АНАЛІЗ
ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ
по м. СЛОВ'ЯНСЬКУ за 1 півріччя 2013 року

За 1 півріччя 2013 року на підприємствах міста сталося 10 нещасних випадків на виробництві,
травмовано 10 працівників, в т.ч. 1 із смертельним наслідком.
Внаслідок нещасних випадків працівники одержали травми:
- рук, ніг – (5 випадків/ 50%);
- ЧМТ – 0 %;
- очей – (1 випадок/ 10%);
- плеча, тулуба, обличчя, голови – ( 2 випадки/20%);
- опік – (2 випадки/ 20%).
Основні види подій, які привели до нещасних випадків:
- падіння потерпілого під час пересування - ( 3/30%);
- дія рухомих і таких, що обертаються деталей обладнання, машин - ( 3/30%);
- транспортна подія на залізн. транспорті ( 1/10%);
- падіння устаткування (обладнання) – (1/ 10%);
- дія підвищених температур – (1/10 %);
- падіння потерпілого з висоти - ( 1/10 %).
Причини нещасних випадків виробничого характеру:
Технічні - 1 ( 10%).
Організаційні - 8(80%), з яких: 25%(2) через невиконання вимог інструкції з охорони праці,
37,5%(3) через невиконання посадових обов’язок; 25%(2) незастосування засобів індивідуального
захисту; особиста необережність 12,5%(1).
Психофізіологічні – 1 ( 10%).
За 1 півріччя 2013 року професійних захворювань не зареєстровано.
1. По відомчій приналежності.
1.1. Підконтрольні органу, до сфери управління якого належить підприємство:
1.1.1. Вагонне депо Слов’янськ ДП «Донецька залізниця», Міністерство інфраструктури України,
функціонування залізничного транспорту.
1.1.2. Слов’янська дистанція колії ДП «Донецька залізниця», Міністерство інфраструктури України, допоміжне
обслуговування наземного транспорту.
1.1.3. Слов’янська дистанція сигналізації та зв’язку ДП «Донецька залізниця», Міністерство інфраструктури
України, функціонування залізничного транспорту.
1.1.4. Cлов’янська об’єднана державна податкова інспекція Донецької області ДПС, Державна податкова служба
України, державне управління загального характеру.
1.1.5. ПАТ «Словважмаш», Міністерство промислової політики України, виробництво духових шаф, печей і
пічних пальників.
1.1.6. КЛПЗ «Міська лікарня ім. В.І. Леніна», Міністерство охорони здоров’я України, діяльність лікарняних
закладів.
1.2. Підконтрольні місцевим органам влади:
1.2.1. Приватне підприємство «СЛАВ-ТРАНС», пасажирський наземний транспорт міського та приміського
сполучення.
1.2.2 ПАТ «Слов’янський машинобудівний завод», виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального
устаткування.
1.2. 3. ТОВ «Укропроммонтаж 21», діяльність у сфері архітектури та будівництва.
1.2.4. ПАТ «Бетонмаш», виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва.
За 1 півріччя 2012 року – 10 н/в, (10 постраждалих).
За 1 півріччя 2013 року – 10 н/в, (10 постраждалих)в т.ч. 1 із смертельним наслідком
2.За видами подій.
2.1. Падіння потерпілого під час пересування
2.2. Дія рухомих і таких, що обертаються деталей обладнання, машин
2.3. Падіння потерпілого з висоти
2.4. Транспортна подія
2.5.Дія підвищених температур

- 3
- 3
- 1
- 1
- 1

2.6.Падіння устанкування

- 1

3. По причинам нещасного випадку.
3.1. технічним
3.1.1. Недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки
3.1.2. Незадовільний технічний стан засобів виробництва
3.2. організаційним
3.2.1. Невиконання вимог інструкції з охорони праці
3.2.2. Невиконання посадових обов'язків
3.2.3. Особиста необережність
3.2.4. Незастосування засобів індивідуального захисту

-2
-3
-1
-2

3.3. психофізіологічні
3.3.1. Травмування внаслідок протиправних дій інших осіб
3.3.2. Інші причини
3.3.3. Особиста необережність

-0
-0
-1

4. По статевій різниці.
4.1. чоловіків
4.2. жінок

-9
-1

5. По віку.
5.1. до 18 років
5.2. від 18 до 60 (55) років
5.3. понад 60 (55) років

- 0
- 10
- 0

6. За стажем роботи по професії.
6.1. без стажу
6.2. до 1 року
6.3. від 1 до 5 років
6.4. понад 5 років

-0
-1
-6
-3

7. За часом доби.
7.1. денна зміна (з 7-00 до 19-00 год.)
7.2. вечірня і нічна зміна (з 19-00 до 7-00 год.)

- 10
-0

-1

