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Шановні студенти!  Заняття буде проходити  на платформі Google meet  

(посилання на конференцію буде  надіслано в ваші групи в Вайбері в режимі 

реального часу).     Рекомендую Вам мати перед собою КЗпПУ. 

Тема: Охорона праці. 

 

План 

1. Гарантії прав працівників на охорну праці на виробництві. 

2. Організація охорни праці на виробництві. 

3. Спеціальні правила охорони праці на важких, небезпечних та шкідливих 

роботах. 

4. Загальнообов’язкове державне страхування від нещасних випадків та 

професійного захворювання. 

 

Самостійна робота – 2год. 

1. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, 

пов’язаних із виробництвом. - Болотіна Н.Б.  Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., стер. – К.: 

Вікар, 2006. – С. 399., Параграф 15,7, С. 514. 

 

2. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. - Болотіна 

Н.Б.  Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., стер. – К.: Вікар, 2006. – С. 399.,  С. 655-721. 
 

1. Гарантії прав працівників на охорну праці на виробництві. 

 

Кодексом законів про працю, Законом України «Про охорону праці» та іншим чинним 

законодавством передбачено цілий ряд гарантій прав громадян на охорону праці як при укладенні 

трудового договору, так і під час роботи на підприємстві. 

Статтею 6 Закону України «Про охорону праці» передбачається, що при укладенні трудового 

договору громадянин має бути проінформований роботодавцем під розписку про умови праці на 

підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, які ще не усунено, і можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про його 

права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного 

договору. 

Забороняється укладення трудового договору з громадянами, яким за медичним висновком 

протипоказана запропонована робота за станом здоров'я. 

Роботодавець не вправі вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною 

небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці. 

Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для 

його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища. 

Законодавством про охорону праці передбачено, що на роботах із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у 

несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безоплатно за 

встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального 

захисту. 

Видача замість спеціального одягу і спеціального взуття матеріалів для їх виготовлення або 

грошових сум для їх придбання не дозволяється. 
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Роботодавець повинен компенсувати працівникові витрати на придбання спецодягу та інших 

засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі цих засобів порушений 

і працівник був змушений придбати їх за власні кошти. У разі дострокового зносу цих засобів не з 

вини працівника, роботодавець зобов'язаний замінити їх за свій рахунок. 

На роботах, пов'язаних з забрудненням, видається за встановленими нормами безоплатно 

мило, інші змиваючі та знешкоджуючі засоби. 

На роботах з шкідливими умовами праці працівникам видаються безоплатно за 

встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти, а на роботах з особливо 

шкідливими умовами праці - лікувально-профілактичне харчування. 

Працівники гарячих цехів безоплатно забезпечуються газованою солоною водою, а 

працівникам, що працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в неопалювальних 

приміщеннях, вантажникам та іншим категоріям працівників у випадках, передбачених 

законодавством, надаються спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку, які включаються у 

робочий час. Роботодавець зобов'язаний обладнувати приміщення для обігрівання і відпочинку 

працівників. 

Коли працівник потребує за станом здоров'я легшої роботи, роботодавець повинен перевести 

на таку роботу за його згодою, відповідно з медичним висновком тимчасово або без обмеження 

строку. Якщо при цьому працівник переведений на нижчеоплачувану роботу, за ним зберігається 

попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках, 

передбачених законодавством, попередній середній заробіток зберігається на весь час виконання 

нижчеоплачуваної роботи, або проводиться виплата допомоги по державному соціальному 

страхуванню. 

В окремих випадках переведення на легшу роботу може відбуватися і за домовленістю між 

працівником і роботодавцем. 

 

2. Організація охорни праці на виробництві. 

