Акт службовага раследавання няшчаснага выпадку
20 лютага 2019 г. з паляводам адной з сельскагаспадарчых арганізацый
Астравецкага раѐна Гродзенскай вобласці на тэрыторыі страхавальніка адбыўся
няшчасны выпадак, які прывѐў да цяжкай траўмы. Дарэчы, за пару гадзін да
няшчаснага выпадку работнік быў адхілены страхавальнікам ад працы ў сувязі
са знаходжаннем яго на працоўным месцы ў стане алкагольнага ап'янення, аднак,
не гледзячы на адхіленне, работнік вярнуўся на сваѐ працоўнае месца, дзе пры
выкананні працы атрымаў траўму з прычыны падзення з вышыні каля 1,2 м.
Аб атрыманай работнікам траўме страхавальніку было вядома ў дзень
траўміравання, аднак меры па расследаванні няшчаснага выпадку прыняты не
былі: акт службовага расследавання няшчаснага выпадку быў складзены і
зацверджаны кіраўніком толькі 6 сакавіка 2019 г., за што службовая асоба
страхавальніка было прыцягнута да адміністрацыйнай адказнасці ў выглядзе
штрафу.
Улічваючы, што дзяржаўным інспектарам нярэдка выяўляюцца факты
парушэнняў страхавальнікамі тэрмінаў расследавання няшчасных выпадкаў, у
тым ліку пунктаў 2 і (або) 3 Правілаў расследавання і ўліку няшчасных выпадкаў
на вытворчасці і прафесійных захворванняў, зацверджаных пастановай Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь 15.01.2004 № 30 (далей – Правілы), лічым
неабходным паведаміць наступнае.
Згодна з п. 251 Правілаў, калі ў ходзе правядзення расследавання
няшчаснага выпадку ўстаноўлена, што ѐн не падпадае пад дзеянне пунктаў 2 і
(або) 3 Правілаў, вынікі расследавання афармляюцца актам службовага
расследавання вольнай формы (у трох экзэмплярах). Па агульных правілах
расследаванне такога няшчаснага выпадку павінна быць праведзена
страхавальнікам ў тэрмін не больш трох рабочых дзѐн (п. 21 Правілаў).
На працягу двух рабочых дзѐн па заканчэнні расследавання страхавальнік
разглядае матэрыялы расследавання, сцвярджае акт службовага расследавання;
накіроўвае па адным асобніку акту службовага расследавання пацярпеламу ці
асобе, уяўляламу яго інтарэсы, дзяржаўнаму інспектару працы, спецыялісту па
ахове працы або спецыялісту, на якога ўскладзены яго абавязкі (намесніку
кіраўніка, адказнаму за арганізацыю аховы працы), з матэрыяламі
расследавання; накіроўвае копію акта службовага расследавання ў прафсаюз
(іншы прадстаўнічы орган работнікаў). Страхоўшчыку акт службовага
расследавання або яго копія не накіроўваецца.
Нагадваем, што парушэнне правілаў расследавання і ўліку няшчасных
выпадкаў на вытворчасці цягне адміністрацыйную адказнасць у выглядзе
штрафу ў памеры ад 10 да 50 базавых велічынь (арт. 20 Кодэкса Рэспублікі
Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях).
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