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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від __ ________ 2022 р. № ___

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
1. В абзаці десятому пункту 3 після слів “Про загальну безпечність нехарчової продукції” доповнити словами “Про оборону Україниˮ, “Про правовий режим надзвичайного стануˮ.
2. Пункт 33 доповнити абзацами такого змісту: 
‟Засідання комісії (спеціальної комісії) вважається чинним якщо на ньому присутні більшість її членів. 
Участь голови комісії у засіданні комісії (спеціальної комісії) є обов’язковою.
Прийняття рішень, складання та підписання документів за результатами засідання комісії (спеціальної комісії) здійснюється присутніми на її засіданні членами комісії.ˮ.
3. Пункт 35 доповнити абзацом такого змісту: 
‟Інформація про призначення розслідування нещасного випадку, хід проведення розслідування та його результати може надаватися головою комісії (спеціальної комісії) потерпілому (членам його сім’ї чи уповноваженій ними особі) з використанням усіх наявних засобів зв’язку (за попереднім повідомленням зазначених осіб), в тому числі, в електронній формі, про що зазначається в протоколі засідання комісії.ˮ.
4. Пункт 43 доповнити абзацом такого змісту: 
‟Ненадання зазначеної у цьому пункті інформації тягне за собою відповідальність, встановлену частиною шостою статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.ˮ.
5. Пункт 46 викласти в такій редакції:
“46. Голова (заступник Голови) Держпраці або керівник її територіального органу, що утворив спеціальну комісію, повинен протягом трьох робочих днів після надходження матеріалів спеціального розслідування розглянути їх та затвердити примірники акта за формою Н-1 або у разі невстановлення або невірного встановлення причин настання нещасного випадку; невизнання нещасного випадку пов’язаним з виробництвом за наявних обставин, за яких нещасний випадок визнається пов’язаним з виробництвом; невстановлення або невірного встановлення осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці; нерозроблення плану заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам, обґрунтовано повернути їх на доопрацювання, продовживши наказом строк розслідування до десяти робочих днів.
Спеціальна комісія зобов’язана врахувати обгрунтування Голови (заступника Голови) Держпраці або керівника її територіального органу, що утворив спеціальну комісію, або вмотивовано їх відхилити.”.
6. Пункт 49 доповнити абзацами такого змісту: 
‟Підписання протоколів та актів членами спеціальної комісії та затвердження їх керівником органу, що утворив спеціальну комісію, може здійснюватися також шляхом накладання електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такої особи.ˮ.
7. Пункт 64 доповнити абзацом другим такого змісту: 
‟У період дії воєнного (надзвичайного) стану допускається продовження терміну складання роботодавцем відомостей про наслідки нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєнь), аварії за формою Н-2 до нормалізації ситуації і створення належних умов.ˮ. 
У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім.
8. Після розділу “Процедура розслідування випадків смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2” доповнити розділом такого змісту:
“Процедура розслідування нещасних випадків в період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану в Україні або окремих її місцевостях”
14115. Нещасні випадки, що сталися з працівниками підприємств (установ, організацій), їх філій, представництв та інших відокремлених і структурних підрозділів під час виконання трудових обов’язків внаслідок воєнних (бойових) дій (бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів, мінувань територій та приміщень, захоплення в полон, здійснення масових терористичних актів, що супроводжується загибеллю людей чи руйнувань особливо важливих об’єктів життєзабезпечення тощо) підлягають спеціальному розслідуванню незалежно від ступеня тяжкості травм (ушкодження здоров’я).
Розслідування таких нещасних випадків проводиться за місцем їх настання.
Проведення досліджень для визначення наявності в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних засобів і визначення ступеню його сп’яніння (наркотичних засобів чи токсичних або отруйних речовин) не здійснюється.
14116. Розслідування нещасних випадків, що сталися в районі воєнних (бойових) дій за інших обставин, ніж зазначені у пункті 14115 Порядку проводиться комісією (спеціальною комісією) у складі, визначеному пунктами 13 та 15 цього Порядку відповідно.
Розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, проводиться комісією підприємства (установи, організації) без відповідного письмового доручення територіального органу Держпраці, передбаченого пунктом 10 цього Порядку.
У разі неможливості роботодавцем утворити комісію та забезпечити проведення розслідування нещасного випадку, обов’язок щодо проведення такого розслідування покладається на відповідний територіальний орган Держпраці за місцезнаходженням суб’єкта господарювання, працівником якого є потерпілий.