 

Згідно із ст. 28 Основ законодавства України про охорону здоров'я на підприємствах, в 

установах, організаціях незалежно від форм власності, з метою забезпечення сприятливих для 

здоров'я умов праці, високого рівня працездатності, профілактики травматизму і професійних 

захворювань, отруєнь та відвернення іншої можливої шкоди для здоров'я, повинні 

встановлюватися єдині санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничих процесів, пов'язаних 

з діяльністю людей, а також до якості машин, обладнання, будівель та інших об'єктів, які можуть 

мати шкідливий вплив на здоров'я. Всі державні стандарти, технічні умови і промислові зразки 

обов'язково погоджуються з органами охорони здоров'я в порядку, встановленому 

законодавством. Власники і керівники підприємств, установ та організацій зобов'язані забезпечити 

в їх діяльності виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та інших вимог щодо 

охорони здоров'я, передбачених законодавством, не допускати шкідливого впливу на здоров'я 

людей. Власник або уповноважений ним орган розробляє за участю профспілок і реалізує 

комплексні заходи щодо охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» та 

інших нормативних актів. План таких заходів включається до колективного договору. Для 

проведення цих заходів виділяються у встановленому порядку кошти і необхідні матеріали. 

Витрачати ці кошти і матеріали на інші цілі забороняється. Порядок використання зазначених 

коштів і матеріалів визначається в колективних договорах. 

Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці 

умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотримання прав 
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працівників гарантованим чинним законодавством. З цією метою власник забезпечує 

функціонування системи управління охороною здоров'я, для чого створює на підприємстві 

підрозділи, які традиційно іменуються службою охорони праці. Така служба діє на підставі 

Типового положення, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за 

охороною праці від 3 серпня 1993 року № 73. 

Служба охорони праці створюється на підприємстві виробничої сфери з числом працюючих 

50 і більше чоловік. При кількості працюючих менше 50 чоловік функції служби охорони праці 

можуть виконувати, у порядку сумісництва, інші працівники, які пройшли відповідну підготовку 

та перевірку знань. 

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівнику і прирівнюється до 

основних виробничо-технічних служб. 

Спеціалісти з охорони праці мають право видавати керівникам структурних підрозділів 

підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків; одержувати 

від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці; вимагати 

відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, 

перевірки знань і не мають допуску до відповідної роботи або не виконують нормативів з охорони 

праці; зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, які створюють загрозу життю 

або здоров'ю працюючих: надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до 

відповідальності працівників, які порушили вимоги щодо охорони праці. Припис спеціаліста з 

охорони праці може скасувати лише керівник підприємства. Ліквідація служби охорони праці 

допускається тільки у разі ліквідації підприємств. 

На підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше чоловік рішенням трудового колективу 

може створюватись комісія з питань охорони праці, яка діє на основі Типового положення, 

затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 3 серпня 

1993 року № 72. Комісія складається з представників власника, профспілок, уповноважених 

трудового колективу, спеціалістів з безпеки, гігієни праці і представників інших служб 

підприємства. Однак рішення комісії носять характер. 

Фінансування охорони праці здійснюється власником з фондів охорони праці. 

Роботодавець зобов'язаний за свої кошти організовувати проведення попереднього (при 

прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, 

зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де 

є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком 

до 21 року. 

У разі ухилення працівника від проходження обов'язкового медичного огляду, власник має 

право притягнути його до дисциплінарної відповідальності і відсторонити від роботи без 

збереження заробітної плати. 

Навчання й інструктаж працівників з питань охорони праці є складовою частиною системи 

управління охороною праці й проводиться з усіма працівниками в процесі їх трудової діяльності. 

Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань з питань охорони 

праці на підприємстві покладається на його керівника (в структурних підрозділах - на їхніх 

керівників). Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань з питань - охорони праці 

здійснює служба охорони праці або працівники, на яких керівниками підприємства покладені ці 

обов'язки. 

На підприємствах рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань 

охорони праці, яка діє на основі типового положення, що затверджується спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Комісія 
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складається з представників роботодавця, профспілки, уповноваженої трудовим колективом 

особи, спеціалістів з безпеки, гігієни праці та представників інших служб підприємства. Рішення 

комісії мають рекомендаційний характер.  

Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. Працівник не несе ніяких витрат 

на заходи щодо охорони здоров'я при виконанні трудових обов'язків. Відповідно до ст. 19 Закону 

України "Про охорону праці" фінансування охорони праці для підприємств, незалежно від форм 

власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, має становити не менше 0,5 % 

від суми реалізованої продукції. На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, витрати 

на охорону праці передбачаються в державному або місцевих бюджетах і становлять не менше 0,2 

% від фонду оплати праці. 

На власникові також лежить обов'язок організувати за свої кошти проведення попереднього 

(при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів 

працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці 

або таких, де є потреба в професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду 

осіб віком до 21 року. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду, термін і 

порядок його проведення передбачено Положенням про медичний огляд працівників певних 

категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 р. 

№45 (Кодекс законів України про працю з постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридичної 

практики України.-1997. - № 11-12. - С. 716). Проведення медичних оглядів покладено на медичні 

заклади, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за невідповідність 

медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника. 

Власник має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового 

медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності й зобов'язаний відсторонити його від 

роботи без збереження заробітної плати. 

 

3. Спеціальні правила охорони праці на важких, небезпечних та шкідливих 

роботах. 

 

На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із 

забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам видаються 

безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби 

індивідуального захисту: маски, респіратори, захисні окуляри, запобіжні пояси і т. ін., а також 

змиваючі та знешкоджуючі засоби. 
26 вересня 2001 р. Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про нову гігієнічну класифікацію праці та 

показники, за якими надаються пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими та важкими 

умовами праці", на виконання якої Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом № 528 від 27 грудня 2001 р. 

затвердило Гігієнічну класифікацію. При цьому МОЗ України постановило передати до Міністерства праці та 

соціальної політики зазначений акт з тим, щоб Мінпраці розробило на його основі перелік пільг і компенсацій для 

працівників, які працюють у важких і шкідливих умовах праці. Слід взяти до уваги, що втратив чинність наказ МОЗ 

і Мінпраці України від 31 грудня 1997 р. № 38, яким було затверджено попередній варіант цього акта. 

Порядок забезпечення працівників підприємств спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання і зберігання 

визначаються Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом 

Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. № 170 (Кодекс 

законів про працю України з постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридичної практики 

України.-1997.-№ 11-12.-С. 690). 
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Видача замість спеціального одягу і спеціального взуття матеріалів для їх виготовлення або 

грошових сум для їх придбання не дозволяється. Водночас власник або уповноважений ним орган 

повинен компенсувати працівникові витрати на придбання спецодягу та інших засобів 

індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі цих засобів порушено і 

працівник був змушений придбати їх за власні кошти. У разі дострокового зносу цих засобів не з 

вини працівника власник або уповноважений ним орган зобов'язаний замінити їх за свій рахунок. 

На роботах, пов'язаних із забрудненням, працівникам видається безплатно за встановленими 

нормами мило, а там, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин, — змиваючі, 

знешкоджуючі засоби. Перелік робіт і професій, що дають працівникам праве на отримання: мила, 

встановлюється власником або уповноваженим ним органом за узгодженням з профспілковим 

органом.  

На роботах зі шкідливими умовами праці працівникам видаються безоплатно за 

встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти. Чинною постановою 

Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 р. 

№ 731/П-13 "Про порядок безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів 

робітникам і службовцям, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці" (Бюллетень 

Госкомтруда СССР.-1988.- № 4) передбачено, що підприємства самостійно вирішують питання, 

пов'язані з безоплатною видачею працівникам молока або інших рівноцінних харчових продуктів, 

на підставі Переліку хімічних речовин, при роботі з якими з профілактичною метою 

рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затвердженого 

Міністерством охорони здоров'я СРСР 4 листопада 1987 р. № 4430-87 (Додаток до постанови 

Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 р. № 731/П-13). 

