ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердянської міської ради
Відділ праці з питань врегулювання соціально-трудових
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Шифр
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Режим роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-00,
п’ятниця та передсвяткові дні - з 8.00 до 15.45
без перерви на обід.
Укладач____________________________ Т.М. Муращенко
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соціального захисту населення__________ Н.А. Токмань
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№
Назва послуги
послуги
Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру
002

Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 “Про затвердження
Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру” (із змінами та
доповненнями).
І. Необхідні документи:
Повідомлення лікувальної установи про нещасний випадок. Заява потерпілого або особи, яка
представляє його інтереси в довільній формі.
IІ. Порядок та спосіб подання документів:
Лікувально-профілактичні заклади, до яких звернулися або були доставлені потерпілі внаслідок
нещасних випадків, протягом доби надсилають письмове повідомлення за встановленою
формою про кожний нещасний випадок до виконавчого органу міської ради. Заява потерпілого
або особи, яка представляє його інтереси в довільній формі.
ІІІ. Умови чи підстави:
У процесі розслідування беруться до уваги листок непрацездатності чи довідка лікувальнопрофілактичного закладу, а також пояснення потерпілого та свідчення очевидців, а у разі
потреби - керівника органу (організації), на території чи об'єкті якого стався нещасний випадок
ІV. Оплата: безоплатно
V. Термін розгляду документів:
Протягом доби з часу надходження повідомлення про нещасний випадок утворюється комісія з
розслідування нещасного випадку; у разі звернення потерпілого або особи, яка представляє його
інтереси, виконавчий орган міської ради приймає рішення щодо необхідності проведення
розслідування і визначає організацію, яка проведе розслідування. Розслідування проводиться
протягом 10 календарних днів після утворення комісії з розслідування нещасного випадку.
VІ. Результат надання послуги:
За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою НТ
(невиробничий травматизм) який затверджується керівником органу (організації), що проводив
розслідування,

VІІ. Способи отримання відповіді:
Акт за формою НТ надсилається: потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

виконавчому органу міської ради, на території якої стався нещасний випадок; організації, де
працює або навчається потерпілий; організації, яка відповідальна за безпечний стан території.
VIII. Підстава для відмови:
Немає