14117. У разі настання групового нещасного випадку, внаслідок якого загинуло від 2 до 4 осіб розслідування проводиться спеціальною комісією, яка утворюється відповідним територіальним органом Держпраці, якщо Держпраці протягом однієї доби з дня отримання повідомлення не прийнято іншого рішення.
14118. У разі настання нещасного випадку за обставин, визначених пунктом 14115 цього Порядку, заклад охорони здоров’я надає протягом однієї доби на паперовому носії або в електронному вигляді територіальному органу Держпраці, робочому органу Фонду за місцем настання нещасного випадку та суб’єкту господарювання, працівником якого є потерпілий, екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві за формою згідно з додатком 1.
Роботодавець після отримання інформації про нещасний випадок надає у строки, визначені цим пунктом, повідомлення про нещасний випадок за формою згідно з додатком 2 територіальному органу Держпраці та робочому органу Фонду за місцем настання нещасного випадку.
14119. Територіальним органом Держпраці протягом одного робочого дня з дня отримання від роботодавця на паперовому носії або в електронному вигляді повідомлення про нещасний випадок, зазначений у пункті 14115 цього Порядку, або за інформацією, отриманою з інших джерел (закладу охорони здоров’я, органу досудового розслідування, звернень потерпілого або членів його сім’ї чи уповноваженої ними особи тощо), утворюється комісія із спеціального розслідування, до складу якої входять:
посадова особа територіального органу Держпраці (голова комісії);
представник робочого органу Фонду;
представник військово-цивільної адміністрації (місцевої державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування).
За необхідності до участі в розслідуванні може бути залучений роботодавець або його представник.
14120. На запит голови спеціальної комісії, оформлений згідно з додатком 29, військово-цивільна адміністрація (місцева державна адміністрація), орган ДСНС, Національна поліція, орган, який надає відомості на запит протягом трьох робочих днів надає відомості про нещасний випадок за формою згідно з додатком 30.
14121. Спеціальна комісія з розслідування нещасного випадку, що стався за обставин, визначених пунктом 14115 цього Порядку, зобов’язана:
провести в будь-якому придатному приміщенні або з використанням конференц-зв’язку (дистанційно) засідання, на якому розглянути інформацію про нещасний випадок, розподілити функції між членами комісії, та скласти протоколи засідання комісії згідно з додатком 4;
одержати за можливості, зокрема, з використанням доступних засобів зв’язку пояснення від роботодавця, його представників, посадових осіб, інших працівників підприємства (установи, організації), потерпілого та зафіксувати їх письмово згідно з додатком 7, опитати осіб – свідків нещасного випадку та осіб, причетних до нього, та зафіксувати письмово результати опитування згідно з додатком 8;
зафіксувати отримані пояснення та результати опитування за формами згідно з додатками 7 та 8 обов’язково засвідчується підписом члена спеціальної комісії, який їх проводив;
вивчити наявні документи та матеріали стосовно нещасного випадку та у разі потреби надіслати відповідні запити письмово або в електронній формі роботодавцю, підприємствам, установам та організаціям щодо отримання необхідної інформації та документів, які стосуються потерпілого та обставин нещасного випадку;
залучити військових експертів або представників інших вузькопрофільних спеціалізованих організацій для підготовки висновків щодо причин та обставин настання нещасного випадку (за необхідності);
визначити вид події, що призвела до нещасного випадку, причини нещасного випадку відповідно до Класифікатора видів подій, причин, що призвели до настання нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії, згідно з додатком 9;
з’ясувати обставини настання нещасного випадку;
визначити, пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом;
скласти акти за формою Н-1 згідно з додатком 111 у кількості, визначеній рішенням спеціальної комісії, а у разі настання групового нещасного випадку скласти акти за формою Н-1 на кожного потерпілого;
розглянути та підписати примірники актів за формою Н-1, а у разі незгоди члена спеціальної комісії із змістом розділів 5, 7 такого акта – обов’язково підписати ці акти з відміткою про наявність окремої думки, яка викладається членом комісії письмово, в якій він обґрунтовано викладає пропозиції до змісту розділів 5, 7, акта (окрема думка додається до цих актів та є їх невід’ємною частиною);
передати протягом п’яти робочих днів після підписання актів за формою 
Н-1 матеріали розслідування та примірники таких актів керівнику Держпраці або її територіального органу, що утворив спеціальну комісію, для їх розгляду та затвердження.
