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про бюджетні завдання ............................................................ 180, 211, 282
про вдосконалення апарату управління ....... 57, 210, 384, 385, 1629, 1967
про вдосконалення процесів праці та підвищення
її продуктивності ..................... 355, 356, 362, 383, 385, 390, 393, 419, 420,
425, 433, 449, 490
про ведення державних реєстрів ............................................................... 27
про ведення конверсійних операцій ....................................................... 909
про виготовлення дослідних зразків засобів автоматики та
обладнання ............................................................................................. 1334
про видачу сертифікатів відповідності на продукцію, послуги ...... 1992,
1997, 1998
про виділення додаткових капіталовкладень та їх перерозподіл ........ 203
про визначення економічної ефективності та підвищення
рентабельності підприємств ......................... 946, 1380, 1626, 1632, 1634,
1635, 1653, 1655, 1709
про визначення типів та конструкцій обладнання .................... 1807, 1911
про виконання актів, приписів з техніки безпеки ................................. 437
про виконання видавничого плану ....................................... 848, 865, 869
про виконання виробничих завдань і здавання
готової продукції ............................... 156, 214, 924, 925, 965, 1634, 1642,
1643, 1646, 1659, 1663, 1787
про виконання депутатських запитів, звернень ...................................... 8
про виконання договорів (контрактів) ....................................... 396, 1277
про виконання НДР, ДКР, ПКР 1256, 1271, 1274, 1279, 1295, 1298, 1350
про виконання проектно-вишукувальних робіт ... 1415, 1423, 1425, 1426,
1436
про виконання реставраційно-ремонтних робіт ..... 1088, 1116, 1597, 1602,
1603, 1612, 1821, 1923
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про виконання рішень (приписів) за результатами обстежень,
перевірок і ревізій .................................................................................... 81
про використання відходів, вторинної сировини ................................ 1644
про виплати страхового відшкодування ................................................ 686
про виплату допомоги, пенсій, оплату листків непрацездатності ...... 320,
679
про витрачання коштовних металів для випуску виробів .................. 1661
про відкриття розрахункових і поточних рахунків ............................... 209
про відкриття галузевих наукових закладів ......................................... 1278
про відкриття екстернатної форми навчання......................................... 544
про відновлення прав реабілітованих громадян та політичних
в’язнів ...................................................................................................... 688
про відрядження та експедиції ........................................................ 63, 1269
про відчуження майна ........................................................................ 52, 281
про водопостачання підприємств ......................................................... 1886
про встановлення виробничих, наукових, культурних і правових
зв'язків між організаціями ........................... 62, 905, 907, 916, 911, 913, 915,
916, 917, 918, 1231, 1254, 1255
про видачу та втрату посвідчень і перепусток .......................... 1022, 1024
про дефектоскопію і металографічний контроль обладнання . 1822, 1842
про допуск до роботи з архівними документами .................................. 133
про допуск у службові приміщення в неробочий час та вихідні дні . 1028
про екологічний стан навколишнього природного середовища ....... 2062,
2073, 2083, 2091,
2092, 2093, 2094
про експертизу ТЕО, проектів будівництва та реконструкції
об’єктів .......................................................... 1526, 1527, 1528, 1531, 1533
про експертну оцінку об’єктів, майна, продукції, виробів ...... 1045, 1203,
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1204, 1742
про експлуатацію різних видів транспорту ........... 1064, 1072, 1085, 1094
про забезпечення спеціальним одягом і взуттям, запобіжними засобами,
лікувально-профілактичним харчуванням ............................................. 462
про заробітну і квартирну плату ....................................... 412, 420, 502, 767
про застосування нових будівельних матеріалів, техніки,
продукції і сировини .................................................. 979, 1570, 1707, 1710
про застосування реєстраторів розрахункових операцій ..................... 278
про зберігання й експлуатацію виробів, приладів,
машин, обладнання .................................................. 1007, 1322, 1640, 1821
про здійснення всіх видів державного нагляду ......................... 1532, 2040
про здійснення заходів з охорони організації ..... 1147, 1148, 1153, 1154
про здійснення заходів щодо боротьби з видавничим браком .......... 877
про здійснення натурних спостережень за зовнішнім середовищем 1419
про здійснення оглядів-конкурсів з охорони праці і техніки безпеки 442
про зовнішньоекономічні операції 927
про інвентаризацію основних засобів, грошових коштів,
матеріальних цінностей тощо ....................................................... 345, 1011
про інженерно-технічні протипожежні заходи ..... 1177, 1178, 1179, 1181
про колективне садівництво і городництво ........................................... 773
про консервацію або ліквідацію небезпечних виробничих об’єктів . 1945
про контроль за експлуатацією засобів зв'язку 1113, 1114, 1115
про купівлю-продаж іноземної валюти .................................................. 186
про купівлю-продаж земельних ділянок, будівель ................... 1042, 2126
про маркетингові дослідження................................................................ 897
про медичні огляди .......................................................................... 705, 707
про митне оформлення вантажів, продукції, майна, валюти ......... 928, 974
про набуття права інтелектуальної власності ...................................... 1356
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про нагородження за участь у виставках, конкурсах, ярмарках . 654, 656,
837
про надання архівних довідок, копій, витягів з документів ................... 132
про надання консультаційних та експертних послуг ............. 1276, 1277
про надання матеріальної допомоги працівникам ............................ 1245
про надання відпусток ..................................................................... 321, 515
про надання путівок у санаторно-курортні заклади ..................... 712, 715
про надання, розподіл і обмін житлової площі ..................... 753, 756, 758
про надходження членських внесків .................................................... 1244
про наявність вакантних посад, вивільнення та прийняття
працівників ..................................................................................... 363, 506
про наявність автомобільних парків, гаражів, майстерень ................ 1087
про наявність медичних пунктів ............................................................. 704
про наявність, списання та використання тари ................................... 1015
про податки і збори (обов’язкові платежі) ............. 267, 269, 270, 271, 279
про поставку і нестачу продукції, матеріалів (сировини) .. 342, 966, 1012
про облік витрат теплоенергії, електроенергії, палива ... 1090, 1878, 1904
про облік незавершеного виробництва .............................................. 1665
про облік робочого часу ................................................................ 401, 402
про облік трудових книжок і вкладок до них ...................................... 511
про організацію автоматизованих систем обліку та звітності ............. 346
про організацію науково-інформаційної діяльності ................... 828, 835
про організацію харчування працівників ....................................... 770, 771
про організацію і проведення конкурсів, екскурсій, виставок,
спортивних заходів ................................. 64, 66, 587, 588, 795, 796, 836, 838
про оренду державних і комунальних підприємств .................. 1047, 1208
про переведення енергетичних установок на нові види палива .......... 1877
про перевезення вантажів .............................................................. 974, 1070
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про перевірку виконання рішень, наказів, звітів, балансів ............... 75, 286
про перевірку основних (профільних) напрямів діяльності організації 76,
77, 78, 341
про перевірку стану діловодства організації .................................... 113, 116
про передачу будівель, територій, земельних ділянок в державну,
комунальну власність ............................................................................. 1043
про переселення сімей, іноземних громадян, біженців та
їх працевлаштування ................................................................ 365, 366, 370
про підготовку відомчих (галузевих) переліків документів зі строками
зберігання ................................................................................................ 110
про порушення правил внутрішнього трудового розпорядку ........ 398, 403
про порушення правил пересилання документів ................................ 117
про правильність видачі листків непрацездатності .............................. 718
про правову експертизу ............................................................................. 93
про приватизацію ............................................................... 1202, 1207, 1209
про призначення стипендій та пенсій ............................................. 613, 679
про проведення акредитації, атестації, сертифікації та
ліцензування .............................................. 47, 48, 450, 637, 1963, 1964, 1965
про проведення виробничої (навчальної) практики ........................... 594
про проведення конференцій, засідань, нарад, семінарів ........ 18, 19, 1220,
1221, 1227, 1233
про проведення конкурсних торгів 219
про проведення навчань, тренувань з цивільної оборони ................ 1196
про проведення незалежного зовнішнього оцінювання знань
учнів ................................................................................................... 579
