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ГРУПА ПО РОБОТІ З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ  
ТА  ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОНОГО АРХІВУ 
- Забезпечення виробничих відділів науково-технічною інформацією про нові  
розробки програмних систем проектування в Україні та за кордоном. 
- Створення і поповнення електронних бібліотек програмних систем та  
автоматизованих баз даних, графічної, кошторисної документації щодо  
проектів, що випускаються. 
- Організація навчання проектувальників прийомам і методам впровадження  
програм і роботі на персональних комп'ютерах. 
- Організація експлуатації ПЕОМ та периферійного обладнання, що  
знаходиться на балансі підприємства, з дотриманням правил технічної 
експлуатації електроустановок, охорони праці, пожежної безпеки та  
проведення профілактичні роботи. 
 
ГРУПА ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТНИХ МАТЕРІАЛІВ 
- Виготовлення копій проектно-кошторисної та технічної документації, розпорядчих 
документів підприємства  на підставі замовлень структурних підрозділів. 
- Виконання палітурно-брошурувальних робіт.  
 
 
 
 
 



АРХІВ 
- Приймання від структурних підрозділів на зберігання оригіналів проектно- 
кошторисної (ПКД) та технічної документації 
 - Реєстрація, облік, перевірка комплектності, правильності оформлення та якості  
виконання оригіналів ПКД  
- Створення та вдосконалення довідково-пошукового апарату до архівних  
документів (картотек, каталогів). 
- Реєстрація та облік технічної документації, отриманої підприємством  
за запитами виробничих підрозділів, замовників або інших проектних організацій. 
- Видання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним особам  
та громадянам. 
 
ГРУПА НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
- Організація і проведення науково-технічних конференцій, нарад, семінарів, презентацій 
нових технологій, обладнання, приладів в галузі гірничого виробництва. 
- Розробка документів і коригування матеріалів системи управління якістю проектно-
вишукувальних робіт відповідно до ДСТУ ISO 9001. 
- Організація забезпечення проектних підрозділів інституту чинними інструктивно-
нормативними документами в галузі проектування і будівництва, облік змін, інформація і 
консультація співробітників інституту щодо цих питань. 
- Забезпечення довідково-інформаційного фонду інституту новими нормативними 
документами та інформаційними матеріалами. 
- Організація підготовки матеріалів на участь в галузевих, регіональних і міжнародних 
науково-технічних конференціях. 
- Робота з інформаційними центрами Держстандарту, Мінрегіонбуду щодо придбання 
нормативних документів, стандартів, типових проектів. 
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