ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”

Зміст положення акта законодавства
Зміст відповідного положення проекту акта
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337
пункт 3
3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі законів про працю України, Кодексі цивільного захисту України, Кримінальному процесуальному кодексі України, Законах України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про загальну безпечність нехарчової продукції”.
3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі законів про працю України, Кодексі цивільного захисту України, Кримінальному процесуальному кодексі України, Законах України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, “Про оборону України”, “Про правовий режим надзвичайного стану”.
Пункт 33
33. Комісія (спеціальна комісія) зобов’язана:
…
Норма відсутня


33. Комісія (спеціальна комісія) зобов’язана:
…
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.
пункт 35
35…
Норма відсутня

35…
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.
пункт 43 
43…
Норма відсутня

43…
Ненадання зазначеної у цьому пункті інформації тягне за собою відповідальність, встановлену частиною шостою статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
пункт 46
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 причин настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння); невизнання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) пов’язаним з виробництвом за наявних обставин, за яких нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) визнаються пов’язаними з виробництвом; невстановлення осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці; нерозроблення плану заходів щодо запобігання виникненню подібних нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь) обґрунтовано повернути їх на доопрацювання, продовживши наказом строк розслідування до п’яти робочих днів.
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.
пункт 49
49…
…
Норма відсутня

49…
…
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.
Пункт 64
64…
Норма відсутня
…

64…
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.
…
Норма відсутня

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, 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 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 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, Національної поліції, 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 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 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 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 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.
Додаток 11
…
Примітки. 4. У пункті 2 зазначається і кодується:
юридична та фактична адреса підприємства (установи, організації) відповідно до КОАТУУ (Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України)
…

…
Ïðèì³òêè. 4. Ó ïóíêò³ 2 çàçíà÷àºòüñÿ ³ êîäóºòüñÿ:
юридична та фактична адреса підприємства (установи, організації) відповідно до Кодифікатора (Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад).
…
äîäàòîê 111.
Íîðìà â³äñóòíÿ
Додаток 111
до Порядку
Форма Н-1
ЗАТВЕРДЖУЮ



(посада керівника юридичної особи, 



яка утворила комісію із спеціального розслідування



нещасного випадку





(підпис)
            
     (ініціали та прізвище)






20__ р.



АКТ
спеціального розслідування нещасного випадку, що стався
____ ___________ 20___ р. о ___ год. ____ хв.
на (в) ___________________________________________________________________________
                              (найменування підприємства (установи, організації) та код згідно з ЄДРПОУ,
_______________________________________________________________________________________________
найменування уповноваженого органу підприємства та його код згідно з ЄДРПОУ)





(äàòà ñêëàäåííÿ àêòà)

        (ì³ñöå ñêëàäåííÿ àêòà)


Êîì³ñ³ÿ, óòâîðåíà íàêàçîì  _______________________________________________________
                                             (íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà óòâîðèëà êîì³ñ³þ)
â³ä ___  ___________ 20___ ð. ¹ ____, ó ñêëàä³:

ãîëîâè _________________________________________________________________________
(ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, ïîñàäà, ì³ñöå ðîáîòè)
÷ëåí³â êîì³ñ³¿ ____________________________________________________________________
(ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, ïîñàäà, ì³ñöå ðîáîòè)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
çà ó÷àñòþ _______________________________________________________________________
(ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, ïîñàäà, ì³ñöå ðîáîòè)
________________________________________________________________________________________________

ïðîâåëà ñïåö³àëüíå ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó, ùî ñòàâñÿ
________________________________________________________________________________
(ì³ñöå íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó, íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà)

Кількість потерпілих - __ осіб, з них __ - із смертельним наслідком.
Строк роботи комісії продовжено згідно з наказом (наказами) 
від ___ ________ 20__ р. № ___ у зв’язку з  _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
      (зазначаються підстави для продовження строку проведення розслідування)
1. Â³äîìîñò³ ïðî ïîòåðï³ëîãî:
ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³






÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê íàðîäæåííÿ





ñòàòü





ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ðåºñòðàö³¿









³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
(ñåð³ÿ òà/àáî íîìåð ïàñïîðòà)









ïðîôåñ³ÿ (ïîñàäà)





Ä³àãíîç, ÿêèé âñòàíîâëåíî çàêëàäîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ










Â³äîìîñò³ ïðî ÷ëåí³â ñ³ì’¿ ïîòåðï³ëîãî, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà éîãî óòðèìàíí³



(ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ð³ê íàðîäæåííÿ, 
ñòóï³íü ðîäèííîãî çâ’ÿçêó, ð³ä çàíÿòü)

2. Â³äîìîñò³ ïðî ï³äïðèºìñòâî (óñòàíîâó, îðãàí³çàö³þ) (ñòðàõóâàëüíèêà) ÿê ïëàòíèêà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, ïðàö³âíèêîì ÿêîãî º ïîòåðï³ëèé (ïîòåðï³ë³), òà â³äîìîñò³ ïðî ï³äïðèºìñòâî (óñòàíîâó, îðãàí³çàö³þ), äå ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê
Íàéìåíóâàííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ïðàö³âíèêîì ÿêîãî º ïîòåðï³ëèé









Àäðåñà ï³äïðèºìñòâà (óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿):



þðèäè÷íà




(âóëèöÿ, áóäèíîê, íàñåëåíèé ïóíêò, ðàéîí, îáëàñòü, 
ïîøòîâèé ³íäåêñ)






ôàêòè÷íà




(âóëèöÿ, áóäèíîê, íàñåëåíèé ïóíêò, ðàéîí, îáëàñòü,
ïîøòîâèé ³íäåêñ)


ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ïëàòíèêà ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó











äàòà âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó








(÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê)


íàéìåíóâàííÿ òà êîä îñíîâíîãî âèäó åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ 







öåõ, ä³ëüíèöÿ, ì³ñöå, äå ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê         


Відомості про підприємство (установу, організацію), де стався нещасний випадок:
найменування підприємства
(установи, організації)  ____________________________________________________________
адреса підприємства
(установи, організації) _____________________________________________________________
юридична ________________________________________________________________________
                                                          (будинок, вулиця, місто, район, область, поштовий індекс)
_________________________________________________________________________________

íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà
(óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿):


àäðåñà ï³äïðèºìñòâà
(óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿):



þðèäè÷íà




                      (áóäèíîê, âóëèöÿ, ì³ñòî, ðàéîí, îáëàñòü, ïîøòîâèé ³íäåêñ)


ôàêòè÷íà




                     (áóäèíîê, âóëèöÿ, ì³ñòî, ðàéîí, îáëàñòü, ïîøòîâèé ³íäåêñ)



öåõ, ä³ëüíèöÿ, ì³ñöå, äå ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê



3. Коротка характеристика діяльності підприємства (установи, організації) та опис місця, де стався нещасний випадок:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Обставини, за яких стався нещасний випадок
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Вид події та причини настання нещасного випадку, шкідливі або небезпечні фактори 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Âèä ïîä³¿:




(íàéìåíóâàííÿ)



Ïðè÷èíè:



îñíîâíà:




(íàéìåíóâàííÿ)



ñóïóòí³: 




(íàéìåíóâàííÿ)







(íàéìåíóâàííÿ)







(íàéìåíóâàííÿ)


Øê³äëèâèé àáî íåáåçïå÷íèé ôàêòîð








(íàéìåíóâàííÿ)


6. Свідки нещасного випадку
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада/професія, місце роботи та проживання)
7. Висновок комісії
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Матеріали, які додаються до акта (перелік):
1)
2)

Голова комісії





(підпис)

(ініціали, прізвище)

Члени комісії





(підпис)

(ініціали, прізвище)







(підпис)

(ініціали, прізвище)