про проведення хронометражних робіт ........................... 418, 1824, 2052
про продовження строку дії та призупинення свідоцтв, патентів ..... 1367
про професійне навчання і підвищення кваліфікації ... 364, 389, 537, 540,
542, 554, 562, 637, 919, 1236
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про проходження альтернативної (невійськової) служби .................... 359
про реєстрацію безробітних, незайнятого населення ........................... 376
про рекламну діяльність .......................................................................... 899
про розгляд звернень (пропозицій, заяв, скарг) громадян ............... 82, 83
про розподіл і реалізацію фондів на всі види постачання .................... 954
про розроблення ескізних та технічних проектів на вироби .... 1308, 1389
про розроблення переліків і каталогів типових проектів,
конструкцій ........................................................................................... 1506
про розроблення наукових проблем (тем) ......................................... 1273
про розроблення нестандартного обладнання, засобів
вимірювання .................................................................................... 1810
про розроблення норм спеціального одягу і взуття, запобіжних
засобів, лікувально-профілактичного харчування ........................ 461
про розроблення проектів державних або галузевих стандартів ....... 2031
про розроблення проектів нормативно-правових актів, статутів,
положень, штатних розписів, методичних рекомендацій 4, 21, 29, 38
про розроблення цін та їх коригування .................................................. 167
про соціальний захист в’язнів фашизму ................................................ 689
про спеціалізацію і виробниче кооперування...................................... 1641
про списання витрат щодо знятих з виробництва,
припинених робіт і замовлень ..................................................... 1651, 1660
про стажування ................................................................................. 438, 512
про стан будівель та споруд ........................................................ 1048, 1561
про стан житлово-комунального обслуговування .................. 1615, 1617
про створення лікувально-профілактичних і санаторно-курортних
закладів.................................................................................................... 703
про створення фермерських господарств .............................................. 373
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про страйки ............................................................................................... 399
про технічний стан і огляд транспортних засобів ............................... 1078
про фінансування всіх видів діяльності ......................... 197, 200, 202, 335
про шкідливі умови праці, травматизм, професійні захворювання ... 446,
455
про якість виробів, продукції, сировини, матеріалів929, 1956, 1961, 1977,
1979, 1989, 2054
раціоналізаторських пропозицій ........................................................... 1364
робочі ....................................................................................................... 1308
розрахунково-текстові ........................................................................... 1311
технічні .................................................................................................... 1510
технологічних процесів.......................................................................... 1761
установчі...................................................................................................... 30
ДОНЕСЕННЯ ............................................................................................. 1185
ДОПОВІДІ
до звітів і балансів ............................................................................ 286, 314
до постанов, рішень, протоколів, стенограм ....... 7, 9, 10, 11, 13, 19, 1220
з техніко-економічних обґрунтувань НДР ................................. 1275, 1297
про вдосконалення проектно-вишукувальних робіт ................. 1380, 1423
про вдосконалення структури апарату управління ............................... 384
про виконання державних, регіональних і місцевих програм
соціально-економічного розвитку ............................................................. 148
про виконання доручень .............................................................................. 6
про виконання планів впровадження досягнень науки і техніки ...... 1696
про виконання програм мобілізаційної підготовки 660
про відрядження ......................................................................................... 63
про заходи з охорони організації .......................................................... 1148
про заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та
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гасіння пожеж ......................................................................................... 1181
про маркетингові дослідження................................................................ 897
про будівництво об'єктів......................................... 1379, 1524, 1539, 1549,
1570, 1710, 1945
про науково-технічну та інноваційну діяльність .................................. 831
про нормування й економію матеріальних та енергетичних ресурсів1869
про організацію професійних свят, виставок, конкурсів ................ 66, 836
про охорону навколишнього природного середовища ....................... 2073
про перевірку роботи з кадрами.............................................................. 489
про проведення конкурсних торгів ......................................................... 219
про професійне навчання і підвищення кваліфікації ............ 537, 540, 542
про роботу аспірантури ........................................................................... 605
про розроблення прогнозів (перспективних планів) розвитку організації
150
про розроблення методів викладання навчальних дисциплін та
нових підходів до організації навчального процесу ............................. 562
про спеціалізацію і виробниче кооперування...................................... 1641
про стан будівель і приміщень .............................................................. 1048
про стан житлово-комунального фонду, управління житловими
будинками ........................................................................................... 1615
про стан професійної шкідливості виробництва та професійних
захворювань ...................................................................................... 447
про стан умов праці жінок та підлітків на виробництві ..................... 449
про створення лікувально-профілактичних і санаторно-курортних
закладів.................................................................................................... 703
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ДОПОВІДНІ ЗАПИСКИ
до звітів, балансів, планів .............................. 164, 296, 302, 303, 314, 1388
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до наказів з кадрових питань (особового складу) ................................. 491
до постанов, рішень, протоколів, стенограм ................... 5, 7, 9, 10, 11, 13
з кредитних питань ................................................................................... 243
зі студентського самоврядування ........................................................... 604
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про благодійну діяльність........................................................................ 691
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про вдосконалення процесів праці та підвищення її
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про виготовлення й випробування дослідних зразків засобів
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про виконання актів, приписів з техніки безпеки ................................. 437
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про виконання реставраційно-ремонтних робіт .......................... 1603, 1821
про виконання рішень (приписів) за результатами обстежень,
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про водопостачання підприємств ......................................................... 1886
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про втрату посвідчень і перепусток ...................................................... 1024
про екологічний стан навколишнього природного середовища ....... 2080,
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про надання житлової площі ................................................................... 758
про наявність незмонтованого і надмірного обладнання ................... 1819
про організацію науково-інформаційної діяльності ........................... 828
про організацію правової роботи .............................................................. 92
про організацію харчування працівників ............................................ 770
про перевірку виконання наказів, рішень, договорів, угод ............ 75, 396
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про проведення документальних ревізій, перевірок
фінансово-господарської діяльності та контрольно-ревізійної
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про проведення проектно-вишукувальних робіт .............................. 1415
про проведення конкурсів, змагань та оглядів...................................... 64
про професійне навчання і підвищення кваліфікації 537
про роботу очисних споруд і контроль за їх станом ........................... 2086
про розв’язання трудових конфліктів..................................................... 400
про розроблення зразків оформлення (еталонів) проектної
документації ......................................................................................... 1389
про розроблення переліків і каталогів типових проектів,
конструкцій ........................................................................................... 1506
про розроблення проектів нормативно-правових актів, статутів,
положень, інструкцій 4, 21, 29
про співпрацю з міжнародними громадськими організаціями
і спілками .................................................................................... 1231, 1255

