Перелік питань, які виносяться на іспит з курсу
«Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті»
1. Види автотранспортних послуг. На які види поділяються послуги пасажирського
автомобільного транспорту загального користування, їх визначення.
2. Визначення режимів руху автобусних перевезень. Види перевезень за місцем надання
послуг. На які види поділяються внутрішні перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах.
3. Перевезення на замовлення і туристські перевезення. Особливості міжнародних
перевезень пасажирів і вантажів.
4. Які повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту у сфері
міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
5. Які органи здійснюють організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування. Які органи організовують перевезення пасажирів
автомобільним транспортом на території відповідного населеного пункту, за якими
законами організовують туристські перевезення і перевезення на замовлення.
6. Чим затверджені правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
затверджені. Які особи можуть бути перевізниками.
7. Які документи необхідно мати при наданні послуг з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом.
8. Які документи необхідні під час перевезення пасажирів автобусами на замовлення і в
разі туристських перевезень потрібні.
9. Які документи необхідні для перевезення пасажирів на таксі. Як законодавством
диференційовані функції автостанції і перевізника.
10. Що забезпечує стандартизація на автомобільному транспорті.
11. Мета сертифікації транспортних засобів, робіт, послуг на автомобільному транспорті.
На що спрямоване ліцензування на автомобільному транспорті.
12. Завдання ліцензування на автомобільному транспорті.
13. Яким органом і яким чином здійснюється підтвердження відповідності перевізника
вимогам ліцензійних умов.
14. На які види робіт видається ліцензія на господарську діяльність з надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів.
15. Особливості прийняття рішення про видачу ліцензії, на що дає право ліцензія, що таке
ліцензійна картка.
16. Дайте визначення поняттям: господарська діяльність, суб'єкт господарювання.
17. Дайте визначення поняттям: ліцензування, ліцензійні умови.
18. Дайте визначення поняттям: ліцензія, орган ліцензування, ліцензіат.
19. Наведіть основні принципи державної політики у сфері ліцензування.
20. Для чого не може використовуватися ліцензування, на що дає право ліцензія.
21. Що включається в ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності.
22. Ким затверджуються ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням, коли
ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають оприлюдненню.
23. Що зобов’язані ліцензіати, які виконують роботи з надання послуг з перевезення:
Особливості безперервного стажу керування та стажу для самозайнятого автомобільного
перевізника.
24. Ліцензіати зобов'язані надавати послуги з перевезення з використанням
автотранспортних засобів, на які оформлено певні документи, перелічіть їх.
25. Які документи мають бути оформлені на водіїв, які надають послуги з перевезень.

26. Що зобов’язані виконувати ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх та
міжнародних перевезень пасажирів автобусами
27. Що дозволяється ліцензіатам, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів
автобусами, які вимоги ставляться
28. Що зобов’язані виконувати ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
пасажирів автобусами
29. Яка структура є органом ліцензування, уповноваженим на здійснення ліцензування
господарської діяльності з надання послуг з перевезення
пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом.
30. Які дані повинні міститися у заяві від суб'єкта господарювання про видачу ліцензії.
Що додається до заяви про видачу ліцензії.
31. За яких умов заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, що забороняється
органу ліцензування.
32. Який орган і в який строк приймає рішення про видачу або відмову у видачі
ліцензії. Які підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії
33. Функції органа ліцензування. особливості видачі ліцензії, строки дії. Особливості
діяльності філій ліцензіата, видача копії ліцензії.
34. Вимоги до бланку ліцензії. Які відомості зазначаються у ліцензії.
35. Що визначають, для кого є обов’язковими ліцензійні умови провадження
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі
36. Надання яких послуг із перевезення не підлягає ліцензуванню.
37. Що таке ліцензійна картка, термін її дії, за яких умов вона оформляється, де міститься
під час перевезень.
38. Що встановлюють і для кого є обов’язковими правила обов'язкової сертифікації послуг
з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових
39. Хто є Об'єктами обов'язкової сертифікації в за цими Правилами обов'язкової
сертифікації послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних
засобів та їх складових
40. Чим має бути забезпечене підприємство-виробник для сертифікації власних послуг.
41. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні в галузі дорожніх
транспортних засобів, їх складових частин та приладдя.
42. Для чого створені Національна Система Сертифікації (УкрСЕПРО) і Система
Декларування продукції.

