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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ 
 

Мета заняття – набути практичних навиків ідентифікації небезпечних фак-
торів життєвого середовища, подій і причин, що призводять до нещасних випа-
дків невиробничого характеру (далі – НВ) та ознайомитися з порядком їх роз-
слідування. 

Після проведення практичного заняття студент повинен знати: 
– правове регулювання з розслідування та обліку НВ; 
– порядок розслідування таких випадків; 
– органи та заклади, які залучаються до розслідування НВ; 
– форми документів, що складаються при розслідуванні НВ. 
Студент повинен уміти: 

– складати акт за формою НТ про НВ; 
– користуватися класифікаторами подій, що призвели до НВ, місць подій та 
причин НВ. 

 
2. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ, ПОНЯТЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 
У цій роботі згідно з Національним стандартом України ДСТУ 2293-99 [1] 

та іншими нормативно-правовими актами вживаються терміни та поняття у та-
кому значенні: 

травма – порушення анатомічної цілісності організму людини або його 
функцій внаслідок дії чинників зовнішнього середовища; 

небезпечний фактор – будь-який фізичний, хімічний, біологічний чинник, 
дія якого за певних умов призводить до травми або іншого різкого погіршення 
здоров’я людини, або смерті; 

нещасний випадок невиробничого характеру – непередбачений збіг об-
ставин і умов, за яких заподіяна шкода здоров’ю або настала смерть людини, не 
пов’язаний з виконанням трудових обов’язків; 

травматизм – сукупність нещасних випадків. 
технічне розслідування – встановлення технічних і організаційних причин 

виникнення аварії та розроблення заходів щодо запобігання таким аваріям. 
У методичних вказівках до практичного заняття застосовуються такі ско-

рочення: 
акт за формою НТ – акт про нещасний випадок невиробничого характеру; 
виконавчий орган ради – виконавчий орган міської, районної у місті ради; 
Держгірпромнагляд – Державний комітет України з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду; 
КМУ – Кабінет Міністрів України; 
ЛПЗ – лікувально-профілактичний заклад; 
НВ – нещасний випадок невиробничого характеру. 
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3. СТАН ТРАВМАТИЗМУ В УКРАЇНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

 
За даними Держкомстату, в Україні в різні роки від нещасних випадків не-

виробничого характеру загинуло близько 41-81 тис. чоловік переважно праце-
здатного віку, з яких близько 365 тис. стають інвалідами. 

З 1991 року в Україні від НВ у невиробничій сфері загинуло понад 1,3 млн. 
чоловік що становить 99% усіх загиблих від зовнішніх причин. 

 
 

Рис.1 – Динаміка кількості загиблих у побуті (невиробничий травматизм) 
за 1991 – 2012 роки  (всього 1 373 220 осіб).   

 
Дані про травматизм невиробничого характеру зі смертельними наслідками 

за основними причина у 2010 – 2012 роках наведені в табл.1. 
Масштаби смертності від нещасних випадків невиробничого характеру в 

Україні втричі вищий, ніж у країнах Європейського Союзу та інших розвине-
них країнах, в 60 разів вище, ніж на виробництві, майже в 200 разів перевищу-
ють кількість загиблих у надзвичайних ситуаціях природного і техногенного 
характеру, що становить значну загрозу для національної безпеки у соціальній 
та економічній сферах, і призводить до поглиблення демографічної кризи [2]. 

З метою реалізації державної політики у сфері безпечної життєдіяльності 
населення та поліпшення організації роботи з профілактики травматизму неви-
робничого характеру КМУ постановою від 22 березня 2001 р. № 270 затвердив 
«Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характе-
ру» [3]. Цей Порядок визначає механізм розслідування та ведення обліку НВ 
невиробничого характеру, які сталися з громадянами України, іноземцями та 
особами без громадянства на території України. 

Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захво-
рювань і аварій на виробництві проводиться відповідно Порядку [4]. Опрацю-
вання цього нормативно-правового акту передбачено програмою дисципліни 
«Основи охорони праці» чи «Охорона праці в галузі». 
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Таблиця 1 – Кількість загиблих внаслідок травматизму невиробничого  
характеру за причинами смерті 
 

№ Причини смерті 2010 рік 2011 рік 2012 рік 
1 Навмисне самоушкодження 9 069 8 973 9 060 
2 Ушкодження з невизначеними намірами 6 152 6 009 5 911 
3 Транспортні НВ 5 825 5 701 5 817 
4 Випадкові отруєння та дія алкоголю 4 053 4 319 4 597 
5 Випадкові утоплення та занурення у воду 3 191 2 594 2 700 
6 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження 2 748 2 540 2 336 
7 Падіння 2 189 2 346 2 408 
8 НВ, пов’язані з дією природних факторів 2 715 2 286 1 465 
9 Випадкові отруєння та дія отруйних речовин 2 128 2 085 2 094 
10 Інші НВ із загрозою дихання 1 783 1 859 1 843 

11 
НВ, спричинені дією диму, вогню, жаром та гаря-
чими речовинами 

1 730 1 806 1 726 

12 Інші НВ 708 889 833 

13 
НВ, спричинені електричним струмом, випромі-
нюванням, температурою або тиском 

492 357 
368 

14 Загальна кількість 42 826 41 764 41 158 
                                    з них:    

15 Дітей віком до 14 років 1092 1036 978 
16 Сільське населення 16 538 16 057 15 839 
17 Міське населення 26 288 25 707 25 319 

 
Порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-

виховного процесу в навчальних закладах, та їх облік визначається Положен-
ням [5], яке в цих методичних вказівках не розглядається. 

 
4. ХАРАКТЕР ТРАВМ ТА ОБСТАВИН, ЗА ЯКИХ НЕЩАСНІ  

ВИПАДКИ, ЩО СТАЛИСЯ, ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗСЛІДУВАННЮ 
 
Розслідуванню підлягають: 

– травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень 
іншою особою; 

– отруєння; 
– самогубства; 
– опіки, обмороження; 
– утоплення; 
– ураження електричним струмом, блискавкою; 
– травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо, які 
призвели до ушкодження здоров'я або смерті потерпілих. 

 

Розслідуванню згідно з Порядком [3] підлягають НВ, що сталися під час: 
1) прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або ін-
шому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або ор-
ганізації (далі – організації) і не використовувався в інтересах цієї організації; 
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2) переміщення повітряним, залізничним, морським, внутрішнім водним, авто-
мобільним транспортом, в електротранспорті, метрополітені, на канатній до-
розі, фунікулері та на інших видах транспортних засобів; 

3) виконання громадських обов'язків (рятування людей, захист власності, пра-
вопорядку тощо, якщо це не входить до службових обов'язків); 

4) виконання донорських функцій; 
5) участі в громадських акціях (мітингах, демонстраціях, агітаційно-пропаган-
дистській діяльності тощо); 

6) участі у культурно-масових заходах, спортивних змаганнях; 
7) проведення культурних, спортивних та оздоровчих заходів, не пов'язаних з 
навчально-виховним процесом у навчальних закладах; 

8) використання газу в побуті; 
9) вчинення протиправних дій проти особи, її майна; 
10) користування або контакту із зброєю, боєприпасами та вибуховими матері-
алами; 

11) виконання робіт у домашньому господарстві, використання побутової техніки; 
12) стихійного лиха; 
13) перебування в громадських місцях, на об'єктах торгівлі та побутового обслу-
говування, у закладах лікувально-оздоровчого, культурно-освітнього та спор-
тивно-розважального призначення, в інших організаціях, а також у рекреа-
ційних зонах. 