162
про сплату податків і зборів (обов’язкових платежів).......................... 267
про стан будівель та споруд .................................................................. 1561
про стан професійної шкідливості виробництва та професійних
захворювань ..................................................................................... 447, 705
про стан роботи з розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян ............ 83
про стан умов праці жінок та підлітків на виробництві ..................... 449
про створення лікувально-профілактичних і санаторно-курортних
закладів.................................................................................................... 703
про технологію виробництва................................................................. 1769
про трудову дисципліну................................................................... 398, 403
ДОРУЧЕННЯ ............................................... 6, 175, 177, 187, 197, 681, 2146
ЕЛЕКТРОННІ БАЗИ ДАНИХ ..................................... 104, 121, 122, 124, 832
ЕСКІЗИ .............................................................................................. 1319, 1484
ЕСКІЗНІ ПРОЕКТИ ..................................................... 1300, 1301, 1309, 1721
ЖУРНАЛИ
апаратні.................................................................................................... 1141
з розроблення НДР, ДКР ....................................................................... 1319
змінні ............................................................................................. 1842, 1938
касових документів .......................................................................... 315, 352
контролю виконання документів ........................................................... 123
контролю виробництва виробів (продукції) .............................. 1683, 2022

контролю параметрів роботи обладнання і технологічного
процесу .................................................................... 1797, 1798, 1800, 1801
лабораторні ............................................................................... 486, 487, 744
обліку бланків суворої звітності ............................................................. 127
обліку браку і розбракування продукції ............................................ 2019

163
обліку будівельних матеріалів, механізмів та запасних частин
до них ............................................................................................... 1596
обліку бюлетенів таємного голосування ............................................. 646
обліку видачі тавра .............................................................................. 2017
обліку виплати пенсій пенсіонерам, які працюють ............................ 701
обліку відбитків і зліпків печаток та штампів 1033
обліку відвантаження готових виробів, продукції ... 975, 999, 1686, 1688,
1690
обліку виконання змінних виробничих завдань ............................... 1693
обліку виконання та оплати проектно-вишукувальних робіт 1441, 1442
обліку використання електронних касових апаратів ............................ 353
обліку винаходів, корисних моделей та раціоналізаторських
пропозицій ....................................................................................... 1376
обліку витрат теплоенергії, електроенергії, палива 1904
обліку відвідування занять учнями, студентами 590
обліку відвідування організації представниками зарубіжних
країн ................................................................................................... 940
обліку віддрукованих документів ........................................................ 127
обліку відходів виробництва............................................................... 1684
обліку годин............................................................................................ 630
обліку екскурсій ..................................................................................... 847
обліку заводських номерів деталей і складальних одиниць ............ 1692
обліку занять з мобілізаційної підготовки................................. 666, 1164
обліку запасних деталей до моделей обладнання ............................... 1855
обліку засобів зв’язку .......................................................................... 1143
обліку здавання робіт ............................................................................. 1685
обліку змін технології виробництва ................................................... 1796
обліку і реєстрації архівних приватизаційних справ .......................... 1215

164
обліку і реєстрації безробітних ............................................................... 381
обліку і реєстрації ремонту продукції, обладнання ........ 1939, 1940, 2021
обліку й розподілу виділених фондів ..................................................... 997
обліку консультацій ....................................................................... 634, 824
обліку креслень, кінофотодокументів, оптичних дисків ................... 127
обліку лабораторних аналізів.............................................................. 2025
обліку лабораторних і практичних занять, контрольних робіт ......... 632
обліку майна підрозділів цивільної оборони .................................... 1200
обліку надання науково-технічної інформації за запитами ............... 846
обліку надходження й вибуття обладнання ...................................... 1856
обліку напівфабрикатів ....................................................................... 1691
обліку наявності замовлень на виготовлення виробів і випуск
готової продукції ............................................................................ 1689
обліку незавершеного виробництва ................................................... 1665
обліку номенклатурних переліків організації ................................... 1327
обліку опечатування приміщень і передавання ключів ................... 1172
обліку опрацювання проб і проведення аналізів .............................. 2024
обліку осіб, затриманих за порушення пропускного режиму ......... 1175
обліку осіб, направлених у відрядження ............................................. 532
обліку осіб, потерпілих від нещасних випадків .................................. 477
обліку особових справ ........................................................................... 528
обліку отримання житлової площі ....................................................... 784
обліку пенсіонерів, які працюють ........................................................ 701
обліку перепідготовки працівників до інших професій ..................... 631
обліку пошкоджень, технічного огляду й ремонту засобів
зв’язку .................................................................................... 1116, 1140
обліку приймання деталей контролерами ......................................... 2018
обліку приймання, переміщення, звільнення працівників ................. 529