14122. Рішення спеціальної комісії щодо результатів розслідування може бути оскаржене до Держпраці або у судовому порядку роботодавцем, потерпілим (членами сім’ї потерпілого чи уповноваженою ними особою), установами та організаціями, представники яких входили до її складу.

14123. У разі зникнення працівника підприємства (установи, організації), їх філій, представництв та інших відокремлених і структурних підрозділів під час виконання трудових обов’язків в районі воєнних (бойових) дій, комісією із спеціального розслідування застосовуються положення пункту 40 цього Порядку.

14124. Протягом трьох робочих днів після формування матеріалів розслідування роботодавець повинен надіслати їх:
Держпраці та її територіальному органові за місцем настання нещасного випадку;
робочому органові Фонду за місцем реєстрації підприємства (установи, організації);
органові Національної поліції (у разі настання нещасного випадку, що призвів до тяжких (у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків);
іншим підприємствам (установам, організаціям), представники яких брали участь у проведенні розслідування (у разі необхідності).
Потерпілому, членам його сім’ї чи уповноваженій ними особі надається акт за формою Н-1 разом з документами, зазначеними у пункті 10 приміток до додатка 111.
У разі неможливості роботодавцем сформувати матеріали спеціального розслідування та надіслати їх визначеним цим пунктом Порядку адресатам, такий обов’язок покладається на територіальний орган Держпраці, що утворив комісію.
14125. До матеріалів спеціального розслідування належать такі документи та їх копії:
екстрене повідомлення закладу охорони здоров’я про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок (за наявності);
повідомлення роботодавця про нещасний випадок, інформація, отримана від правоохоронних органів чи з інших джерел (звернення юридичних і фізичних осіб тощо), рішення (постанова) суду про проведення розслідування або про встановлення факту настання нещасного випадку;
копія наказу про утворення спеціальної комісії з розслідування нещасного випадку;
копія наказу про продовження строку розслідування нещасного випадку (за наявності);
примірник (копія) акта за формою Н-1;
протоколи засідання спеціальної комісії з розслідування нещасного випадку;
ескіз місця, де стався нещасний випадок, необхідні плани, схеми, фотознімки такого місця, пошкоджених об’єктів, устатковання, інструментів тощо (за наявності);
пояснення та протоколи опитування посадових осіб, потерпілих, свідків нещасного випадку та інших осіб;
довідка про діагноз, причини смерті або характер і ступінь тяжкості травми потерпілого;
запити роботодавцю, підприємствам, установам та організаціям про надання відповідної інформації та документів, що стосуються потерпілого та нещасного випадку;
відповіді (висновки) роботодавця, підприємств, установ та організацій;
інші документи, що стосуються обставин і причин нещасного випадку, долучаються до матеріалів розслідування за рішенням спеціальної комісії.
14126. Положення Порядку щодо утворення комісії та процедури проведення розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками підприємств (установ, організацій), їх філій, представництв та інших відокремлених і структурних підрозділів під час виконання трудових обов’язків за обставин, визначених пунктом 14115 цього Порядку, застосовуються в частині, що не суперечить цьому розділу.
14127. У разі неможливості утворити комісію та провести розслідування (спеціальне розслідування) через загрозу життю та здоров’ю членам комісії, пов’язану з веденням воєнних (бойових) дій або виникненням надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, роботодавець та відповідний територіальний орган Держпраці максимально збирають, фіксують та систематизують інформацію, що надходить або стає відомою про нещасний випадок на виробництві з метою його подальшого розслідування у відповідності до вимог Порядку після нормалізації ситуації.
14128. У разі виникнення загрози життю та здоров’ю членам комісії (спеціальної комісії) під час проведення розслідування нещасного випадку, що вже розпочалося, таке розслідування може бути зупинене наказом роботодавця, Держпраці або її територіального органу, який утворив комісію, з підстав ведення воєнних (бойових) дій або ліквідації надзвичайних ситуацій, та продовжене до створення безпечних і належних умов щодо його завершення.ˮ.
9. У пункті 4 приміток додатку 11 слова та знаки “КОАТУУ (Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України)ˮ замінити словами та знаками “Кодифікатора (Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад)ˮ. 
10. Доповнити новими додатками 111, 29 та 30, що додаються. 

________________________

