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        У травні 2021 року у Слов`янському відділенні управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області 
зареєстровано 3 нещасних випадки. 

 
1. Слов’янський  опорний заклад загальної середньої освіти 

Слов’янської міської ради 
           17 травня 2021 року вчитель фізкультури проводила урок фізкультури з 
учнями 4 класу на футбольному полі закладу. На одній половині поля займалися 
дівчинки, на другій хлопчики ігралі у футбол. Вчитель перебувала посередині 
поля.  О 10 год 45 хв. при вибиванні учнем футбольного м`яча від воріт у поле, 
вона отримала ним удар в голову і упала втратив свідомість. Викликана швидка 
медична допомога доставила ії в травмпункт міської клінічної лікарні, де був 
встановлений діагноз «ЗЧМТ струс головного мозку» 
          Комісія з розслідування визнала нещасний випадок пов`язаним з 
виробництвом, причиною встановила - особисту необережність потерпілої  
 

2. КНП СМР «ЦПМСД м. Слов’янська»   
   24 травня  2021 року було заплановано проведення щеплення від COVID-19 на 
дому нетранспортабельним хворим. О 8 годині 20 хвилин лікар разом з медичною 
сестрою на санітарному автомобілі поїхали на обслуговування пацієнтів. Об 11 
годині 10 хвилин вони під’їхали до наступного приватного будинку та погукали 
господарей. Вийшла господарка, біля неї була собака, яка не була прив`язана. 
Господарка запевнила медпрацівників, що собака грайлива і не вкусить. Та як 
тільки лікар пішла в напрямку будинку, собака кинулась до неї і вкусила за 
гомілку правої ноги. Лікаря відвезли до травмпункту клінічної лікарні міста, де 
була надана медична допомога і відкритий лікарняний лист.  
    Комісія з розслідування визнала нещасний випадок пов`язаним з виробництвом, 
причиною встановила - невиконання вимог інструкції з охорони праці  
 
3. Слов`янське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України в Донецькій області 



     25.05.2021 року головний спеціаліст відділу страхових виплат та матеріального 
забезпечення відділення виконуя свої посадови обов`язки працювала з особовими 
справами потерпілих. Закінчивши роботу зі справами о 11 год 50 хв вона взяла їх, 
піднялася і пішла до архіву, щоб покласти їх на місце. Відкривши двері і виходячи 
в коридор зачепилася ногою за поріжок і впала на підлогу коридору, отримав 
травму лівої руки. 
       Комісія з розслідування визнала нещасний випадок пов`язаним з 
виробництвом, причиною встановила - невиконання вимог інструкції з охорони 
праці потерпілої.  
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