165
обліку професійних захворювань (отруєнь) ........................................ 478
обліку профілактичних робіт з техніки безпеки ................................. 480
обліку профілактичних щеплень, інфекційних захворювань ............ 745
обліку процедурних бланків на наркотики.......................................... 742
обліку результатів перевірки якості матеріалів, деталей, вузлів
комплектувальних виробів, що надійшли від заводівпостачальників ................................................................................ 2027
обліку результатів технічного контролю деталей і вузлів ............... 2023
обліку робітників, які суміщують професії ......................................... 407
обліку роботи електромонтерів .......................................................... 1906
обліку роботи з акціями і видачі виписок з реєстру акціонерів .......... 73
обліку робочої технологічної документації ...................................... 1802
обліку розсилання сигнальних і контрольних примірників .............. 892
обліку сімей переселенців ..................................................................... 380
обліку формувань цивільної оборони ................................................ 1199
обліку трудових книжок і вкладок до них ............................................. 530
обходу будинків ...................................................................................... 1154
огляду зброї ............................................................................................. 1168
перебігу випробувань енергетичного обладнання і установок .......... 1903
погашених векселів .................................................................................. 352
польові ..................................................................................................... 1420
про комплектацію виробів і складальних одиниць ............................. 1640
про наявність, списання та використання тари ................................... 1015
про приймання-передавання чергувань ............................................... 1171
про проведення атестації з техніки безпеки .......................................... 483
реєстрації аварій ....................................................................................... 476
реєстрації адміністративних стягнень за порушення санітарних
норм і правил..................................................................................... 485

166
реєстрації актів вишукувальних робіт ............................................... 1440
реєстрації амбулаторних хворих .......................................................... 743
реєстрації апостиля ........................................................................ 105, 106
реєстрації архівних довідок, копій та витягів з документів............... 141
реєстрації бібліографічних довідок ...................................................... 823
реєстрації видачі дипломів, атестатів, свідоцтв, посвідчень
про закінчення
навчальних закладів, інститутів, факультетів і курсів підвищення .......
кваліфікації ........................................................................................ 531
реєстрації видачі дипломів про надання наукових ступенів
і присвоєння вчених звань ....................................................................... 653
реєстрації видачі ліцензій, квот за зовнішньоекономічними
операціями ......................................................................................... 939
реєстрації видачі печаток та штампів ................................................ 1034
реєстрації видачі посвідчень про відрядження ................................... 533
реєстрації видачі разових перепусток до приміщень ....................... 1174
реєстрації видачі реєстраційних свідоцтв і свідоцтв про приватизацію
житла ................................................................................................ 1214
реєстрації видачі свідоцтв лабораторних випробувань ...................... 1347
реєстрації видачі свідоцтв на право власності на землю, споруди,
майно .................................................................................................. 102
реєстрації видачі свідоцтв про внесення вкладів, паїв ....................... 103
реєстрації видачі студентських квитків, залікових книжок............... 530
реєстрації видачі і знищення членських квитків ................................. 1252
реєстрації виконавчих листів .................................................................. 352
реєстрації виконання постанов (приписів) про штрафи .................... 484
реєстрації відбору проб, обліку доставки, здавання й приймання їх
у лабораторію ....................................................................................... 2026

167
реєстрації відхилень обладнання від установлених стандартів ...... 1857
реєстрації врученої кореспонденції .......................................................... 127
реєстрації вхідних, вихідних та внутрішніх документів ........................ 122
реєстрації галузевих стандартів, технічних умов ............................. 2047
реєстрації диспетчерських оперативних записів, рапортів начальників
змін,
інженерів і майстрів .......................................................................... 974, 1694
реєстрації довідок, виданих інвалідам війни, сім’ям загиблих,
удовам, учасникам війни і трудівникам тилу ................................ 698
реєстрації договорів аудиторських, господарських, операційних
тощо ......................................................................................................... 352
реєстрацїї договорів на перевезення пасажирів і вантажів 1108
реєстрації договорів на сертифікацію продукції, яка виготовляється
серійно ............................................................................................. 2016
реєстрації договорів, угод, контрактів про постачання/збут,
купівлю-продаж продукції ......................................................................... 998
реєстрації договорів, угод кредитних, поруки, застави, гарантії,
переводу боргу ....................................................................................... 352
реєстрації дозволених відступів від галузевих стандартів,
технічних умов ................................................................................ 2048
реєстрації дозволів на вишукувальні роботи .................................... 1439
реєстрації дозволів на проведення підземних робіт ......................... 1595
реєстрації документів, які надійшли на державну землевпорядну
експертизу ....................................................................................... 2135
реєстрації дорожніх листів .................................................................. 1109
реєстрації дослідів і аналізів технології виробництва...................... 1799
реєстрації замовлень і нарядів на експортне постачання
обладнання і матеріалів.................................................................. 1000

168
реєстрації замовлень на друкарські, копіювально-розмножувальні
роботи ................................................................................................ 893
реєстрації замовлень на перевезення пасажирів і вантажів ............. 1108
реєстрації записів засобів вимірювання та електролічильників ........ 1905
реєстрації запитів за міжбібліотечним абонементом ......................... 819
реєстрації затверджених проектів капітального будівництва та їх
кошторисної вартості........................................................................... 1413
реєстрації заяв, виданих ліцензій, ліцензійних угод ............................ 47
реєстрації заяв про пошкодження засобів зв’язку ............................ 1137
реєстрації заяв про призначення всіх видів державної соціальної
допомоги ............................................................................................ 700
реєстрації заявок на перевезення пасажирів і вантажів ................... 1108
реєстрації заявок на сертифікацію продукції .................................... 2015
реєстрації змін конструкторської документації ................................ 1725
реєстрації інструктажів з питань охорони праці ............... 481, 482, 1167
реєстрації колективних договорів і угод ............................................. 406
реєстрації курсів підвищення кваліфікації ............................................ 589
реєстрації листків непрацездатності .................................................... 739
реєстрації лінійних даних абонентських установок ........................... 1130
реєстрації медичних оглядів ................................................................. 741
реєстрації надходження й вибуття документів з архіву ..................... 139
реєстрації надходження проектно-кошторисної документації
на експертизу................................................................................... 1536
реєстрації надходження та видачі робочої документації
на будівництво ................................................................................ 1521
реєстрації ордерів на житлову площу ....................................................... 785
реєстрації перевірок стану засобів сигналізації .................................. 1173
реєстрації перевірок стану обліку військовозобов’язаних

