
Контрольний перелік запитань
Розділ 9. Системи збирання даних: реєстрація, повідомлення і статистика

Відповідні МТН Запитання ТАК НІ Зауваження

Р194 Чи існує нормативний акт щодо реєстрації та 
повідомлення?

П155, 
ст. 2, 3

Чи потрібна реєстрація:

(a) нещасних випадків на роботі;

(b) нещасних випадків по дорозі на роботу і 
з роботи;

(c) аварійних ситуацій;

(d) професійних захворювань?

Звід практичних 
правил реєстр-
ації нещасних 
випадків на 
роботі та 
професійних 
захворювань
і повідомлення 
про них
(МОП, 1996)

Чи передбачено у нормативних актах про реєстрацію:

(a) зміст і формат відповідних документів;

(b) строк їх складання;

(c) період часу, протягом якого вони 
повинні зберігатися;

(d) вимогу про те, що ці документи слід отри-
мувати та вести так, щоб забезпечити 
конфіденційність персональних і медич-
них даних;

(e) визначення компетентної особи на рівні 
підприємства для підготовки та ведення 
вищезгаданих документів;

(f) співпрацю у здійсненні процедур реє-
страції у випадку одночасного провад-
ження двома або кількома роботодав-
цями діяльності на одному об’єкті?

П155, ст. 2, 4, 5 Чи потрібне повідомлення про:

(a) нещасні випадки на роботі;

(b) нещасні випадки по дорозі на роботу і з 
роботи;

(c) аварійні ситуації;

(d) професійні захворювання?

Звід практичних 
правил реєстра-
ції нещасних 
випадків на ро-
боті та професій-
них захворювань 
і повідомлення 
про них 
(МОП, 1996)

Чи передбачено у нормативних актах про повідомлення:

(a) органи, яким слід направляти 
повідомлення;

(b) зміст повідомлення;

(c) строк направлення повідомлення;

(d) форму повідомлення?

Звід практичних 
правил реєстра-
ції нещасних 
випадків на робо-
ті та професійних 
захворювань і 
повідомлення 
про них 
(МОП, 1996)

Чи поширюються вимоги щодо реєстрації та 
повідомлення на самозайнятих працівників?



Відповідні МТН Запитання ТАК НІ Зауваження

П155, ст. 1 Чи містить законодавство про БЗР визначення таких термінів:

(a) нещасний випадок на роботі;

(b) нещасний випадок по дорозі на роботу і 
з роботи;

(c) аварійна ситуація;

(d) професійне захворювання? 

МТН Чи вимагає законодавство вашої країни 
з БЗР: ТАК НІ Зауваження

К121, ст. 8 Р194 Наявності переліку професійних 
захворювань?

Р194, п. 4 Регулярного перегляду переліку 
професійних захворювань?

Р194, п. 2 Компенсації у випадку професійних захворювань, зокрема:

(a) включених до переліку професійних 
захворювань; або

(b) тих, які відсутні у переліку професійних 
захворювань, але в яких є причинно-
наслідковий зв’язок між умовами праці 
та наслідком для здоров’я?

МТН Статистика

Запитання ТАК НІ Зауваження

П155, ст. 6, 7, C081 Чи вимагає законодавство про БЗР від ком-
петентних органів підготовки національних 
статистичних даних про нещасні випадки 
на роботі та професійні захворювання?

Звід практичних 
правил реєстра-
ції нещасних 
випадків на ро-
боті та професій-
них захворювань 
і повідомлення 
про них
(МОП, 1996)

Чи повинні національні статистичні дані про нещасні випадки включати кількість постраждалих із 
розбивкою за:

(i)  нещасними випадками, що призвели до 
смерті;

(ii)   несмертельними травмами, що призве-
ли до втрати працездатності мінімум 
на три дні підряд, не враховуючи дня 
нещасного випадку;

(iii)  загальною кількістю втрачених робочих 
днів через несмертельні травми, включ-
но з першими трьома днями?

Звід практичних 
правил реєстра-
ції нещасних ви-
падків на роботі 
та професійних 
захворювань
і повідомлення 
про них
(МОП, 1996)

Чи деталізуються статистичні дані за статтю, 
віком і міграційним статусом?




