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Перелік питань  

1. Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. 

2. Соціальний діалог в Європейському Союзі. 

3. Визначення та основні принципи соціальної відповідальності. 

4. Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність». 

5. Пожежна сигналізація і зв'язок. 

6. Засоби гасіння пожеж. 

7. Протипожежне водопостачання. 

8. Первинні засоби пожежогасіння. 

9. Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі. 

10. Органи державного нагляду за охороною праці. 

11. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності. 

12. Завдання страхування від нещасного випадку. 

13. Принципи та види страхування. 

14. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місце-вого 

самоврядування. 

15. Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік. 

16. Розслідування та облік нещасних випадків. 

17. Методи дослідження виробничого травматизму. 

18. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та 

професійної захворюваності в галузі. 

19. Загальні вимоги безпеки в галузі. 

20. Вимоги безпеки під час експлуатації  транспортного обладнання та машин. 

21. Особливості заходів електробезпеки на підприємствах галузі. 

22. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. 

23. Напруженість праці. 

24. У чому полягають основні міри безпеки при розбиральних і складальних 

операціях. 

25. Страхові виплати. 

26. Вимоги до інструменту, який використовується при ремонті  дорожньої  техніки. 

27. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків. 

28. Як підготувати дорожні машини до правильної і безпечної експлуатації в 

зимовий  період. 

29. Класи виробничих та складських приміщень по вибуховій та пожежній небезпеці. 

30. Обов’язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків. 

31. Вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів. 

32. Права та обов’язки застрахованої особи. 

33. Безпека перевезення людей. 



34. Протипожежні перешкоди. 

35. Безпечна експлуатація дорожньобудівельного транспорту й інших дорожніх 

механізмів. 

36. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника. 

37. Спеціальні вимоги стійкості кранів і машин, вимоги до  вантажорозванта-

жувальних майданчиків і під'їздів. 

38. Безпека організації робочого місця, робочої зони і ділянки виконання робіт. 

39. Заходи щодо забезпечення електробезпеки. Що таке заземлення і занулення 

40. Вимоги безпеки до працівників, що обслуговують електроустановки. 
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