169
і призовників........................................................................................... 671
реєстрації перевірок технічного стану апаратури ................................. 488
реєстрації підприємств з іноземними інвестиціями 293
реєстрації заяв щодо призначення пенсій і видачі пенсійних
посвідчень.......................................................................................... 702
реєстрації показників системи бездефектного виготовлення
продукції .......................................................................................... 2020
реєстрації показників спідометрів і вимірів бензину ....................... 1091
реєстрації посвідчень, виданих інвалідам війни, сім’ям загиблих,
удовам, учасникам війни і трудівникам тилу ................................ 698
реєстрації посвідчень громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи 685
реєстрації посвідчень і перепусток .................................................... 1035
реєстрації претензій та позовів 107
реєстрації приймання документів від осіб, які вступають у
навчальний заклад ............................................................................ 633
реєстрації прийому відвідувачів керівництвом організації ............... 125
реєстрації приходу на роботу і виходу з роботи працівників ......... 1037
реєстрації проектно-кошторисної документації ............................... 1520
реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян ....................................... 124
реєстрації протоколів засідань комісій із призначення всіх видів
державної соціальної допомоги ............................................................ 699
реєстрації результатів аналізів атмосферного повітря, ґрунтів ......... 2109
реєстрації результатів випробувань надійності та живучості
вихідних матеріалів і дослідних зразків виробів .............................. 1348
реєстрації рекламацій на продукцію .................................................. 2028
реєстрації рецензій ................................................................................. 889
реєстрації рішень медико-соціальних експертних комісій, висновків

170
лікарсько-консультаційних комісій ..................................................... 740
реєстрації рукописів .............................................................................. 888
реєстрації спостережень за станом температурно-вологісного
режиму
зберігання архівних документів ........................................................... 142
реєстрації телеграм, телефонограм, факсограм, електронних
повідомлень ....................................................................................... 126
реєстрації трудових договорів, контрактів, угод ................................ 527
реєстрації цінних паперів ........................................................................ 352
реєстрації черговості та одержання місць у гуртожитках .................... 787
теодолітних кодів ................................................................................... 1420
технічні ................................................................................ 1138, 1141, 1937

ЗАВДАННЯ ...... 63, 192, 386, 416, 1253, 1256, 1328, 1362, 1382, 1414, 1418,
1419, 1432, 1449, 1471, 1475, 1477, 1579, 1667, 1719, 1778, 1785, 2029
ЗАКОНИ ........................................................................................................... 1
ЗАМОВЛЕННЯ
анульовані ................................................................................................. 982
на бланки обліку та звітності .................................................................. 308
на будівельні матеріали та металоконструкції .................................... 1569
на виготовлення обладнання, виробів та інструменту ... 1652, 1829, 1917
на видачу документів з архіву ................................................................. 135
на виконання друкарських, копіювально-розмножувальних робіт118, 874
на виконання проектно-вишукувальних робіт .................................... 1429
на виконання ремонтно-реставраційних робіт .................................... 1600
на заповнення браку виробів (продукції) ................................... 1668, 2000

171
на обробку проб і проведення аналізів ................................................. 1984
на одержання квитків у касах ................................................................ 1095
на патентні формуляри для комплектуючих виробів ......................... 1371
на поставку матеріалів (сировини), обладнання, інвентарю ........ 966, 973
на спеціальний одяг і лікувально-профілактичне харчування............. 463
ЗАМОВЛЕННЯ-НАРЯДИ ........................................................ 921, 967, 1579
ЗАПИСИ ........................................................................... 912, 974, 1154, 2086
ЗАПИСКИ ................................................ 1154, 1257, 1275, 1420, 1645, 2096
ЗАПИТИ .............................................................................. 8, 88, 132, 282, 835
ЗАПРОШЕННЯ ..................................................................................... 66, 708
ЗАУВАЖЕННЯ ........................................................................ 918, 1229, 1388
ЗАЯВИ
апеляційні .................................................................................................. 584
до декларацій, що відображають звітність усіх платників податків ... 283
до наказів з кадрових питань (особового складу) ................. 491, 493, 494
зі студентського самоврядування ........................................................... 604
на ввезення і переміщення небезпечних відходів ............................... 2099
на використання об’єктів права інтелектуальної власності ............... 1373
на раціоналізаторські пропозиції .......................................................... 1364
осіб, не прийнятих на роботу .................................................................. 500
осіб, які вступали, але не були прийняті до навчальних закладів ....... 496
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи .......... 685
позовні, що подаються до судових органів.............................................. 89
про видачу дублікатів документів до державних нагород ................... 655
про виплати страхового відшкодування ................................................ 686
про виплату допомоги, пенсій, оплату листків непрацездатності ....... 320
про вирішення трудових спорів і товариських судів .................. 400, 1235
про встановлення й зняття телефонів ................................................... 1127

172
про допуск до роботи з архівними документами .................................. 133
про звільнення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів),
надання пільг, кредитів, відстрочок від сплати ..................................... 287
про надання архівних довідок, копій, витягів з документів ................. 132
про надання відпусток ................................................... 321, 515, 516, 612
про надання матеріальної допомоги .................................................. 1245
про надання путівок у санаторно-курортні заклади ........................... 712
про надання і обмін житлової площі .............................................. 758, 766
про направлення на лікування за кордон ............................................. 708
про незгоду з рішеннями атестаційних і кваліфікаційних комісій...... 641
про одержання членських квитків ........................................................ 1237
про оренду державних і комунальних підприємств ............................ 1208
про перерахування членських внесків.................................................. 1237
про підготовку кадрів нових професій, спеціальностей, кваліфікацій,
підвищення кваліфікації та перекваліфікацію кадрів ................. 364, 537
про працевлаштування іноземних громадян ......................................... 366
про приватизацію підприємств загальнодержавної та комунальної
власності................................................................................................ 1207
про призначення пенсій та стипендій..................................... 600, 679, 680
про продовження строку дії, поновлення, призупинення свідоцтв,
патентів ................................................................................................. 1367
про сплату, розмін, приймання-передавання векселів ......................... 328
про стан житлово-комунального обслуговування .............................. 1617
ЗАЯВИ-РЕЄСТРАЦІЙНІ КАРТКИ ........................................................... 582
ЗАЯВКИ
анульовані ................................................................................................. 982
до декларацій, що відображають звітність усіх платників податків ... 283