___________
Примітки. 1. Якщо нещасний випадок визнається пов’язаним з виробництвом, це позначається великою літерою П (Н-1/П), якщо не пов’язаним з виробництвом - великими літерами НП (Н-1/НП).
2. Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються відповідно до міжгалузевих та галузевих класифікаторів з використанням установлених законодавством термінів і визначень.
Коди в клітинках зазначаються обов’язково.
У преамбулі акта зазначається:
дата затвердження акта згідно з вимогами Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві; 
дата складення акта відповідно до вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;
найменування підприємства (установи, організації), на якому стався нещасний випадок, та його код згідно з ЄДРПОУ;
уповноважений орган підприємства та його код згідно з ЄДРПОУ. У разі відсутності уповноваженого органу зазначається “без підпорядкування”.
Дані акта щодо числа та місяця кодуються відповідно до їх порядкових номерів, а рік - двома останніми цифрами, наприклад, дата “1 січня 2019 р.” кодується так: |0|1|0|1|1|9|.
Дані щодо часу, коли стався нещасний випадок, наприклад, час “12 год. 05 хв.”, кодуються так: |1|2|0|5|.
3. У пункті 1 зазначаються відомості про потерпілого, а у разі групового нещасного випадку - про кожного потерпілого окремо:
стать кодується так: 1 - чоловіча, 2 - жіноча;
число, місяць і рік народження потерпілого зазначаються повністю, а кодується число повних років на день настання нещасного випадку (наприклад, дата “1 січня 1970 р.” кодується так: |53|; 
у полі “ідентифікаційний код або серія та/або номер паспорта” заповнюється серія та/або номер паспорта тільки для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
професія (посада), розряд (клас) записуються і кодуються відповідно до Державного класифікатора професій (далі - Класифікатор професій). Якщо назва професії потерпілого не відповідає Класифікатору професій, в кодовій частині ставиться |0|;
діагноз зазначається згідно з: 
довідкою закладу охорони здоров’я, виданою в день надання першої медичної допомоги цим закладом, і може бути уточнено до завершення розслідування та кодується відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я (МКХ-10).
4. У пункті 2 зазначається і кодується:
найменування підприємства (установи, організації) відповідно до ЄДРПОУ;
юридична та фактична адреса підприємства (установи, організації) відповідно до Кодифікатора (Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад) - кодується тільки область (місто);
найменування цеху, дільниці - зазначається тільки в текстовому вигляді  відповідно до затвердженого переліку підрозділів підприємства;
найменування та код основного виду економічної діяльності згідно з Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) Національного класифікатора України ДК 009:2010 за структурою кодового позначення об’єкта КВЕД - |ХХ.ХХ|, наприклад, “Добування солі” |08.93|.
Відомості про підприємство (установу, організацію), де стався нещасний випадок, у пункті 2 заповнюються тільки у разі, якщо нещасний випадок стався з працівником підприємства (страхувальника) на іншому підприємстві (в установі, організації).
5. У пункті 3 викладається стисла характеристика підприємства (страхувальника) як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, працівником якого є потерпілий (потерпілі): дата взяття на облік платника єдиного внеску, реєстраційний номер платника єдиного внеску; юридична та фактична адреса; види економічної діяльності (КВЕД);
відомості про затверджений та фактичний режим роботи підприємства (установи, організації), об’єкта (устатковання) до настання нещасного випадку та інші відомості, що стосуються потерпілого (потерпілих);
описується стан об’єкта (дільниці), устаткування (конструкцій) і матеріалів у місці, де стався нещасний випадок у разі якщо нещасний випадок стався на території підприємства або викладається опис місця, де стався нещасний випадок.
Аналогічно викладається характеристика підприємства (установи, організації), на якому стався нещасний випадок, у разі, коли нещасний випадок стався з працівником підприємства (установи, організації) (страхувальника) на іншому підприємстві (в установі, організації).
6. У пункті 4 описуються події, що сталися, роботи, які проводилися до нещасного випадку, дій потерпілого (потерпілих) та інших осіб, причетних до нещасного випадку.
Події викладаються послідовно, із зазначенням дій потерпілого (потерпілих) або інших осіб; висновків експертизи (якщо проводилася); інших відомостей, інформації, документів, отриманих комісією під час розслідування.
7. У пункті 5 зазначаються і кодуються вид події та причини нещасного випадку відповідно до розділів 1, 2 Класифікатора видів подій, причин, обладнання, устатковання, машин, механізмів, транспортних засобів, що призвели до настання нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії (далі - Класифікатор), зазначеного в додатку 9.
Основна причина нещасного випадку зазначається і кодується першою. Якщо супутніх причин нещасного випадку більш як три, інші причини зазначаються лише у текстовій частині без кодування.
Шкідливий або небезпечний фактор та його значення наводяться та кодуються відповідно до ДСТУ 2293-2014, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 2 грудня 2014 р. № 1429.
Устатковання кодується відповідно до розділу 3 Класифікатора, наприклад: устатковання енергетичне - |311|. Якщо у переліку відсутнє устатковання, що призвело до нещасного випадку, таке устатковання записується під кодом |969|, як “інше” - також розшифровується.
8. У пункті 6 зазначаються відомості (прізвище, ім’я та по батькові, посада/професія, місце роботи та проживання) щодо свідків нещасного випадку та/або осіб, яким відомі будь-які обставини події.
9. У пункті 7 зазначаються:
визначення нещасного випадку, пов’язаним або не пов’язаним з виробництвом, із посиланням на відповідний підпункт пункту 52, або на підставу, визначену пунктом 53 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;
відомості про скасування  тимчасового акта за формою Н-1 та втрату ним чинності (у разі його складення).
10. У пункті 8 зазначаються перелік документів, які додаються до акта:
рішення (постанова, ухвала) суду про встановлення факту нещасного випадку на виробництві або про проведення повторного розслідування чи постанова органу досудового розслідування про проведення розслідування;
окрема думка члена комісії (у разі незгоди із висновком акта).
11. У пункті 5 тимчасового акта за формою Н-1 (у разі його складення) зазначається інформація, встановлена на час складення акта.


