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Положення  

про надання одноразової матеріальної допомоги при нещасному 

випадку заподіяну працівникові  

у Вашковецькому медичному коледжі БДМУ 
  

Розмір одноразової допомоги за шкоду, заподіяну працівникові каліцтвом 

або іншими порушеннями здоров’я при виконанні ним трудових обов’язків, а 

також за моральну шкоду, заподіяну потерпілому  внаслідок  фізичного  чи  

психічного впливу небезпечних або несприятливих умов праці, визначається   

відповідно до постанови КМУ №83 від 22.12.2005р. «Про затвердження 

Порядку призначення та здійснення страхових  виплат особам  та  членам їх 

сімей» та інших чинних нормативних актів.  

     Рішення про надання матеріальної допомоги приймає адміністрація за 

погодженням з профспілковим комітетом. 

 

Шкала відшкодування збитку у випадку ушкодження здоров'я 

№ 

п/п 

Ступінь ваги нещасного 

випадку чи 

профзахворювання 

потерпілого 

Розмір одноразової 

допомоги потерпілому (доля 

середньомісячного заробітку) 

Додатково 

на кожного 

утриманця 

1 2 3  

1 З тимчасовою 

непрацездатністю: 

- від 10 календарних 

днів до одного місяця 

включно 

- від 1 до 2 місяців 

включно 

- від 2 до 4 місяців 

 

 

0,5 (кошти Коледжу) 

 

 

1 (кошти Коледжу ) 

 

2 (кошти Коледжу ) 

 

2 Зі стійкою втратою Середньомісячний  



працездатності (без 

встановлення інвалідності) 

заробіток за кожний відсоток 

втрати професійної 

працездатності (кошти 

страхового фонду) 

3 Зі стійкою втратою 

працездатності і визнанням 

потерпілого інвалідом 

Середньомісячний 

заробіток за кожний відсоток 

втрати професійної 

працездатності (кошти 

страхового фонду) 

 

4 Зі смертельним 

випадком 

П’ятирічний заробіток 

потерпілого (кошти 

страхового фонду) 

Річний 

заробіток, а 

також на 

дитину, яка 

народилась 

після смерті 

потерпілого 

(кошти 

страхового 

фонду) 
 

     Розмір зменшення одноразової  допомоги, при порушенні правил 

безпеки  з боку потерпілого, які були однією з  причин  нещасного  

випадку.                                                      
     40%  - невикористання  наданих засобів індивідуального  захисту, 

передбачених правилами  безпеки , якщо це порушення було: 

- первинним; 

- повторним .  

     50% - первинне свідоме  порушення вимог нормативних актів з охорони 

праці, правил безпеки при  обслуговуванні машин, механізмів устаткування 

при виконанні  технологічних процесів і робіт,що є об’єктом підвищеної 

небезпеки. 

     50% - неодноразове  свідоме  порушення вимог нормативних актів про  

охорону  праці, правил безпеки  при обслуговуванні  машин , механізмів, 

устаткування  при виконанні технологічних  процесів і робіт, за  яке  раніше  

накладалося дисциплінарне стягнення. 

     50% - виконання  робіт у нетверезому  стані, якщо цей стан  було 

визначено причиною нещасного  випадку.  

     40% - виконання  робіт з відключеними, несправними засобами  

колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення  тощо. 
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Заступник директора з навчальної 
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