173
касові.......................................................................................................... 253
на бензин, пально-мастильні матеріали, запасні частини ........ 1090, 1923
на виготовлення і ремонт обладнання, виробів та інструменту ....... 1652,
1829, 1830
на видання літератури .............................................................................. 854
на видачу сертифікатів відповідності на продукцію, послуги . 1992, 1998
на видачу готівки, перерахування коштів на вкладні рахунки ............ 197
на видачу посвідчень і перепусток в організації ................................. 1022
на відвідування організації ...................................................................... 914
на впровадження науково-технічних розробок, нових технологій
у виробництво......................................................................................... 215
на дозвіл на зовнішньоекономічні операції ........................................... 927
на допуск у службові приміщення в неробочий час та вихідні дні ... 1028
на друкарські, копіювально-розмножувальні роботи ........................... 874
на зброю, боєприпаси і речове забезпечення для загонів і команд
охорони ................................................................................................. 1156
на кредити ................................................................................................. 253
на купівлю (продаж) іноземної валюти .................................................. 186
на надання науково-консультаційних та експертних послуг, технічної
допомоги ............................................................................................... 1276
на об’єкти права інтелектуальної власності ........................................ 1356
на обробку проб і проведення аналізів ................................................. 1984
на одержання путівок ............................................................................... 715
на оплату імпортного обладнання .......................................................... 214
на перевезення вантажів ........................................................................ 1070
на передплату періодичних і неперіодичних видань .......................... 1029
на потребу в науково-інформаційних матеріалах ................................. 835
на потребу у робітничих кадрах, інженерно-технічних працівниках,

174
службовцях, молодих спеціалістах ......................................................... 490
на потребу у транспортних засобах і ремонт транспортних
засобів......................................................................................... 1065, 1088
на придбання акцій ..................................................................................... 55
на проведення екскурсій .......................................................................... 839
на проведення конкурсів на право отримання грантів ........................... 65
на проведення сертифікації продукції, робіт, послуг, систем якості,
виробництв............................................................................................ 1996
на проходження виробничої (навчальної) практики ............................. 594
на реєстрацію ЕЦП ................................................................................. 2149
творчі ......................................................................................................... 865
ЗАЯВКИ-ДЕКЛАРАЦІЇ ............................................................................ 1994
ЗБІРНИКИ ........................................................................ 295, 830, 1292, 1753
ЗВЕРНЕННЯ ............................................................................................ 8, 399
ЗВІРКИ .......................................................................................................... 271
ЗВІТИ
до декларацій, що відображають звітність усіх платників податків ... 283
документальних ревізій, перевірок фінансово-господарської діяльності
та контрольно-ревізійної роботи .................................................... 81, 341
з касового плану ....................................................................................... 246
з питань зовнішньої міграції населення ................................................. 371
інформаційно-аналітичні ....................................................................... 1254
конкурсних та екзаменаційних комісій .......................................... 506, 572
наукових, технічних, експертних, методичних рад, комісій,
звітно-виборних конференцій і зборів ................................. 301, 649, 1221
наукові й науково-технічні .......................................................... 1485, 2063
про благодійну діяльність........................................................................ 691
про бронювання військовозобов’язаних ................................................ 667

175
про ведення конверсійних операцій ....................................................... 909
про виготовлення і здавання бездефектної продукції .............. 1981, 2002
про видачу листків непрацездатності ..................................................... 718
про виконання актів, приписів з техніки безпеки ................................. 437
про виконання держзамовлень на виробництво, експорт
(імпорт) продукції ...................................................... 156, 1379, 1672, 1674
про виконання договорів (контрактів) ....................................... 396, 1277
про виконання завдань на зниження трудомісткості робіт................ 416
про виконання НДР, ДКР, ПКР, ДТР ........... 1259, 1285, 1288, 1296, 1298
про виконання ремонтних робіт............................................................ 1612
про виконання планів .................................. 296, 299, 300, 558, 916, 1192
про виконання державних, регіональних і місцевих програм 148, 296, 1254
про випробування зразків виробів та продукції .............. 1330, 1844, 1971
про виробничу (навчальну) практику............................................. 595, 596
про витрати паперу, картону, поліграфічних матеріалів ...................... 875
про витрати сировини і матеріалів на випуск виробів (продукції) .. 1650,
1670
про витрачання бензину, пально-мастильних матеріалів, запасних
частин .................................................................................................... 1090
про витрачання валюти на закордонні відрядження .......................... 316
про відновлення прав реабілітованих громадян та політичних
в’язнів ...................................................................................................... 688
про впровадження стандартів у виробництво ..................................... 2038
про встановлення виробничих, наукових, культурних
зв’язків між організаціями ............................................... 62, 906, 911, 1231
про діяльність реабілітаційних установ ................................................. 690
про експертизу проектів будівництва та реконструкції об’єктів...... 1380,
1499, 1533

176
про експертну грошову оцінку земельних ділянок ............................. 2129
про експертну оцінку об’єктів, майна, продукції, виробів ...... 1203, 1204,
1742
про забезпечення пожежної безпеки в організації ......... 1177, 1178, 1179,
1181, 1184
про запровадження системи управління якістю ...................................... 57
про захворюваність працівників організації .......................................... 705
про заходи з охорони організації ...................................... 1147, 1148, 1151
про зберігання й експлуатацію виробів, обладнання, приладів,
машин .......................................................................................... 1322, 1925
про конструкторське відпрацювання проектів виробів ...................... 1307
про контроль за дотриманням законодавства про працю .................. 1230
про купівлю (продаж) іноземної валюти................................................ 186
про модернізацію технологічного обладнання.................................... 1848
про надання консультаційних та експертних послуг .......................... 1277
про надходження і витрачання членських внесків.................... 1239, 1244
про нарахування страхових внесків на соціальне страхування ... 272, 322
про наукові відрядження та експедиції .......................................... 63, 1270
про наявність вакантних посад, прийняття та вивільнення
працівників ..................................................................................... 363, 365
про облік трудових книжок і вкладок до них ........................................ 511
про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням.. 315
про організаційно-технічні заходи щодо поліпшення технології
виробництва .......................................................................................... 1715
про організацію науково-інформаційної діяльності ........................... 828
про організацію конкурсів, виставок, спортивних заходів,
екскурсій ........................................................................... 64, 587, 795, 796
про оформлення передплати на літературу ........................................... 801

177
про перевірку стикування виробів (продукції) ................................. 1639
про переоцінку основних фондів, нематеріальних активів,
незавершеного будівництва ........................................................ 343, 1671
про переселення сімей, іноземних громадян, біженців та їх
працевлаштування.................................................................................. 370
про постачання електрообладнання ..................................................... 1888
про припинення робіт з виготовлення виробів (продукції) ..... 1642, 1659
про проведення конкурсів на право отримання грантів....................... 65
про проведення навчань, тренувань з цивільної оборони ........ 664, 1196
про проведення хронометражних робіт ..................................... 418, 2052
про проходження альтернативної (невійськової) служби .................... 359
про роботу аспірантури ........................................................................... 605
про роботу викладачів ........................................................................... 560
про роботу брокерських фірм ................................................................. 987
про стажування ......................................................................................... 512
про стан умов праці жінок та підлітків на виробництві ....................... 449
про створення лікувально-профілактичних і санаторно-курортних
закладів.................................................................................................... 703
про травматизм на виробництві .............................................................. 455
про фінансування....................................... 79, 181, 185, 203, 205, 206, 207,
264, 265, 274, 278, 279, 282, 311
про формування інноваційного фонду та впровадження інновацій .... 218
про якість сировини, матеріалів і виробів.................................. 1979, 1989
статистичні ................................................................................ 302, 303, 362
технічні .......................................................................................... 1286, 1428
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ .................................................................................. 247, 342
ЗРАЗКИ ............................................................. 340, 579, 864, 899, 1159, 1390

178
ІЛЮСТРАЦІЇ ............................................................................................... 859
ІНДИКАТОРИ ............................................................................................. 167
ІНСТРУКЦІЇ ................ 42, 43, 346, 1155, 1322, 1730, 1737, 1762, 1741, 2062
ІНТЕРВ'Ю .................................................................................................... 898
ІНФОРМАЦІЇ .................................................................. 771, 1952, 1956, 1994
КАЛЬКУЛЯЦІЇ ............................................................................................. 867
КАРТИ
ескізів ....................................................................................................... 1758
комплектувальні ..................................................................................... 1760
лімітні ...................................................................................................... 1657
маршрутні ................................................................................................ 1755
медичні ......................................................................................................... 721
номенклатурні ......................................................................................... 1764
обліку договорів аудиторських, господарських, операційних ............. 352
обліку позначень виробів ...................................................................... 1759
про проведення хронометражних робіт ....................................... 418, 1825
реєстрації результатів випробувань матеріалів і дослідних зразків
виробів ................................................................................................... 1348
рівня продукції, що атестується ............................................................ 1733
річної потреби деталей, матеріалів ............................................. 1835, 1910
спостереження з пункту тестування ....................................................... 583
термінів служби і спрацьованості обладнання та деталей ...... 1834, 1835,
1909
технічного рівня якості машин і обладнання ...................................... 1975
технологічні .............................................................. 1726, 1738, 1757, 1761
умов праці ................................................................................................. 450
циклові й операційні .................................................................... 1754, 1767
КАРТКИ

179
аварійні ...................................................................................................... 453
видань, що вийшли з друку ..................................................................... 891
до декларацій, що відображають звітність усіх платників податків ... 283
інвентарні .................................................................................................. 351
лімітно-забірні ........................................................................................ 1007
медичні .............................................................................................. 707, 722
на рукописи авторів.................................................................................. 868
інформаційні ........................................................................................... 1267
обліку абонентської плати за телефон.................................................. 1146
обліку аспірантів .................................................................................... 525
обліку безробітних та громадян, які шукають роботу .......................... 382
обліку ветеранів, учасників Великої Вітчизняної війни, партизанського
та підпільного руху та учасників бойових дій на території інших
держав ................................................................................................ 525
обліку видачі спеціального одягу, взуття, лікувально-профілактичного
харчування .............................................................................................. 464
обліку видачі й знищення членських квитків ................................... 1252
обліку виконавчих листів ...................................................................... 352
обліку військовозобов’язаних і призовників............................... 525, 670
обліку договорів на дозвіл на зовнішньоекономічні операції ............. 927
обліку договорів, угод кредитних, поруки, застави, гарантії,
переводу боргу .................................................................................. 352
обліку експлуатації автомашин, автопокришок ............................... 1111
обліку зброї та боєприпасів у загонах і командах воєнізованої
охорони ................................................................................................. 1166
обліку збуту продукції ........................................................................... 964
обліку касових документів .................................................................... 352
обліку керівних, інженерно-технічних працівників,

180
наукових співробітників організації .................................................... 525
обліку надходження й вибуття документів з архіву ........................... 139
обліку надходження й вибуття обладнання ...................................... 1856
обліку обмундирування ....................................................................... 1169
обліку операцій з цінними паперами ............................................. 74, 352
обліку пошкоджень, технічного огляду й ремонту засобів
зв’язку .................................................................................... 1116, 1139
обліку прибутку акціонерів ..................................................................... 55
обліку прибутку, витрат, наявності матеріалів (сировини),
продукції і обладнання на складах, базах .......................................... 1007
обліку учнів, студентів навчальних закладів ...................................... 525
обліку членів громадської організації .................................................. 1251
обліку і одержання літератури за міжбібліотечним абонементом ...... 821
обліку, володіння, користування, розпорядження майном ................ 1045
особові ............................................................................................... 494, 499
про відкриття в організаціях банку розрахункових і поточних
рахунків ................................................................................................... 209
реєстраційні....................................... 30, 121, 122, 124, 125, 748, 751, 1267
санаторно-курортні .................................................................................. 728
тематичні ....................................................................................... 1268, 2112
фондів ........................................................................................................ 130
КАРТОГРАМИ 1416, 1426
КАРТОТЕКИ
вулично-домові ....................................................................................... 1144
до наказів з кадрових питань (особового складу) ................................. 526
кодифікаційні ............................................................................................ 104
контролю виконання документів ............................................................ 123
обліку аспірантів ...................................................................................... 525

181
обліку ветеранів, учасників Великої Вітчизняної війни,
партизанського та підпільного руху та учасників бойових дій ... 525
обліку виробів, продукції, напівфабрикатів, засобів зв'язку 1143, 1686,
1691
обліку витрат теплоенергії, електроенергії, палива на
підприємствах ....................................................................................... 1904
обліку відвідувань організації представниками зарубіжних країн ... 940
обліку військовозобов’язаних і призовників............................... 525, 670
обліку керівних, інженерно-технічних працівників, наукових
співробітників організації ..................................................................... 525
обліку й розподілу виділених фондів ..................................................... 997
обліку замовлень на виготовлення виробів і випуск готової
продукції .......................................................................................... 1689
обліку приймання, переміщення й звільнення працівників ...... 525, 529
обліку технологічних процесів на підприємствах .................. 1770, 1801
обліку учнів, студентів навчальних закладів ...................................... 525
періодичних видань .................................................................................. 807
проектно-кошторисної документації .................................................... 1520
реєстрації подань і заяв про призначення пенсій .................................. 702
формулярів читачів .................................................................................. 826
КАТАЛОГИ ................................................................................................ 1505
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ..................................................................... 42
КВИТАНЦІЇ ................................................. 280, 769, 1026, 1029, 1942, 2003
КВИТКИ ............................................................................................. 509, 1252
КВОТИ .................................................................................................. 365, 927
КІНОФОТОВІДЕОДОКУМЕНТИ ........................................................... 1545
КІНОФОТОПЛІВКИ ................................................................................. 1338
КЛАСИФІКАТОРИ .......................................................... 120, 260, 1507, 1633