14) контакту з тваринами (у тому числі птахами, плазунами, комахами тощо) та 
рослинами (у тому числі грибами, водоростями тощо) що призвело до ушко-
дження здоров'я або смерті потерпілих; 

15) споживання (використання) нехарчової продукції. 
Факт ушкодження здоров'я внаслідок НВ встановлює і засвідчує лікуваль-

но-профілактичний заклад. Документом, який підтверджує ушкодження здоро-
в'я особи, є листок непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного 
закладу. НВ розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані пси-
хічного розладу, алкогольного або наркотичного сп'яніння. 

 
5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕЩАСНІ ВИПАДКИ 

 
ЛПЗ, до яких звернулися або були доставлені потерпілі внаслідок НВ, ве-

дуть їх реєстрацію і протягом доби надсилають письмове повідомлення за вста-
новленою формою (додаток 1): 

про кожний НВ – до районної держадміністрації (виконавчого органу ради); 
про кожний НВ, що стався внаслідок споживання (користування) нехарчо-

вої продукції – до  органу державного ринкового нагляду у відповідній сфері 
відповідальності; 

про НВ із смертельним наслідком, пов'язаний із заподіянням тілесних 
ушкоджень іншою особою, а також НВ, що стався внаслідок контакту із зброєю, 
боєприпасами та вибуховими матеріалами або під час дорожньо-транспортної 
пригоди, – прокурору та органу досудового розслідування. 
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Якщо не надходило повідомлення від лікувально-профілактичного закладу 
про НВ потерпілий або особа, яка представляє його інтереси звертається до ра-
йонної держадміністрації (виконавчий орган ради), яка приймає рішення щодо 
необхідності проведення розслідування і визначення організації, що буде про-
водити розслідування, та направляє її керівнику копію рішення. 

 

6. РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 
НЕВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Розслідування НВ проводиться з метою визначення їх обставин та причин. 
На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання 
подібним випадкам, а також щодо вирішення питань соціального захисту поте-
рпілих. 

Районна держадміністрація (виконавчий орган ради) протягом доби з часу 
надходження від лікувально-профілактичного закладу повідомлення про НВ (за 
винятком НВ із смертельним наслідком) приймає рішення щодо утворення ко-
місії з розслідування НВ у складі не менш як трьох осіб. 

Розслідування НВ із смертельним наслідком, групових НВ у разі смерті 
хоча б одного з потерпілих, НВ, пов'язаних із заподіянням тілесних ушкоджень 
іншою особою, а також НВ, які сталися внаслідок контакту із зброєю, боєпри-
пасами та вибуховими матеріалами або дорожньо-транспортної пригоди, про-
водиться органом досудового розслідування. 

Технічне розслідування причин виникнення аварії, пов’язаної з використан-
ням газу в побуті, проводиться у порядку, визначеному Держгірпромнаглядом, за 
участю експертно-технічних центрів, які забезпечують науково-технічну підтри-
мку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. 

Загальна схема розслідування НВ без смертельного наслідку наведена на 
рис. 2. 

НВ (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розсліду-
ються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий, у складі голо-
ви комісії – посадова особа, яку визначає керівник організації, і членів комісії – 
керівника відповідного структурного підрозділу, представника профспілкової 
організації, членом якої є потерпілий, або уповноваженого трудового колекти-
ву, якщо потерпілий не є членом профспілки. Рішення щодо розслідування НВ 
приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого або осо-
би, яка представляє його інтереси, листка непрацездатності або довідки лікува-
льно-профілактичного закладу. 

У разі відмови організації провести розслідування НВ потерпілий або осо-
ба, яка представляє його інтереси, може звернутися до районної держадмініст-
рації (виконавчого органу ради), яка вирішує питання щодо проведення цього 
розслідування. 

