1. Коли прийняли закон «Про охорону праці»?
2. Колективний договір укладається на:
3. Піднімання і опускання вантажів жінками при постійному перенесенні:
4. Найбільші страхові внески від фактичних витрат на оплату праці становлять:
5. Найменші страхові внески від фактичних витрат на оплату праці становлять:
6. При тимчасовій непрацездатності сума витрат може дорівнювати:
7. ГОСТ означає:
8. ДБН означає:
9. ISO означає:
10. Третя ступінь контролю здійснюється:
11. Виявлені недоліки ІІІ-ступеня:
12. За порушення правил юридичні та фізичні особи, що використовують найману
працю, сплачують штраф у розмірі:
13. Служба охорони праці утворюється на підприємствах, установах і організаціях з
чисельністю більше як:
14. Для підприємств, які використовують найману працю, фінансування заходів
охорони праці становлять від суми реалізованої продукції не менше:
15. Для бюджетних організацій фінансування заходів з охорони праці становлять від
фонду оплати праці не менше:
16. Раціональна організація робочого місця підвищує продуктивність праці на:
17. Спеціальне розслідування нещасного випадку проводять протягом не більше:
18. Акти спеціального розслідування нещасних випадків складаються у:
19. За результатами розслідування нещасних випадків невиробничого характеру
складається акт за формою:
20. Професійна адаптація – це адаптація до:
21. Психологічний клімат в колективі залежить від:
22. Найпоширеніший вид конфлікту на підприємстві є:
23. Середній рівень відносної вологості, необхідний для метеорологічного комфорту,
повинен бути:

24. ГДК означає:
25. СУОП означає:
26. Радіоактивне випромінювання виникає в результаті розпаду:
27. Розслідування профзахворювань проводиться комісією під головуванням:
28. Нещасні випадки групові або зі смертельним наслідком підлягають
спецрозслідуванню під головуванням:
29. Яким чином компенсується робота у святкові та вихідні дні:
30. Чи зобов’язаний власник під час укладання трудового договору проінформувати
громадянина про небезпечні та шкідливі чинники на його робочому місці, про його
права і пільги:
31. Чи складаються акти за формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з особами,
які прямували до місця роботи пішки або громадським транспортом:
32. Чи зобов’язаний власник повернути у фонд соціального страхування кошти,
виплачені потерпілому за нещасний випадок, що стався з вини власника:
33. Хто розслідує і бере на облік нещасні випадки з учнями у період практики на
виробництві під керівництвом посадових осіб навчального закладу на відведеній
для цієї мети ділянці:
34. Хто входить до складу комісії з трудових спорів:
35. На роботах з підвищеною небезпекою робітники проходять навчання і перевірку
знань з охорони праці:
36. Хто розслідує і бере на облік нещасні випадки зі студентами у період практики під
керівництвом персоналу підприємства:
37. Посадові особи, згідно з «Переліком», періодично проходять навчання і перевірку
знань з охорони праці:
38. Хто складає колективний договір:
39. Вкажіть послідовність відповідальності працівників за порушення законодавства з
ОП:
40. Працівники, які двічі виявили незадовільні знання з питань ОП,:
41. Розслідування хронічного профзахворювання проводиться комісією, призначеною
наказом:
42. До якого виду відповідальності притягнуто працівника, якщо йому оголошено
догану:

43. Вступний інструктаж із працівниками, новонайманими на роботу,проводить:
44. Повторний інструктаж на робочому місці без підвищеної небезпеки проводиться:
45. Для якої служби основним завданням є контроль за дотриманням протипожежних
вимог:
46. Хто керує постійно діючою комісією з введення в експлуатацію нових і
реконструйованих лабораторій, для проведення науково-дослідних робіт:
47. Чи має право пожежна служба заборонити роботи, що проводяться з порушенням
пожежної безпеки:
48. Коли проводять цільовий інструктаж:
49. Вік прийняття на роботу неповнолітніх:
50. За функціональним призначенням сигнальні пристрої поділяються на такі:
51. Чи розслідується нещасний випадок, про який потерпілий своєчасно не повідомив:
52. Чи може власник у колективному договорі додатково встановлювати працівникам
пільги, не передбачені законодавством:
53. Чи мають право органи з нагляду за ОП надсилати керівникам підприємств про
невідповідність окремих посадових осіб посаді, яку вони займають:
54. Акт про нещасний випадок на підприємстві за формою Н-1 зберігається у службі ОП
протягом:
55. Засоби захисту від небезпечних і шкідливих факторів: протигази, навушники,
окуляри, ізолюючі костюми, спецодяг і взуття, каски називаються:
56. При якій чисельності працюючих в установах та організаціях створюють службу
ОП:
57. Вогнегасники, бочки з водою, відра, лопати тощо – це засоби пожежогасіння:
58. Нещасний випадок на виробництві – це випадок, що спричинив працівникові втрату
працездатності терміном не менше за:
59. Хто може відмінити розпорядження спеціаліста з ОП:
60. НПАОП означає:

