
Наступствы адмовы ад складання акта Н-1 

 
Смаргонскім міжраѐнным аддзелам Гродзенскага абласнога ўпраўлення 

Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы ў сакавіку 2019 г. скончана спецыяльнае 

расследаванне няшчаснага выпадку, які адбыўся 31 кастрычніка 2018 г. з работнікам 

адной з арганізацый Смаргонскага раѐна Гродзенскай вобласці, які прывѐў да цяжкай 

вытворчай траўмы. Страхавальнік з высновамі дзяржаўнага інспектара працы, які 

праводзіў спецыяльнае расследаванне няшчаснага выпадку на вытворчасці, не 

пагадзіўся і пасля атрымання заключэння аб няшчасным выпадку адмовіўся складаць 

і сцвярджаць акт аб няшчасным выпадку формы Н-1, у сувязі з чым службовая асоба 

страхавальніка за парушэнне правілаў расследавання няшчасных выпадкаў на 

вытворчасці было прыцягнута да адміністрацыйнай адказнасці ў выглядзе штрафу ў 

памеры 20 базавых велічынь (арт. 9.20 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб 

адміністрацыйных правапарушэннях). 

З мэтай прафілактыкі падобных парушэнняў парадку расследавання няшчасных 

выпадкаў на вытворчасці лічым неабходным паведаміць наступнае. 

Згодна з п. 53 Правілаў расследавання і ўліку няшчасных выпадкаў на 

вытворчасці і прафесійных захворванняў, зацверджаных пастановай Савета 

Міністраў Рэспублікі Беларусь 15.01.2004 № 30 (далей – Правілы), страхавальнік на 

працягу двух працоўных дзѐн з дня атрымання заключэння аб няшчасным выпадку і 

пераліку матэрыялаў, неабходных для фарміравання дакументаў спецыяльнага 

расследавання, складае акт формы Н-1 або акт формы НП на кожнага пацярпелага і 

сцвярджае яго (на апошняй старонцы акта формы Н-1 або акта формы НП 

вырабляецца завераны ўпаўнаважанай службовай асобай страхавальніка запіс: 

"складзены ў адпаведнасці з заключэннем..."). 

У выпадку адмовы страхавальніка ад складання і зацвярджэння акта формы Н-1 

або акта формы НП альбо непрадстаўлення яго дзяржаўнаму інспектару працы на 

працягу двух працоўных дзѐн з дня атрымання заключэння (што з'яўляецца 

парушэннем Правілаў) акт формы Н-1 або акт формы НП складаецца дзяржаўным 

інспектарам працы і сцвярджаецца галоўным дзяржаўным інспектарам працы 

вобласці (г.Мінска). 

Такім чынам, заканадаўцам не прадастаўлена права страхавальніку адмовіцца ад 

складання і зацвярджэння акта аб няшчасным выпадку. У выпадку нязгоды з 

заключэннем аб няшчасным выпадку, складзеным дзяржаўным інспектарам працы па 

выніках спецыяльнага расследавання няшчаснага выпадку, страхавальнік згодна з п. 

80 Правілаў мае права абскардзіць заключэнне дзяржаўнага інспектара працы аб 

няшчасным выпадку на вытворчасці ў парадку падпарадкаванасці ў начальніка 

міжраѐннага аддзела, Галоўнага дзяржаўнага інспектара працы вобласці або г. 

Мінска, Рэспублікі Беларусь (асоб, якія выконваюць іх абавязкі) на працягу аднаго 

года з даты яго складання або ў судзе ў адпаведнасці з заканадаўствам. Пры гэтым 

падача страхавальнікам скаргі не з'яўляецца падставай для невыканання ім 

заключэння дзяржаўнага інспектара працы (п. 81 Правілаў). 
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