До роботи комісії з розслідування НВ можуть залучатися представники 
районної держадміністрації (виконавчого органу ради), Фонду соціального 
страхування з тимчасової  втрати працездатності, організації, де працюють або 
навчаються потерпілі, організації, на території чи об'єкті якої стався НВ, а та-
кож представники органів охорони здоров'я, освіти, захисту прав споживачів, 
експерти страхової компанії (якщо потерпілий був застрахований). 

7



 

 
 
 
Рис. 2 – Загальна схема розслідування одиночного нещасного випадку  

   невиробничого характеру без смертельного наслідку 
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У процесі розслідування беруться до уваги листок непрацездатності чи до-
відка лікувально-профілактичного закладу, а також пояснення потерпілого та 
свідчення очевидців, а у разі потреби – керівника органу (організації), на тери-
торії чи об’єкті якого стався НВ. 

Розслідування НВ проводиться протягом 10 календарних днів після утво-
рення комісії. У разі потреби цей термін може бути продовжений керівником 
органу (організації), який призначив розслідування. 

За результатами розслідування НВ або технічного розслідування причин 
виникнення аварії, пов’язаної з використанням газу в побуті, складається акт за 
формою НТ (додаток 2), який затверджується керівником органу (організації), 
що проводив розслідування. 

Член комісії, незгодний із змістом складеного акта, письмово викладає 
свою окрему думку, яка додається до акта, складеного за формою НТ. 

Необхідна кількість примірників акта визначається в кожному окремому 
випадку. 

Акт за формою НТ надсилається: 
– потерпілому або особі, яка представляє його інтереси; 
– районній держадміністрації (виконавчому органу ради, на території якої ста-
вся НВ); 

– організації, де працює або навчається потерпілий; 
– організації, яка відповідальна за безпечний стан території чи об'єкта, де ста-
вся НВ. 

Копія акта надсилається прокурору, органу досудового розслідування та 
іншим організаціям на їх запит. 

Під час розслідування групових НВ акт за формою НТ складається на кож-
ного потерпілого окремо. 

Для складання акта за формою НТ використовуються класифікатори подій, 
що призвели до НВ (додаток 3), причин НВ (додаток 4), місця подій (додаток 5). 

Акти за формою НТ, які складаються за результатами розслідування НВ з 
працюючими особами, зберігаються в організації разом з матеріалами розсліду-
вання протягом 45 років. Акти за формою НТ та матеріали розслідування НВ з 
непрацюючими особами зберігаються протягом трьох років у архіві районної 
держадміністрації (виконавчого органу ради). 

Реєстрація НВ, за результатами розслідування яких складаються акти за 
формою НТ, проводиться районними держадміністраціями (виконавчими орга-
нами рад) та організаціями, які проводили розслідування, у журналі за встанов-
ленною формою. 

Організація, яка відповідальна за безпечну життєдіяльність населення на 
території чи об'єкті, де стався НВ, здійснює запропоновані комісією, що прово-
дила розслідування, заходи щодо усунення причин подібних випадків. Про 
здійснення зазначених заходів керівник організації у письмовій формі повідом-
ляє районну держадміністрацію (виконавчий орган ради) у термін, зазначений в 
акті за формою НТ. 
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7. ОБЛІК І АНАЛІЗ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 
 

Облік нещасних випадків та аналіз причин їх виникнення проводять ра-
йонні держадміністрації (виконавчі органи рад) на підставі звітів про НВ за 
встановленою формою, які щомісяця надсилаються лікувально-
профілактичними закладами. 

Узагальнений звіт про НВ районні держадміністрації (виконавчі органи 
рад) надсилають до Ради міністрі Автономної Республіки Крим, обласних, Ки-
ївської та Севастопольської міських держадміністрацій, які проводять аналіз 
одержаних звітів, узагальнюють їх та подають Державній службі України з над-
звичайних ситуацій (ДСНС України), яка реалізує державну політику у сфері 
профілактики травматизму невиробничого характеру. 

 
8. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ, ПОТЕРПІЛИХ ВІД 

НЕВИРОБНИЧИХ ТРАВМ 
 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціа-
льне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими похованням працівники що мають право на матеріальне забезпе-
чення та соціальні послуги у разі настання тимчасової непрацездатності внаслі-
док захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробни-
цтві (невиробничі травми), за умови сплати ними страхових внесків до Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі Фонд). Ці 
внески є складовою частиною єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування. 

Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціаль-
них послуг (виділення путівок до санаторіїв тощо) приймається комісією (упов-
новаженим) із соціального страхування підприємства, яка створюється (обира-
ється) та діє відповідно до Положення [6], що затверджується правлінням Фонду. 

Комісія створюється при чисельності на підприємстві застрахованих осіб 
понад 15 працюючих за наймом, а при меншій чисельності на загальних зборах 
працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства. 

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим 
особам залежно від страхового стажу в таких розмірах: 

   60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) застрахованим особам, 
які мають страховий стаж до п’яти років; 

   80 відсотків середньої заробітної плати (доходу) застрахованим особам, 
які мають страховий стаж від п’яти до восьми років; 

   100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) застрахованим особам, 
які мають страховий стаж понад вісім років. 

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності в розрахунку на місяць не 
повинна перевищувати розміру максимальної величини (граничної суми) міся-
чної заробітної плати (доходу), з якої сплачувались страхові внески на загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими похованням. 
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9. ЗМІСТ ЗВІТУ ПРО ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 
 
1. Мета заняття. 
2. Поняття «травма», «небезпечний фактор», «нещасний випадок невироб-

ничого характеру». 
3. Нормативно-правовий акт, що регулює розслідування та облік НВ. 
4. Обставини, за яких НВ підлягають розслідуванню. 
5. Загальна схема (рис. 2) та порядок розслідування НВ. 
6. Заповнений акт за формою НТ. 

 
 
 

10. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 

1. Державний стандарт України ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та 
визначення основних понять. 

2. Волненко Н.Б. Аналіз деяких причин смертності населення промислового 
регіону України у невиробничій сфері/ Н.Б. Волненко, О.І. Багатов і др. - 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет. 
http://archive.nbuv.gov.ua 

3. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого хара-
ктеру. Затверджено постановою КМУ від 22 березня 2001 р. № 270. 

4. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професій-
них захворювань і аварій на виробництві. НПАОП 0.00-6.02-11. Затвер-
джено постановою КМУ від 30 листопада 2011 р. № 1232. 

5. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під 
час навчально-виховного процесу в навчальних закладах. Затверджено на-
казом МОН від 31 серпня 2001 р. № 616. 

6. Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, орга-
нізації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
похованням. Затверджено Постановою правління Фонду соціального стра-
хування з тимчасовою втратою працездатності №25 від 23.06.2008 р. 
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11. ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ 
 

1. Дати визначення понять «травма», «небезпечний фактор», «нещасний ви-
падок невиробничого характеру». 

2. Згідно з яким нормативно-правовим актом здійснюється розслідування та 
облік НВ? 

3. За яких обставин НВ, що сталися з громадянами, підлягають розслідуван-
ню? 

4. Куди повинен звернутися потерпілий у разі НВ? 
5. Який заклад встановлює і яким документом засвідчує факт ушкодження 

здоров'я внаслідок НВ? 
6. Кому надсилає лікувально-профілактичний заклад письмове повідомлення 

про НВ невиробничого характеру? 
7. Дати визначення понять «технічне розслідування». 
8. Які НВ розслідуються органом досудового розслідування? 
9. Який орган приймає рішення щодо утворення комісії з розслідування НВ 

та визначає організацію, яка повинна проводити розслідування? 
10. Які організації та органи можуть залучатися до роботи комісії з розсліду-

вання НВ? 
11. Як розслідуються НВ, що сталися з працюючими особами? 
12. В який строк після утворення комісії проводиться розслідування НВ? 
13. Який акт складається за результатами розслідування НВ? 
14. Які відомості вписують в акт за формою НТ відповідно до результатів 

розслідування? 
15. Кому надсилаються примірники акта за формою НТ? 
16. Де та протягом якого часу зберігаються акти за формою НТ разом з ма-

теріалами розслідування НВ працюючих та непрацюючих осіб? 
17. Хто реєструє НВ, за результатами розслідування яких складаються акти 

за формою НТ? 
18. Що зобов'язана здійснити організація, яка відповідальна за безпечну 

життєдіяльність населення на території чи об’єкті, де стався НВ? 
19. За яких умов потерпілий має право на соціальний захист від невиробни-

чих травм? 
20. Від чого залежить сума допомоги по тимчасовій непрацездатності? 
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Додаток 1 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про нещасний випадок невиробничого характеру 

" ____  "  ____________ 201   р. 

Лікувально-профілактичний заклад, куди звернувся або доставлений потер- 

пілий_________________________________________________________ 

Повідомлення надіслано___________________________________________ 
                                               (найменування районної держадміністрації або виконавчого органу 
_______________________________________________________________________________                         
    міської, районної у місті ради, органу досудового розслідування, органу прокуратури,  

органу державного ринкового нагляду). 
 

Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого_____________________________ 

Дата народження__________________________________________________ 

Рід занять________________________________________________________ 

Адреса потерпілого________________________________________________ 
                                                    (Автономна Республіка Крим, область, район, населений пункт, 
 

_________________________________________________________________________________ 
                                                      вулиця, будинок, квартира)  
 

Місце, де стався нещасний випадок, та обставини, за яких стався нещасний 

випадок _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дата і час травмування_____________________________________________ 
                                                                                 (число, місяць, рік, година) 
 

Дата і час звернення до лікувально-профілактичного закладу_____________ 

_________________________________________________________________ 
                                                     (число, місяць, рік, година) 
 

Діагноз__________________________________________________________ 

Вид травми згідно з кодами міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10)___ 

Подія, що призвела до нещасного випадку_____________________________ 

_________________________________________________________________ 

Висновок про наявність алкогольного чи наркотичного сп’яніння_________ 
 

_____________________                _________              ________________ 
(посада медичного працівника)                       (підпис)                        (ініціали та прізвище)  
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Додаток 2 
Форма НТ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
___________________________ 
(посада, ініціали та прізвище) 

____________________________ 
(підпис) 

«___» ______________ 201_ р. 
                                                                                                                                    М.П. 

АКТ ___ 

про нещасний випадок невиробничого характеру 
 1. _______________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)  
 2. Дата народження _______________________________________________________ 

(число, місяць, рік)  
3. Стать _________________________________________________________________  
4. Рід занять: працюючий, непрацюючий, дитина дошкільного віку, учень, студент__  
5. Дата і час нещасного випадку_____________________________________________  

 
 
 

6. Адреса потерпілого: 
Автономна Республіка Крим, область_________________________________________ 

район____________________________________________________________________ 

населений пункт__________________________________________________________ 

вулиця, будинок, квартира__________________________________________________ 
 

7. Місце, де стався нещасний випадок_________________________________________  

8. Стислий виклад обставин нещасного випадку________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

9. Подія, що призвела до нещасного випадку___________________________________  

10. Причини нещасного випадку_____________________________________________  

 11. Наслідки нещасного випадку_____________________________________________ 
                              (смертельний, не смертельний)  

12. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, тверезий_____  

13. Заходи, які необхідно здійснити для усунення причин травмування: 
№ 
п/п 

Зміст заходу 
Виконавець – посада, місце роботи, ініці-

али та прізвище 
Термін 

виконання 

    

    

14. Висновок комісії 

_______________________________________________________________________________ 
                                      (зміст порушення нормативно-правових актів із зазначенням винних осіб) 

15. Назва організації, яка проводила розслідування ___________________________________ 
 

