по охороні
праці,
-суворо дотримуватися правил експлуатації устаткування, норм, правил,
стандартів та інструкцій з охорони праці, встановлених вимог поводження з
машинами, механізмами, інструментами тощо;
- застосовувати в разі необхідності засоби індивідуального захисту;
- проходити в установленому порядку' попередні та періодичні медичні
огляди;
- брати активну участь у створенні безпечних умов праці;
- вносити пропозиції по ліквідації можливих аварійних ситуацій на виробництві;
- ставити до відома майстра про нещасний випадок.

Контрольні питання
1. Що так колективний договір?
2. Ким укладається колективний договір?
3. Що містить колективний договір?
Література: [16, 20]
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