
 
Про стан виробничого травматизму на підприємствах  

зареєстрованих у Слов’янському відділенні управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області за  2020 

рік та проведену профілактичну роботу. 
 
        У 2020 році на  підприємствах міста Слов`янська та Слов`янського району, 
зареєстровано 18 нещасних випадків, в яких постраждало 18 чоловік, в т.ч. один зі 
смертельним наслідком, що складає 128,5% до відповідного періоду 2019 року.       
У 2019 році було зареєстровано  14 нещасних випадків, у яких постраждало 14 
робітників, в т.ч. один зі смертельним наслідком.     
       Зростання нещасних випадків у 2020 році сталося на КНП СМР «Міська лікарня 
№ 1 м. Слов`янська». У 2019 році на цьому підприємстві не було нещасних 
випадків, а у 2020 році сталося 2. Разом с тим на двох підприємствах КНП СМР 
«Міська клінічна лікарня м. Слов`янська» та ПАТ «Слов`янський машинобудівний 
завод»  сталося зниження кількості нещасних випадків з двох до одного. На 14 
підприємствах сталося по одному нещасному випадку. Не допустили нещасних 
випадків у 2020 році 8 підприємств, серед яких СО ПАТ «Донбасенерго» 
Слов`янська ТЕС, Фермерське господарство «Армада-Д», ТОВ «Донметсплав» та 
інші.   
      По видам нещасних випадків у першому півріччі 2020 р. відбулося збільшення 
випадків падінь потерпілих під час пересування по території підприємств з 4 в 2019 
році до 5 у 2020 році. Кількість падінь робітників з висоти залишилось на тому ж 
рівні  по 3 нещасних випадки, але додалися випадки травмування внаслідок 
контакту з тваринами (укуси собак) – 3 нещасних випадки, дорожньо-транспортна 
пригода, вибух  та други види, усіх по одному нещасному випадку. Таких нещасних 
випадків у 2019 році не було. 
      Причинами нещасних випадків стали: 

1. організаційні – 13 випадків ( 72,2 % від всіх нещасних випадків), а саме: 
- не виконання вимог інструкцій з охорони праці –9 випадків, за 2019 рік 5 

випадків.  
- не виконання посадових обов`язків - 1 випадок. У 2019 р. 4 випадки.  
- не використання засобів індівідуального захисту за їх наявності – 1 випадок, в 

2019 не було.  
2. психофізіологічні – 5 випадків (27,7 % від всіх нещасних випадків), а саме: 
- особиста необережність потерпілого - 4 випадки. У 2019 році був 1 нещасний 
випадок.   
3. з технічних причин нещасних випадків не було. 
За видами пошкоджень, отриманих потерпілими:  
11 випадків пошкодження ніг,  
3 випадки рук, 1 
 тулуба  
1 смерть у наслідок чисельних ушкоджень.  
У відповідному періоді 2019 року було: 
- переломи рук – 2 нещасних випадків;  
- переломи ніг – 7 нещасних випадків; 
- пошкодження голови - 4 нещасних випадків; 
- 1 смерть. 



 
      За віком потерпілих травми отримали:  
3 працівника до 40 років;  
5 працівників віком від 41 до 50 років;  
5 працівників від 51до 60 років;  
5 робітників понад 60 років. 
       За стажем роботи за професією травми отримали працівники, яки працюють:  
до 1 року - 5 працівників;  
від 1 до 3 років - 3 працівника;  
від 3 до 10 років – 4 працівника;  
від 10 до 20 років - 3 працівника;  
від 20 до 30 років – 1 працівника; 
понад 30 років - 2 працівника.  
       У 2020 році професійне захворювання було встановлено одному працівнику. У 
2019 році зареєстровано теж один випадок . 
        Комісіями з розслідування встановлено, що усі 18 нещасних випадків сталися з 
вини потерпілих.  
 
        З метою запобігання нещасним випадкам, усунення угроз здоров`ю робітників 
викликаних умовами праці, страховими експертами з охорони праці відділення у 
2020 році проведено 17 перевірок стану профілактичної роботи по створенню 
здорових і безпечних умов праці на підприємствах, з них 7 планових та 10 
позапланових. Виявлено 94 порушення законодавчих та нормативних актів з 
охорони праці.  

Керівникам підприємств було надано 17 подань на усунення виявлених 
порушень. Усі рекомендації були виконані у встановлені строки. 
         В ході перевірок всім підприємствам надані рекомендації по удосконаленню 
системи управління охороною праці, запропоновано внести зміни до інструкцій з 
охорони праці, надані консультації 164 спеціалістам з охорони праці та 
роботодавцям з різних питань, пов`язаних з охороною праці.  
         Профілактична робота і участь у розслідуванні нещасних випадків 
проводились відділенням у 2020 році в умовах введеного карантину та здійснення 
заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 
         Страхові експерти відділення у 2020 році приняли участь  у проведенні 2 
семінарів та 2 нарадах з питань охорони праці на підприємствах зареєстрованих у 
відділенні Фонда, а також в організації та проведенні оглядів конкурсів з охорони 
праці на 4-х підприємствах і одному міському огляді.  
         Підготовлено та розміщено на офіційному сайті міської ради та на сторінці 
відділення фонда в фейсбуці 25 інформацій з питань охорони праці. 
        Міністерством охорони здоров`я  України та Державною службою  України з 
питань праці листами від 06.04.2020 р та 07.04.2020 р надані роз`яснення по 
проведенню розслідування гострих професійних захворювань медичних працівників, 
яки працюють в умовах підвищеного різіку інфікування. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 394 гостра 
респіраторна хвороба COVID-19, причинена коронавірусом SARS-CoV-2, була 
віднесена до переліку професійних захворювань.  
      Міністерством  охорони здоров’я визначен перелік посад медичних та інших 
працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із 



запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, по яким повинні бути проведені розслідування. 
        З червня місяця 2020 року у відділенні почали реєструватись випадки захворювань 
медичних працівників гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 та почались розслідування. 

Станом на 31 грудня 2020 року у відділенні було зареєстровано 309 повідомлень 
медичних закладів по гострим професійним захворюванням на COVID-19  медичних 
працівників.  До кінця року розслідування були завершені та складені акти з 
матеріалами розслідувань тільки на 99 працівників, у т.ч 3-х зі смертельним наслідком. 
Усі випадки захворювань комісіями були визнані не пов`язаними з виробництвом.  
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