Голова комісії    _____________            ____________                _____________________ 
                                        (посада)                                (підпис)                                  (ініціали та прізвище) 
 

Члени комісії     _____________            ____________                _____________________ 
                                        (посада)                                  (підпис)                                (ініціали та прізвище) 
 

                            _____________            ____________                _____________________ 
                                        (посада)                               (підпис)                                  (ініціали та прізвище) 
 «___» _______________ 201_ р. 
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ПОЯСНЕННЯ 
до заповнення акта за формою НТ  

про нещасний випадок невиробничого характеру 
Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються відповідно 

до загальноприйнятих (установлених) термінів, міжгалузевих і спеціально роз-
роблених класифікаторів. 

Коди слід вносити до прямокутників, які розташовані з правого боку аркуша. 
Кодифікуванню підлягають акти за формою НТ, які складені у разі нещасно-

го випадку із смертельним наслідком. 
Пункт 2. Зазначається число, місяць і рік народження, а у прямокутнику – 

вік потерпілого (кількість повних років) на час настання нещасного випадку. 
 

Наприклад:                                45 років і 5 місяців –   45 
 

Пункт 3. Стать: 310 – чоловіча, 320 – жіноча. 
Пункт 4. Рід занять: 410 – працюючий, 420 – непрацюючий, 430 – дитина 

дошкільного віку, 440 – учень, 450 – студент. 
 

Наприклад:                                            Працюючий –  410
 

Пункт 5. У першому рядку число та місяць зазначаються за їх порядковими 
номерами, а рік – двома останніми цифрами.  
 

Наприклад:                                     1 грудня 2000 р. – 0 1 1 2 0 0 
 

У другому рядку зазначається час, коли стався нещасний випадок.  
 

Наприклад:                                            12 год 20 хв –  1 2 2 0 
 

Пункт 6. Заповнюється відповідно до Класифікатора об'єктів адміністра-
тивно-територіального устрою України (КОАТУУ). 

Пункт 7. Заповнюється відповідно до Класифікатора місця подій, зазначе-
ного у додатку 5. 
Пункт 9. Заповнюється відповідно до Класифікатора подій, що призвели до НВ, 
зазначеного у додатку 3. 

Пункт 10. Заповнюється відповідно до Класифікатора причин нещасного 
випадку, зазначеного у додатку 4. У прямокутнику зазначається основна при-
чина нещасного випадку. 

 

Пункт 11. У разі смерті потерпілого зазначається –  0
 

Пункт 12. Перебування потерпілого в стані алкогольного сп'яніння – 121, 
наркотичного – 122, тверезий – 123. 

Запис робиться на підставі висновку, що складається лікарем, який прово-
див огляд потерпілого. 

Пункт 15. Заповнюється відповідно до загального міжгалузевого класифіка-
тора "Система позначення органів державного управління" (СПОДУ) або загаль-
ного міжгалузевого класифікатора "Єдиний державний реєстр підприємств та 
організацій України" (ЄДРПОУ). 
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Додаток 3 
КЛАСИФІКАТОР 

нещасних випадків невиробничого характеру 
 

Код згідно ж Міжнародною 
статистичною класифікацією 
хвороб і споріднених проблем 
охорони здоров'я десятого  

перегляду 

Найменування 

V01-V99 Транспортні нещасні випадки 

W00-W19 Падіння 

W20-W49 Випадкова дія неживих механічних сил 

W50-W64 Вплив живих механічних сил  

W65-W74 Випадкове утоплення та занурення у воду 

W75-W84 Інші нещасні випадки із загрозою диханню 

W85-W99 
Нещасні випадки, спричинені електричним струмом,  ви-
промінюванням, температурою або тиском 

ХОО-Х09 Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

Х10-Х19 
Нещасні випадки, спричинені жаром та гарячими речови-
нами (предметами) 

