1 січня 2012 року набрав чинності новий Порядок проведення розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232. З цієї
ж дати втратив чинність Порядок розслідування, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112. Важливі нововведення, запроваджені новим
Порядком, для легкого сприйняття наведено у вигляді таблиці

Порядок розслідування нещасних випадків
на виробництві
від 25.08.2004 № 1112

Порядок розслідування нещасних
випадків на виробництві
від 30.11.2011 № 1232

(втратив чинність з 01.01.2012)

(чинний з 01.01.2012)

Пункт 1. <…> з особами, які
забезпечують себе роботою самостійно,
за умови добровільної сплати ними
внесків на державне соціальне
страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного
захворювання (далі — особи, які
забезпечують себе роботою самостійно)

Пункт 2. <…> членів фермерського
господарства, членів особистого селянського
господарства, осіб, що працюють за договором,
укладеним відповідно до законодавства
(далі ― особи, що забезпечують себе роботою
самостійно)

Змінено визначення поняття
«особи, що забезпечують себе
роботою самостійно»

Пункт 2. Дія цього Порядку
поширюється на: <…> осіб, у т. ч.
іноземців та осіб без громадянства, які
відповідно до законодавства уклали з
роботодавцем трудовий договір
(контракт) або фактично були
допущені до роботи в інтересах
підприємства

Пункт 2. Дія цього Порядку поширюється на:
<…> працівників, у т. ч. іноземців та осіб без
громадянства, які відповідно до законодавства
уклали з роботодавцем трудовий договір
(контракт) або фактично допущені до роботи
роботодавцем

Уточнено поняття «фактично
допущений до роботи».
Відтепер осіб, які
працюватимуть не за
трудовим договором,
фактично може допустити до
роботи лише роботодавець

Пункт 8. <…> У разі настання
нещасного випадку безпосередній
керівник робіт (уповноважена особа
підприємства) зобов’язаний: <…>
повідомити про те, що сталося,
роботодавця, керівника первинної
організації профспілки, членом якої є
потерпілий, або уповноважену
найманими працівниками особу з
питань охорони праці, якщо
потерпілий не є членом профспілки

Пункт 8. <…> У разі настання нещасного
випадку безпосередній керівник робіт
зобов’язаний: <…> негайно повідомити
роботодавця про те, що сталося

Вилучено вимогу щодо
повідомлення безпосереднім
керівником робіт про те, що
сталося (нещасний випадок),
профспілку або уповноважену
особу з питань охорони праці

Пункт 9. Лікувально-профілактичний
заклад повинен про кожне звернення
потерпілого з посиланням на нещасний
випадок на виробництві без направлення
підприємства передати протягом доби з
використанням засобів зв’язку екстрене
повідомлення <…>:

Пункт 9. Лікувально-профілактичний заклад
повинен передати протягом доби з
використанням засобів зв’язку та на
паперовому носії екстрене повідомлення про
звернення потерпілого з посиланням на
нещасний випадок на виробництві <…>:

Встановлено, що лікувальнопрофілактичний заклад також
має передати повідомлення
про звернення потерпілого з
посиланням на нещасний
випадок на виробництві
територіальному органу
Держгірпромнагляду

1) підприємству, де працює потерпілий;
підприємству, де працює потерпілий;
робочому органу виконавчої дирекції
Фонду <…>;
установі (закладу) державної санітарноепідеміологічної служби <…> у разі

2) робочому органові виконавчої дирекції
Фонду <…>;
3) територіальному органові
Держгірпромнагляду за місцем настання

На що звернути увагу

виявлення гострого професійного
захворювання (отруєння)

нещасного випадку;
4) закладові державної санітарноепідеміологічної служби <…> у разі виявлення
гострого професійного захворювання
(отруєння)
Пункт 9. <…> Лікувально-профілактичний
заклад обов’язково проводить у порядку,
встановленому МОЗ, необхідні дослідження і
складає протокол про наявність в організмі
потерпілого алкоголю (наркотичних засобів чи
отруйних речовин) та визначає ступінь його
сп’яніння. Відповідний висновок чи витяг з
протоколу, а також висновок про ступінь
тяжкості травми (із зазначенням коду діагнозу
згідно з Міжнародною статистичною
класифікацією хвороб та споріднених проблем
охорони здоров’я (МКХ-10) подаються на
запит роботодавця, Фонду до утворення комісії
з проведення розслідування нещасного випадку
або голови комісії після її утворення протягом
однієї доби з моменту одержання запиту

