
Про стан виробничого травматизму на підприємствах зареєстрованих у 
Слов`янському відділенні Фонду соціального страхування  за 2019 р. і 

проведеної профілактичної роботі з його зменшення. 
 

У 2019 році на підприємствах міста Слов`янська та Слов`янського району, 
зареєстровано 14 нещасних випадків, в яких постраждало 14 чоловік, що складає 
70,0% до відповідного періоду 2018 року. З смертельним наслідком зареєстровано 1 
нещасний випадок (стався на ТОВ «Торгспецснаб» 11.09.2017р., а розслідування 
завершено 30.05.2019р)   
 
В аналогічному періоді 2018 року було зареєстровано 20 нещасних випадків, в яких 
постраждало 20 робітників, з смертельним наслідком не було.     
  
Зростання числа нещасних випадків у 2019 році сталося в КНП СМР «Міська 
клінічна лікарня м. Слов`янська» - на 2 випадки (з 0 до 2). На один випадок 
зростання відбулося на 9 підприємствах. На цих підприємствах, крім Слов`янського 
машінобудівного заводу, у 2018 році не було нещасних випадків, а в 2019 сталося по 
одному. На СМЗ в 2018 році був 1 випадок, а в 2019 сталося 2. 
  
Домоглися зниження числа нещасних випадків в Донецькій дирекції ПАТ 
«Укрпошта» з 3-х до 1-го. У Структурній одиниці ПАТ «Донбасенерго» 
Слов`янської ТЕС і у минулому і в цьому році сталося по одному нещасному 
випадку. 13 підприємств та установ, на яких у 2018 році були нещасні випадки к 
2019 році їх не допустили. 
     
У 2019 році сталося зменшення випадків падінь робітників при пересуванні, з 15 у 
2018 році до 4 у 2019, але сталися 3 випадки в наслідок падіння роботників з висоти, 
в 2018 р. таких випадків не було. 2 нещасних випадки сталися у результаті падіння 
предметів на потерпілого. В 2018 р. був 1 випадок. По одному нещасному випадку і 
в 2019 і а 2018 році сталося в результаті наізду транспортних засобів на потерпілого 
та травмування іншою особою. 
  
Причинами нещасних випадків з`явились: 
 
Организаційні – 11 або 78,6 %, це: 
 
- Не виконання вимог інструкцій з охорони праці –5 випадків, за  
2018 рік 9 впадків.  
- Не виконання посадових обов`язків - 4 випадки. У 2018 р. 3 випадки.  
- Порушення технологичного процесу -1. 
- Допуск до роботи без навчання та перевірки знань – 1 
 
Психофізіологічні -2, або 14,3 %, 
 
- Травмування внаслідок протиправних дій інших осіб – 1 випадок, як і у 2018. 
- Особиста необережність потерпілого -1 випадок. У 2018 році було 6.   
Технічні – 1, або 7,1%, 

- Незадовільний технічний стан виробничих об`єктів  - 1 



      
По видах пошкоджень, отриманих потерпілими: 7 випадків пошкодження ніг, 4 
випадки головы та 2 випадки рук. У відповідному периоді 2018 року було - 
переломи ніг 9,  рук 8 та 2 випадки пошкодження голови. 
 
За віком потерпілих травми отримали: 6 робітників віком від 41 до 50 років, 2 
робітника до 40 років, 51-60 -4 робітника і понад 60 років 2 робітника. 
        
За стажем роботи по професії травми отримали робітники, яки працюють: до 1-го 
року – 3 робітника, від 1 до 3-х років 1 робітник, від 3 до 10 – 3, від 10 до 20 - 2 
робітника, від 20 до 30 – 1 та понад 30 років – 4 робітника.  
            
Комісіями з розслідування встановлено, що 12 нещасних випадків сталися з  вини 
потерпілих. Вина потерпілих відсутня тільки у 2 нешасних випадках. (Слюсар 
механоскладальних робіт Слов`янського машзаводу був допущений до роботи без 
навчання і перевірки знань з охорони праці по виконаню робіт на висоті та, другій 
випадок у ДП «Артемвугілля» - травмування внаслідок протиправних дій інших 
осіб.) 
          
З метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, 
усуненню загроз здоров`ю робітників, викликаних умовами праці, страховими 
експертами з охорони праці відділення у 2019 році проведено 19 перевірок стану 
профілактичної роботи по створенню здорових та безпечних умов праці на 
підприємствах. Виявлено 115 порушень законодавчих та нормативних актів з 
охорони праці. Керівникам підприємств було надано 19 подань на усунення 
виявлених порушень. Усі рекомендації виконані у встановлені терміни. 
           
В ході перевірок 19 підприємствам надані рекомендації щодо вдосконалення 
системи управління охороною праці. На 19 підприємствах запропоновано внести 
зміни до інструкцій з охорони праці. 166 спеціалістам з охорони праціа та 
роботодавцям надані консультації з різних питань, пов`язаних з охороною праці.  
          
На протязі 2019 року страхові експерти приймали участь у підготовці та проведенні 
10 семінарів, 10 нарад, 6 круглих столів на підприємствах та установах міста з 
спеціалістами і з працівниками відповідальними за охорону праці, та яки 
забезпечують виконання підлеглими робітниками вимог нормативних актів з 
охорони праці. 

 
Приймали активну участь в підготовці та проведенні Всесвітнього дня охорони 
праці, який проводиться в Україні щорічно 28 квітня. До цієї дати, з метою 
залучення уваги широкої громадськості, спільно з  органами місцевого 
самоврядування, «Держпраці», МНС приймалась участь в організації та проведенні 
4-х круглих столів. Надавалась допомога в організації та проведенні оглядів 
конкурсів з охорони праці, а також приймалась участь у підведенні підсумків 
міського огляду та нагородженні  переможців.  
         
З метою інформування міської громадськості про стан травматизму на 
підприємствах та в установах міста, його причинах, про проведену профілактичну 



роботу з його попередження, Слов`янським відділенням Фонду в інтернеті на сайтах 
міської ради та на сторінці відділення у Фейсбуці підготовлено та розміщено 31 
інформацію. 
         
Завідувач сектору профілактики страхових випадків приймав участь в підготовці та 
проведенні засідань комісій з охорони праці на 9 підприємствах, 12 разів приймав 
участь у навчанні спеціалістів з охорони праці, керівників підприємств, членів 
комісій з перевірки знань з охорони праці у працівників підприємств в учбовому 
центрі «Охорона праці» Слов`янської міської ради. 
        
Проведена у 2019 році робота, спільно з спеціалістами підприємств, принесла 
позитивний результат, сталося зниження числа нещасних випадків порівняно з 
аналогичним періодом мінулого року на 30,0 %.  
 
 
 
 
 
 