Х20-Х29 Отруєння, спричинені отруйними тваринами та рослинами

Х3О-Х39 Нещасні випадки, пов'язані з дією природних факторів 

Х40-Х49 Випадкові отруєння та дія отруйних речовин 

Х45 Випадкове отруєння та дія алкоголю 

Х50-Х57 Вплив перенапруження, подорожування та нестатків 

X58-X59 
Нещасні випадки внаслідок дії інших та неуточнених фак-
торів 

X60-X84 Навмисне самоушкодження 

X85-Y09 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження 

Y10-Y34 Ушкодження з невизначеними намірами 

Y35-Y36 Дії, передбачені законом та військовими операціями 

Y40-Y84 
Ускладнення внаслідок терапевтичного та хірургічного 
втручання   

Y85-Y89 
Віддалені наслідки зовнішніх причин захворюваності та 
смертності 
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Додаток 4 
КЛАСИФІКАТОР 

причин нещасного випадку 
 

Код Причини НВ 

100 Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність, у тому числі: 

101 побутової техніки та приладів 

102 транспортних засобів 

110 Незадовільний технічний стан, у тому числі: 

111 транспортних засобів 

112 побутової техніки та побутових приладів 

113 споруд, будинків, конструкцій 

114 доріг, проїздів, проходів тощо 

120 
Відсутність або недоліки документації з експлуатації чи користування 
побутовими приладами, устаткуванням, предметами, речовинами тощо 

130 Порушення або недотримання норм і правил безпеки, у тому числі: 

131 правил дорожнього руху 

132 правил пожежної безпеки 

133 
вимог безпеки під час експлуатації будівель, споруд, технічних засобів,  
устаткування, побутових приладів 

140 
Порушення або недотримання санітарно-гігієнічних норм і вимог, особистої 
гігієни, у тому числі: 

141 реалізація неякісних, небезпечних та фальсифікованих товарів 

142 споживання неякісних харчових продуктів, напоїв, грибів 

150 
Відсутність систем сигналізації, оповіщення, вентиляції, захисних пристроїв, 
огороджень 

160 Недостатня інформованість населення 

170 Особиста необережність 

180 
Незадовільний психофізіологічний стан, перебування в стані алкогольного, 
наркотичного сп'яніння, токсикологічного отруєння 

190 Протиправні дії інших осіб 

200 Інші 
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Додаток 5 
КЛАСИФІКАТОР 

місця подій 
 

Код Місце події 

10 Навчально-виховний заклад (дитячий садок, школа, інтернат, коледж, вуз тощо) 

11 Адміністративний будинок тощо 

12 Лікувально-профілактичний заклад або донорський пункт 

13 
Видовищний або спортивний заклад (кінотеатр, театр, стадіон, плавальний басейн, 
зоопарк тощо) 

14 
Місце організованого відпочинку (санаторій, профілакторій, будинок та ба-
за відпочинку, атракціон, парк, організований пляж, спортивний та оздоров-
чий табір, туристична база тощо) 

15 
Місце для занять спортом (стадіон, спортивний зал, футбольне поле, ковзанка, 
кінно-спортивна база, спортивний майданчик тощо) 

16 
Торговельний об'єкт (ринок, магазин) або об'єкт громадського харчування (ресто-
ран, кафе, їдальня тощо) 

17 
Місце неорганізованого відпочинку та туризму (ліс, річка, неорганізований пляж, 
гори, печери тощо) 

18 
Місце проживання (квартира, житловий будинок, дача, домашні та господарські 
приміщення тощо) 

19 
Спеціальне місце перебування (гуртожиток, лікарня, госпіталь, дитячий будинок, 
будинок для престарілих, притулок тощо) 

20 Дача, садова та присадибна ділянки, город, гараж 

21 Дорога, вулиця, тротуар, стежка, сходи 

22 Транспортні засоби (автобус, трамвай, метрополітен тощо) 

23 Ліфт будинку 

24 Інші місця 
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