Запроваджено обов’язкове
проведення лікувальнопрофілактичним закладом
дослідження на наявність в
організмі потерпілого
алкоголю (наркотичних
засобів чи отруйних речовин)

Пункт 10. Роботодавець, одержавши
повідомлення про нещасний випадок
(крім випадків, передбачених пунктом
41 цього Порядку), зобов’язаний
негайно: 1) повідомити з
використанням засобів зв’язку про
нещасний випадок <…>; 2) утворити
наказом комісію з розслідування
нещасного випадку у складі не менше
ніж три особи та організувати
розслідування

Пункт 10. Роботодавець, одержавши
повідомлення про нещасний випадок (крім
випадків, передбачених пунктом 37 цього
Порядку), зобов’язаний: 1) протягом однієї
години передати з використанням засобів
зв’язку та протягом доби на паперовому носії
повідомлення про нещасний випадок: <…>
керівникові первинної організації
профспілки незалежно від членства
потерпілого в профспілці (у разі наявності на
підприємстві кількох профспілок —
керівникові профспілки, членом якої є
потерпілий, а у разі відсутності профспілки —
уповноваженій найманими працівниками особі
з питань охорони праці); <…> 2) протягом
доби утворити комісію у складі не менш як три
особи та організувати проведення
розслідування

Конкретизовано строки
повідомлення про нещасний
випадок та строк утворення
на підприємстві комісії з
розслідування. Відтепер
роботодавець надсилає
повідомлення про нещасний
випадок також керівникові
профспілки (або
уповноваженій особі з питань
охорони праці)

Пункт 11. <…> У разі виявлення
гострого професійного захворювання
(отруєння) до складу комісії
включається також представник
установи державної санітарноепідеміологічної служби, яка обслуговує
підприємство, та робочого органу
виконавчої дирекції Фонду за
місцезнаходженням підприємства

Пункт 11. <…> У разі виявлення гострого
професійного захворювання (отруєння) до
складу комісії входить також представник
закладу державної санітарно-епідеміологічної
служби, який здійснює санітарноепідеміологічний нагляд за підприємством. У
разі відсутності на підприємстві, у фізичних
осіб — підприємців чи в осіб, що забезпечують
себе роботою самостійно, необхідної кількості
осіб для утворення комісії до складу комісії
входять представники роботодавця
(роботодавець) та райдержадміністрації чи
виконавчого органу місцевого
самоврядування

Розширено склад комісії з
розслідування гострого
професійного захворювання
(отруєння) на підприємствах
та у фізичних осіб —
підприємців, де відсутня
необхідна кількість осіб для
утворення комісії

Пункт 11. <…> Голова комісії зобов’язаний
письмово поінформувати потерпілого або
уповноважену ним особу, яка представляє його
інтереси, про його або її права і з початку

Запроваджено вимогу щодо
письмового інформування
головою (спеціальної) комісії
потерпілого (або

–

–

роботи комісії запросити до співпраці.

уповноважену ним особу) про
його (її) права

Пункт 38. <…> Голова спеціальної комісії
зобов’язаний письмово поінформувати
потерпілого, членів його сім’ї або
уповноважену особу, яка представляє його
інтереси, про їх права і запросити до співпраці
Конкретизовано нюанси
розслідування нещасного
випадку з незастрахованою
фізичною особою —
підприємцем (особою, що
забезпечує себе роботою
самостійно)

–

Пункт 13. 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, який утворює
комісію у складі не менш як три особи. До
складу комісії входять представник
територіального органу Держгірпромнагляду
за місцем настання нещасного випадку (голова
комісії) та представники місцевої
держадміністрації за місцем настання
нещасного випадку, первинної організації
профспілки, членом якої є потерпілий, або
територіального профоб’єднання за місцем
настання нещасного випадку, якщо потерпілий
не є членом профспілки