Молоко видається по 0,5 літра за зміну незалежно від її тривалості в дні фактичної зайнятості 

працівника на роботах, пов'язаних з виробництвом або застосуванням хімічних речовин. Не 

допускається оплата молока грішми, заміна його іншими товарами і продуктами, крім рівноцінних 

-кефіром, кислим молоком тощо. 

На роботах з особливо шкідливими умовами праці надається безплатно за встановленими 

нормами лікувально-профілактичне харчування. Перелік професій і посад, робота на яких дає 

право на безплатне лікувально-профілактичне харчування, а також раціони і правила видачі цього 

харчування визначено чинною постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці та 

соціальних питань і Президії ВЦРПС від 7 січня 1977 р. № 4/П-1 (Бюллетень Госкомтруда СССР. - 

1979. - № 7-9). 

Лікувально-профілактичне харчування видається у вигляді гарячих сніданків перед початком 

роботи. В окремих випадках допускається за погодженням з медико-санітарною частиною 

підприємства, а коли її немає — з місцевою санітарно-епідеміологічною станцією видача цих 

сніданків під час обідньої перерви. Працівникам, які одержують безплатне лікувально-

профілактичне харчування у зв'язку з особливо шкідливими умовами праці, молоко не видається. 

Працівники гарячих цехів і виробничих дільниць забезпечуються безкоштовно газованою 

солоною водою. Цехи і виробничі дільниці, на які поширюється це правило, визначаються 

органами санітарного нагляду за погодженням з власником або уповноваженим ним органом. 

На навантажувально-розвантажувальних роботах встановлено граничні норми підіймання, 

перенесення і пересування вантажів (Правила про умови праці вантажників при вантажно-розвантажуваль-

них роботах: Затв. НКТ СРСР 20 вересня 1931 р. // Известия НКТ СССР. - 1931. - № ЗО). Забороняється 

перенесення одним вантажником вантажів, більших за 80 кг. Якщо вага вантажу (кожного місця 

окремо) перевищує 50 кг, то підйом і зняття вантажу зі спини вантажника повинні проводитися за 



 6 

допомогою інших працівників, а перенесення такого вантажу допускається на відстань, не більшу 

за 60 м. 

Працівникам, які працюють у холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих 

неопалюваних приміщеннях, вантажникам і деяким іншим категоріям працівників у випадках, 

передбачених законодавством, надаються спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку, які 

включаються до робочого часу. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний обладнувати 

приміщення для обігрівання і відпочинку працівників. Питання про кількість і тривалість перерв та 

про обладнання місць обігрівання вирішується власником або уповноваженим ним органом і 

виборним профспілковим органом підприємства. Тривалість і розподіл перерв для відпочинку на 

навантажувально-розвантажувальних роботах встановлюються правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, встановлюється 

скорочена тривалість робочого часу — не більше 36 годин на тиждень (ст. 51 КЗпП). Ці питання 

регулюються Переліком виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота на яких дає право 

на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 163. 

Наказом Міністерства праці та соціальної політики від 23 березня 2001 р. № 122 затверджено Порядок 

застосування цього переліку. 

За роботу зі шкідливими і важкими умовами праці працівникам надається щорічна додаткова 

відпустка тривалістю до 35 календарних днів, за Списком виробництв, робіт, цехів, професій і 

посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу із 

шкідливими і важкими умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

17 листопада 1997 р. №1290. Наказом Міністерства праці та соціальної політики від 30 січня 1998 

р. № 16 затверджено Порядок застосування таких списків (Людина і праця: Інформаційний бюлетень 

Міністерства праці та соціальної політики України. — 1998. — № 2.) 

Додаткові компенсації і пільги з урахуванням специфіки умов праці на конкретному 

підприємстві можуть визначатися колективним договором або угодою. 

 

4. Загальнообов’язкове державне страхування від нещасних випадків та 

професійного захворювання. 

 

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного 

соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя і 

здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.  