Äîäàòîê 29
Íîðìà â³äñóòíÿ
Äîäàòîê 29
äî Ïîðÿäêó

(áëàíê àáî êóòîâèé øòàìï Äåðæïðàö³ àáî ¿¿ òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó, ÿêèé óòâîðèâ ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ ç ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³ ³ç çàçíà÷åííÿì íîìåðà òà äàòè íàäñèëàííÿ çàïèòó)


Íàçâà, àäðåñà îðãàíó: 
â³éñüêîâî-öèâ³ëüíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;
ÄÑÍÑ; Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè àáî íàçâà òà àäðåñà îðãàíó, ÿêèé íàäàº â³äîìîñò³ íà çàïèò êîì³ñ³¿ ç ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³ ³ç çàçíà÷åííÿì íîìåðà òà äàòè íàäñèëàííÿ â³äîìîñòåé ÿêîìó íàäñèëàºòüñÿ çàïèò 



ÇÀÏÈÒ

ùîäî íàäàííÿ â³äîìîñòåé ïðî íåùàñíèé âèïàäîê íà âèðîáíèöòâ³, ñïåö³àëüíå ðîçñë³äóâàííÿ ÿêîãî ïðîâîäèòüñÿ êîì³ñ³ºþ, óòâîðåíîþ íàêàçîì _____________________________________________________________________________
          (íàçâà îðãàíó, ÿêèé óòâîðèâ êîì³ñ³þ ç ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³) 
â³ä «___» ____________ 20__ ðîêó ¹ _____________

ñòîñîâíî íàÿâíîñò³ îçíàê çáðîéíî¿ àãðåñ³¿, âåäåííÿ áîéîâèõ (âîºííèõ) ä³é òà/àáî ¿õ íàñë³äê³â, ÿê³ ïðèçâåëè äî òðàâìóâàííÿ (ïîðàíåííÿ) òà/àáî çàãèáåë³ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ³íîçåìö³â òà îñ³á áåç ãðîìàäÿíñòâà ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íèìè òðóäîâèõ (ïîñàäîâèõ) îáîâ’ÿçê³â, ùî ñòàëîñü:
_____________________________________________________________________________
(äàòà òà ÷àñ íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó, íàçâà ï³äïðèºìñòâà (óñòàíîâè, _____________________________________________________________________________ 
îðãàí³çàö³¿) ³ç çàçíà÷åííÿì êîäó ªÄÐÏÎÓ, ç ïðàö³âíèêàìè ÿêîãî ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê. Ê³ëüê³ñòü 
 _____________________________________________________________________________ 
ïîòåðï³ëèõ, ó òîìó ÷èñë³ ç³ ñìåðòåëüíèì íàñë³äêîì. Ì³ñöå íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó ç ìàêñèìàëüíî 
 _____________________________________________________________________________ 
âèçíà÷åíèìè êîîðäèíàòàìè ðîçòàøóâàííÿ)

Ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³, ïðîøó íàäàòè ï³äòâåðäæåííÿ àáî ñïðîñòóâàòè íàÿâí³ñòü îçíàê çáðîéíî¿ àãðåñ³¿, âåäåííÿ áîéîâèõ ä³é òà/àáî ¿õ íàñë³äê³â ó ñòðîêè, âèçíà÷åí³ ïóíêòîì 14120 Ïîðÿäêó ðîçñë³äóâàííÿ òà îáë³êó íåùàñíèõ âèïàäê³â, ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü òà àâàð³é íà âèðîáíèöòâ³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17.04.2019 ¹ 337, òà çà ôîðìîþ çã³äíî ç äîäàòêîì 30 äî öüîãî Ïîðÿäêó.