Пункт 13. Комісія зобов’язана протягом
трьох діб: <…> скласти акт
розслідування нещасного випадку за
формою Н-5 у трьох примірниках, а
також акт за формою Н-1 у шести
примірниках; <…> у разі виявлення
гострого професійного захворювання
(отруєння) <…> у чотирьох
примірниках карту обліку професійного
захворювання (отруєння) за формою П-5

Пункт 14. Комісія зобов’язана протягом трьох
робочих днів з моменту її утворення: <…>
скласти у п’яти примірниках акт за формою
Н-5 та акт за формою Н-1; <…> у разі
виявлення гострого професійного
захворювання (отруєння), пов’язаного з
виробництвом, крім актів за формою Н-5 і Н-1,
у шістьох примірниках картку обліку
професійного захворювання (отруєння) за
формою П-5

Змінено кількість примірників
актів розслідування

Пункт 13. <…> у разі виникнення
потреби у проведенні лабораторних
досліджень, експертизи, випробувань
для встановлення обставин і причин
нещасного випадку строк розслідування
може бути продовжено за погодженням
з територіальним органом
Держгірпромнагляду за
місцезнаходженням підприємства, але
не більше ніж на місяць, про що
роботодавець видає наказ

Пункт 14. <…> у разі виникнення потреби у
проведенні лабораторних досліджень,
експертизи, випробувань для встановлення
обставин і причин настання нещасного випадку
строк розслідування може бути продовжений
за письмовим погодженням з територіальним
органом Держгірпромнагляду за
місцезнаходженням підприємства. У разі
отримання письмового погодження
роботодавець приймає рішення про
продовження строку проведення розслідування

Не встановлено конкретного
строку продовження
розслідування нещасного
випадку за погодженням з
територіальним органом
Держгірпромнагляду

Пункт 14. Визнаються пов’язаними з
виробництвом нещасні випадки, що
сталися з працівниками під час
виконання трудових обов’язків, у т. ч. у
відрядженні, а також ті, що сталися у
період <…> виконання дій в інтересах
підприємства, на якому працює
потерпілий, тобто дій, які не належать
до трудових обов’язків працівника

Пункт 15. Обставинами, за яких нещасний
випадок визнається таким, що пов’язаний з
виробництвом, і складається акт за формою Н1, є: <…> 7) виконання дій в інтересах
підприємства, на якому працює потерпілий,
тобто дій, які не належать до його трудових
(посадових) обов’язків, зокрема із запобігання
виникненню аварій або рятування людей та
майна підприємства, будь-які дії за дорученням

Розширено сферу виконання
дій в інтересах підприємства,
під час яких стався нещасний
випадок, що визнається
пов’язаним з виробництвом

(подання необхідної допомоги іншому
працівникові, дій щодо запобігання
аваріям або рятування людей та майна
підприємства, інших дій за
розпорядженням або дорученням
роботодавця)

роботодавця; участь у спортивних
змаганнях, інших масових заходах та акціях,
які проводяться підприємством самостійно
або за рішенням органів управління за
наявності відповідного розпорядження
роботодавця

Пункт 14. Визнаються пов’язаними з
виробництвом нещасні випадки, що
сталися з працівниками під час
виконання трудових обов’язків, у т. ч. у
відрядженні, а також ті, що сталися у
період <…> проїзду на роботу чи з
роботи на транспортному засобі, що
належить підприємству, або на іншому
транспортному засобі, наданому
роботодавцем

Пункт 15. Обставинами, за яких нещасний
випадок визнається таким, що пов’язаний з
виробництвом, і складається акт за формою Н1, є <…> 5) проїзд на роботу чи з роботи на
транспортному засобі, що належить
підприємству, або іншому транспортному
засобі, наданому роботодавцем відповідно до
укладеного договору

Конкретизовано умови
використання транспортного
засобу, що належить
підприємству, та іншого
транспортного засобу,
наданому роботодавцем

Пункт 16. Нещасні випадки, пов’язані із
завданням тілесних ушкоджень іншою
особою, або вбивство працівника під час
виконання чи у зв’язку з виконанням
ним трудових (посадових) обов‘язків чи
дій в інтересах підприємства незалежно
від порушення кримінальної справи
розслідуються відповідно до цього
Порядку. Такі випадки визнаються
пов‘язаними з виробництвом (крім
випадків, що сталися з особистих
мотивів)

Пункт 15. Обставинами, за яких нещасний
випадок визнається таким, що пов’язаний з
виробництвом, і складається акт за формою Н1, є: <…> 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 особою
особистих стосунків невиробничого
характеру, що підтверджено висновком
компетентних органів

Конкретизовано нюанси
розслідування заподіяння
тілесних ушкоджень.
Відтепер за наявності
висновку компетентних
органів характер нещасного
випадку, що стався в
результаті заподіяння
тілесних ушкоджень, може
бути визнано невиробничим

Пункт 17. <…> у разі, коли нещасний випадок
стався з фізичною особою ― підприємцем чи
особою, що забезпечує себе роботою
самостійно та застрахована у Фонді, керівник
робочого органу виконавчої дирекції Фонду,
який утворив комісію, повинен розглянути і
затвердити примірник акта за формою Н-5 і Н1

Фонду надано право
формувати комісію з
розслідування та
затверджувати акти за
формою Н-5 і Н-1 у разі
настання нещасного випадку з
особою, що забезпечує себе
роботою самостійно

Пункт 19. Примірники затверджених актів за
формою Н-5 і Н-1 протягом доби
надсилаються роботодавцем <…>

Скорочено строк надсилання
роботодавцем примірників
затверджених актів

–

Пункт 23. <…> Якщо факт настання нещасного
випадку встановлено рішенням суду,
розслідування організовує територіальний
орган Держгірпромнагляду за місцем настання
нещасного випадку та утворює комісію у
складі не менш як чотири особи

Додано вимоги щодо
організації розслідування
Держгірпромнаглядом
нещасного випадку, факт
якого встановлено рішенням
суду

Пункт 35. <…> Відомості про обставини
і причини катастроф, аварій та подій на
транспорті, що призвели до нещасних
випадків, а також про осіб, які

Пункт 31. <…> Після отримання роботодавцем
або робочим органом виконавчої дирекції
Фонду (у разі, коли нещасний випадок стався з
фізичною особою ― підприємцем чи особою,

Запроваджено нові вимоги
щодо розслідування
нещасного випадку, що стався
з водієм, машиністом,

–

Пункт 21. Примірник затвердженого
акта за формою Н-5 разом з
примірником затвердженого акта за
формою Н-1 (або формою НПВ) і
примірником матеріалів розслідування
карти форми П-5 — у разі виявлення
гострого професійного захворювання
(отруєння), протягом трьох діб
надсилаються роботодавцем <…>

допустили порушення вимог
законодавства, незалежно від
порушення кримінальної справи
передаються відповідними органами у
десятиденний строк після закінчення
розслідування підприємству,
працівниками якого є потерпілі

що забезпечує себе роботою самостійно)
відомостей про обставини і причини
катастрофи, аварії та пригоди (події) на
транспорті, а також осіб, які допустили
порушення вимог законодавства, ним
складається висновок за формою Т-1 згідно з
додатком 9. Висновок за формою Т-1
надсилається у триденний строк після його
погодження з територіальним органом
Держгірпромнагляду та робочим органом
виконавчої дирекції Фонду за місцем настання
нещасного випадку роботодавцем або робочим
органом виконавчої дирекції Фонду <…>
представникам органів та установ, яким
надіслано акти за формою Н-5 і Н-1. Акт за
формою Н-1 <…> на кожного потерпілого під
час перебування в рейсі внаслідок катастрофи,
аварії та пригоди (події) на транспорті, що
користувався транспортним засобом, але не
причетний до керування, складається без
використання зазначених матеріалів

