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Кроссворд по предмету "предмету Правознавство (укр.)"  на тему "Правовi основи цивiльної безпеки (укр.)"
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По горизонтали
2. Один з видiв юридичної вiдповiдальностi, що виражається в обовязку працiвникiв покрити повнiстю або частково фiнансово шкоду, що була заподiяна з їх вини
4. Рiзновид юридичної вiдповiдальностi у механiзмi реагування держави щодо особи, що здiйснила злочин.
5. Контроль за додержанням законодавства про охорону працi, який здiйснюють професiйнi спiлки, їх обєднання в особi своїх виборних органiв i представникiв
6. Договiр, у якому сторони передбачають забезпечення працiвникам соцiальних гарантiй у галузi охорони працi.
9. Фiзична особа, яка використовує найману працю.
10. Матерiальне забезпечення роботодавцем проведення медичного огляду працiвникiв
11. Акт з охорони працi пiдприємства, що мiстить обов’язковi для дотримання працiвниками вимоги з охорони працi при виконаннi ними робiт певного виду.
12. Недопуск до роботи осiб, якi не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, iнструктажу
14. Вид iнструктажу, який проводиться iз працiвниками пiдприємства у разi настання нещасного випадку на цьому пiдприємствi.
15. Вiдповiдальнiсть робiтникiв за порушення трудової дисциплiни, яке виражається у накладеннi стягнень адмiнiстрацiєю пiдприємства.
16. Компенсацiя шкоди, заподiяної працiвниковi внаслiдок ушкодження його здоровя або у разi смертi працiвника
17. Документ, який видається особам, якi пiд час перевiрки знань з охорони працi виявили задовiльнi результати.
18. Виконання яких заходiв дозволяє попередити виникнення нещасних випадкiв на виробництвi?
21. Свiдоме ставлення працiвника до вимог законодавства з охорони працi
22. Зупинка роботи служби охорони працi у разi припинення використання найманої працi фiзичною особою
24. Назва заохочення, що має на увазi зниження розмiру страхового внеску пiдприємством у разi зниження рiвня травматизму та професiйної захворюваностi.
25. Працiвник, що став головною особою у разi виникнення нещасного випадку та отримав травми

По вертикали
1. Назва медичного огляду, що проводиться час вiд часу протягом трудової дiяльностi працiвника.
3. Заохочення за активну участь та iнiцiативу у здiйсненнi заходiв щодо пiдвищення рiвня безпеки та полiпшення умов працi.
7. Процес виявлення причин та винних у виникненнi нещасного випадку на пiдприємствi
8. Назва медичного огляду, що проводиться за заявою працiвника, якщо вiн вважає, що погiршення стану його здоровя повязане з умовами працi
13. Рiзновид юридичної вiдповiдальностi за вчинення проступку проти встановлених правил поведiнки виражених у приписах законодавчих актiв
19. Працiвники, зайнятi на роботах з важкими та ... умовами працi, безоплатно забезпечуються лiкувально-профiлактичним харчуванням, молоком або рiвноцiнними харчовими продуктами.
20. Назва медичного огляду, що проводиться пiд час прийняття на роботу працiвника.
23. Вид працевлаштування передбачає передачу другорядних функцiй компанiї стороннiй спецiалiзованiй фiрмi-субпiдряднику.