Çàïèòóâàíà ³íôîðìàö³ÿ íåîáõ³äíà äëÿ âèçíà÷åííÿ ïîâ’ÿçàíèé ÷è íå ïîâ’ÿçàíèé íåùàñíèé âèïàäîê ç âèðîáíèöòâîì òà, ó ïîäàëüøîìó, çàáåçïå÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ãàðàíò³é ðåàë³çàö³¿ çàñòðàõîâàíèìè îñîáàìè ñâî¿õ ïðàâ.
 
_____________________________________________________________________________ 
(ïîñàäà îñîáè, ÿêà ï³äïèñóº çàïèò)

Ãîëîâà êîì³ñ³¿ 
³ç ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ        ___________________             ________________________
                                                                                                            (ï³äïèñ)                                                           (ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè)

Äîäàòîê 30
Íîðìà â³äñóòíÿ
Äîäàòîê 30
äî Ïîðÿäêó
  
(áëàíê àáî êóòîâèé øòàìï îðãàíó â³éñüêîâî-öèâ³ëüíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿; ÄÑÍÑ; Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè àáî íàçâà òà àäðåñà îðãàíó, ÿêèé íàäàº â³äîìîñò³ íà çàïèò êîì³ñ¿ ç ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³ ³ç çàçíà÷åííÿì íîìåðà òà äàòè íàäñèëàííÿ â³äîìîñòåé)

Íàçâà òà àäðåñà îðãàíó, ÿêèé óòâîðèâ êîì³ñ³þ ç ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó, ùî íàä³ñëàëà çàïèò 





Â²ÄÎÌÎÑÒ²

ïðî íåùàñíèé âèïàäîê íà âèðîáíèöòâ³, ñïåö³àëüíå ðîçñë³äóâàííÿ ÿêîãî ïðîâîäèòüñÿ êîì³ñ³ºþ, óòâîðåíîþ íàêàçîì _____________________________________________________________________________
          (íàçâà îðãàíó, ÿêèé óòâîðèâ êîì³ñ³þ ç ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³) 
â³ä «__» ____________ 20__ ðîêó ¹ _____________

íà çàïèò ______________________________________________________________________
 (Ï.².Á. ãîëîâè êîì³ñ³¿ ³ç ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó, ÿêèé íàä³ñëàâ çàïèò)
â³ä «___» ____________ 20__ ðîêó ¹ _____________
___________________________________________________
(íàçâà îðãàíó, ÿêèé íàäàº â³äîìîñò³ íà çàïèò)
ïîâ³äîìëÿº, ùî íà òåðèòîð³¿ _____________________________________________________
                                                      (ì³ñöå íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó, çàçíà÷åíå â çàïèò³)
____________________________________________________________________________________________________________________
Ñòàíîì íà ____________________________________________________________________
(äàòà òà ÷àñ íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó, çàçíà÷åí³ â çàïèò³)
_____________________________________________________________________________
(çàçíà÷èòè ï³äòâåðäæåííÿ àáî ñïðîñòóâàòè íàÿâí³ñòü îçíàê çáðîéíî¿ àãðåñ³¿, âåäåííÿ áîéîâèõ (âîºííèõ) ä³é òà/àáî ¿õ íàñë³äê³â 
_____________________________________________________________________________  ç êîðîòêîþ äåòàë³çàö³ºþ òàêèõ îçíàê)

Çàïèòóâàíà ³íôîðìàö³ÿ íàäàºòüñÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ ïîâ’ÿçàíèé ÷è íå ïîâ’ÿçàíèé íåùàñíèé âèïàäîê ç âèðîáíèöòâîì òà, ó ïîäàëüøîìó, çàáåçïå÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ãàðàíò³é ðåàë³çàö³¿ ïîòåðï³ëèìè îñîáàìè òà ÷ëåíàìè ¿õ ñ³ìåé ñâî¿õ ïðàâ.
 


________________________        ___________________             ________________________
  (ïîñàäà îñîáè, ÿêà ï³äïèñóº â³äîìîñò³)                                       (ï³äïèñ)                                                              (ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè)





Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
Ì³í³ñòðà åêîíîì³êè Óêðà¿íè											Òàðàñ ÊÀ×ÊÀ

____ ____________ 2022 ð.