пілотом, а також членами
екіпажу (бригади)
транспортного засобу;
введено висновок за формою
Т-1

Пункт 40. Спеціальному розслідуванню
підлягають <…> нещасні випадки з
тяжкими наслідками, у т. ч. з можливою
інвалідністю потерпілого (за рішенням
органів Держгірпромнагляду)

Пункт 36. <…> Спеціальне розслідування
нещасних випадків, що спричинили тяжкі
наслідки, у т. ч. з можливою інвалідністю
потерпілого, проводиться за рішенням
Держгірпромнагляду або його територіальних
органів залежно від характеру і ступеня
тяжкості травми. Якщо територіальним
органом Держгірпромнагляду протягом
доби не прийнято рішення про проведення
спеціального розслідування такого
нещасного випадку, розслідування
проводиться роботодавцем або Фондом

Запроваджено вимогу щодо
розслідування нещасних
випадків з тяжкими
наслідками роботодавцем або
Фондом, якщо
територіальним органом
Держгірпромнагляду
протягом доби не прийнято
рішення про проведення
спеціального розслідування

03.3 — падіння, зсув, перекидання
технологічних транспортних засобів

Розширено Класифікатор
видів подій, що призвели до
нещасного випадку

03.4 — падіння устаткування (обладнання) або
їх конструктивних елементів; <…>
05 — ураження електричним струмом, у
тому числі:
05.1 — у разі доторкання до ліній
електропередачі та обірваних проводів
–

05.2 — у разі наближення на недопустиму
відстань до струмоведучих частин, що
перебувають під напругою
05.3 — у разі дії блискавки;
06 — дія температур
06.1 — дія підвищених температур (крім
пожежі)
06.2 — дія низьких температур (обмороження);
<…>

15 — техногенна аварія;
19 — самогубство;
20 — зникнення працівника;
21 — газодинамічне явище;
22 — погіршення стану здоров’я
Додаток 3 «Акт про нещасний випадок,
пов’язаний з виробництвом» за формою
Н-1. Класифікатор. 2. Причини
нещасного випадку:
Психофізіологічні:
26 — алкогольне, наркотичне сп’яніння,
токсикологічне отруєння
27 — низька нервово-психічна стійкість
28 — незадовільні фізичні дані або стан
здоров’я
29 — незадовільний психологічний
клімат у колективі
30 — травмування внаслідок
протиправних дій інших осіб

Додаток 4 «Акт про нещасний випадок,
пов’язаний з виробництвом» за формою Н-1.
Класифікатор. 2. Причини нещасного
випадку: Психофізіологічні:

Розширено Класифікатор
причин нещасного випадку

26 — алкогольне, наркотичне, токсикологічне
отруєння
27 — алкогольне, наркотичне,
токсикологічне сп’яніння
28 — низька нервово-психічна стійкість
29 — незадовільні фізичні дані або стан
здоров’я
30 — незадовільний психологічний клімат у
колективі
31 — травмування (смерть) внаслідок
протиправних дій інших осіб

31 — інші причини

32 — особиста необережність потерпілого
33 — інші причини
Додаток 4 «Акт про нещасний випадок
на підприємстві, не пов’язаний з
виробництвом» за формою НПВ
Додаток 6 «Журнал реєстрації осіб, що
потерпіли від нещасних випадків»

–

Додаток 8 «Припис» за формою Н-9
(містить 5 пунктів)

–

Форму акта за формою НПВ
новим порядком
розслідування не передбачено

Додаток 7 «Журнал реєстрації осіб, що
потерпіли від нещасних випадків на
виробництві»

До форми журналу додано
графу «ПІБ, підпис особи, яка
зареєструвала нещасний
випадок»

Додаток 9 «Висновок про аварію, катастрофу,
пригоду (подію) на транспорті, що сталася ___
________ 20__ р. о ___ год. ___ хв. з
працівником (працівниками)» за формою Т-1

Додано нову форму Т-1

Додаток 10 «Припис» за формою Н-9 (не
містить пунктів)

Змінено форму та зміст
Припису за формою Н-9 від
органів Держгірпромнагляду