Завданням такого страхування є: 

- проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів, попередження нещасних випадків на виробництві; професійних 

захворювань та інших випадків загрози здоров'ю застрахованим, які викликані умовами праці; 

- відновлення здоров'я і працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або 

професійних захворювань; 

- відшкодування матеріальної і моральної шкоди застрахованим особам і членам їх сімей. 

Законодавство про страхування від нещасного випадку складається з основ законодавства 

про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 року, 

Кодексу законів про працю України, Закону України «Про охорону праці» та інших нормативно-

правових актів. Дія цього законодавства поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового 

договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і 
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господарювання, у фізичних осіб, а також на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, і 

громадян - суб'єктів підприємницької діяльності. 

Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані особи, а в окремих випадках 

- члени сімей та інші особи, а також страхувальник і страховщик. 

Застрахованою особою є працівник, на користь якого здійснюється страхування. 

Страхувальником є роботодавець. Тобто за даним видом соціального страхування страхові 

внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків сплачують роботодавці. 

Страховщиком є Фонд соціального страхування України від нещасних випадків на 

виробництві і професійних захворювань. 

Об'єктом страхування є життя застрахованого, його здоров'я і працездатність. 

Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потребується згоди чи заяви 

працівника. Страхування здійснюється в безособистій формі. 

Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають: 

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту); 

2) учні і студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, докторанти, залучені до будь-

яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних 

навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на 

підприємствах; 

3) особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та 

допускаються до трудової діяльності на виробництві цих закладів або на інших підприємствах за 

спеціальними договорами. 

Зазначені особи вважаються застрахованими з моменту вступу в силу Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», тобто з 1 квітня 2001 року, 

незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх зобов'язань щодо сплати страхових 

внесків. 

Всі застраховані є членами Фонду соціального страхування від нещасних випадків. 

Страхувальники підлягають реєстрації у відповідному місцевому (тобто районному 

(міському) управлінні (відділенні) виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасного випадку: 

- юридичні особи - в десятиденний строк після одержання свідоцтва про державну 

реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; 

- фізичні особи, які використовують найману працю,- в десятиденний строк після укладення 

трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників. 

Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві, або професійне захворювання. 

Нещасним випадком є обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника 

виробничого фактора чи середовища, що сталися в процесі виконання ним трудових обов'язків, 

внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть. 

До професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок професійної 

діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих 

речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою. 

У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків 

зобов'язаний: 

1) своєчасно та в повному обсязі відшкодувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок 

ушкодження його здоров'я або у разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебувають 

на його утриманні: 
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а) допомогу в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до встановлення працездатності або 

встановлення інвалідності; 

б) разову допомогу у випадку стійкої втрати професійної працездатності або смерті 

потерпілого; 

в) щомісячну грошову суму у випадку часткової або повної втрати працездатності, яка б 

компенсувала відповідну частину втраченого заробітку потерпілого; 

г) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного 

захворювання; 

д) пенсію в зв'язку з утратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання; 

є) грошову суму за моральну шкоду за наявності факту завдання такої шкоди потерпілому; 

є) допомогу дитині, що народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або про-

фесійного захворювання жінки під час вагітності; 

2) організувати поховання, відшкодувати вартість ритуальних послуг відповідно до місцевих 

умов; 

3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної 

допомоги потерпілому, його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання; 

4) організувати лікування у власних спеціалізованих або інших лікувально-профілактичних 

закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого; 

5) забезпечити повний обсяг постійно доступної медичної допомоги; 

6) вжити усіх необхідних заходів для підтримання, підвищення і відновлення працездатності 

потерпілого; 

7) забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд за потерпілим; 

8) відповідно до висновків ЛКК або МСЕК проводити навчання та перекваліфікацію 

потерпілого; 

9) організовувати робочі місця для інвалідів; 

10) у випадку невідкладної необхідності надавати інвалідам разову грошову допомогу, 

допомогу у вирішенні соціально-побутових штань; 

11) сплачувати за потерпілого внески на медичне і пенсійне страхування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