182
КЛОПОТАННЯ .................................................................. 239, 654, 655, 1367
КНИГИ
адрес і телефонів..................................................................................... 1036
амбарні ..................................................................................................... 1007
виконавчих листів .................................................................................... 352
відгуків .............................................................................. 749, 789, 827, 836
галузевих стандартів, технічних умов .................................................. 2047
головна....................................................................................................... 351
господарські ................................................................................................ 786
домові ........................................................................................................... 786
з акредитації, атестації, сертифікації та ліцензування організації ............ 48
записів рентгенівських та кардіографічних обстежень ........................ 724
записів юридичних консультацій ........................................................... 108
записів роботи санаторно-курортних і лікарняно-консультаційних
комісій ..................................................................................................... 747
інвентарні .................................................................................................. 805
касових документів .................................................................................. 352
комірні ..................................................................................................... 1007
обліку дорожніх листів ........................................................................ 1109
обліку інвентаризаційного майна ....................................................... 1011
обліку контрольних надоїв, штучного запліднення ......................... 1959
обліку літератури, загубленої читачами .............................................. 809
обліку направлення та прибуття на роботу молодих спеціалістів .... 534
обліку осіб, направлених у відрядження ................................... 532, 1037
обліку претензій та позовів ................................................................... 107
обліку прибуття і вибуття хворих і відпочивальників у
санаторно-курортні заклади .................................................................. 750

183
обліку пробігу автомашин................................................................... 1112
обліку руху худоби, продуктивності тварин ..................................... 1959
обліку видачі архівних довідок, копій та витягів з документів . 140, 141
обліку видачі довідок про стаж, місце роботи, заробітну плату ......... 535
обліку видачі дипломів, атестатів, свідоцтв, посвідчень про
закінчення навчальних закладів ........................................................... 531
обліку видачі ліцензій, квот за зовнішньоекономічними операціями939
обліку видачі путівок у санаторно-курортні заклади ......................... 746
обліку видачі свідоцтв на право власності на землю, споруди, майно102
обліку видачі свідоцтв про внесення вкладів, паїв ............................. 103
обліку видачі сертифікатів на право на земельну частку (пай) ....... 2132,
2133, 2134
поземельна .............................................................................................. 2113
реєстрації видачі зброї караульним .................................................... 1165
реєстрації відправлення й прибуття вантажів ....... 964, 1021, 1084, 1110
реєстрації договорів аудиторських, господарських, операційних
тощо ............................................................................................... 352, 2136
реєстрації донорів .................................................................................. 738
реєстрації мешканців ............................................................................. 786
реєстрації міжнародних телефонних розмов .......................... 1142, 1145
реєстрації попереджень про небезпечність робіт на окремих
ділянках організації .......................................................................... 479
реєстрації приходу на роботу і виходу з роботи працівників ......... 1037
реєстрації фондових повідомлень ........................................................ 996
стажові ......................................................................................................... 501
цінних паперів........................................................................................... 352
КНИЖКИ ................................................... 278, 508, 509, 530, 729, 1130, 1420
КОДЕКСИ ...................................................................................................... 40

184
КОДИФІКАТОРИ ...................................................................................... 1507
КОЕФІЦІЄНТИ ............................................................................................ 383
КОМПЛЕКС ............................................................................................... 2035
КОНСПЕКТИ ............................................................................................... 563
КОНТРАКТИ ........ 215, 217, 663, 900, 917, 919, 944, 1612, 1202, 1271, 2099
КОНЦЕПЦІЇ ...................................................................... 149, 542, 1444, 1445
КОПІЇ
архівні ........................................................................................................ 132
вимог на одержання інструменту ......................................................... 1008
довідок ....................................................................................... 510, 517, 764
документів, віддрукованих у друкарсько-розмножувальних цехах .... 894
документів, що подаються до судових органів ....................................... 89
доручень .................................................................................................... 764
звітів про виплату допомоги, пенсій, оплату листків
непрацездатності .................................................................................... 320
квитанцій за поштові й телефонні послуги .......................................... 1132
наказів ............................................................... 493, 494, 497,512, 685, 1513
нарядів ..................................................................................................... 1578
особистих документів .............................................................. 493, 494, 497
повідомлень....................................................................................... 551, 767
посвідчень ............................................................................................... 764
сертифікатів про результати експертизи відповідності системи
(стандарту) ............................................................................................ 1994
КОРІНЦІ .................................................... 277, 716, 729, 762, 769, 1027, 1029
КОШТОРИСИ ............... 193, 194, 1265, 1466, 1467, 1480, 1483, 1491, 1500,
1611, 1812
КРЕДИТИ ..................................................................................................... 240
КРЕСЛЕННЯ .................................................................. 860, 1310, 1321, 1333

185
ЛИСТИ
виконавчі ................................................................................................... 329
гарантійні .......................................................................................... 215, 339
до декларацій, що відображають звітність усіх платників податків ... 283
дорожні .................................................................................................... 1086
екзаменаційні ............................................................................................ 549
з питань дотримання норм законодавства, вирішення конфліктів,
спорів та інших правових питань.................................. 88, 92, 93, 280, 367
з питань зовнішньої міграції населення ......................................... 371, 919
заправні.................................................................................................... 1090
каталожні ................................................................................................. 1492
контрольні ....................................................................................... 123, 1141
нарядів ..................................................................................................... 1154
підписні ................................................................................................... 1233
про видачу або втрату посвідчень і перепусток в організації .. 1022, 1024
про виконання доручень .............................................................................. 6
про виконання НДР, ДКР, ПКР ................................................... 1271, 1274
про виконання проектно-вишукувальних робіт ........................ 1423, 1436
про виконання рішень (приписів) за результатами обстежень,
перевірок і ревізій .................................................................................... 81
про використання об’єктів права інтелектуальної власності ............. 1373
про витрачання бензину, пально-мастильних матеріалів, запасних
частин .................................................................................................... 1090
про відкриття розрахункових і поточних рахунків ............................... 209
про відкриття екстернатної форми навчання......................................... 544
про відновлення прав реабілітованих громадян та політичних
в’язнів .............................................................................................. 688, 689
про відчуження нерухомого майна ........................................................... 52

186
про встановлення і застосування систем преміювання ........................ 425
про допуск до роботи з архівними документами .................................. 133
про допуск у службові приміщення в неробочий час та вихідні
дні .......................................................................................................... 1028
про доцільність закупівлі імпортної продукції та матеріалів .............. 925
про будівництво об'єктів..................... 1204, 1392, 1393, 1394, 1526, 1527,
1528, 1543, 1549, 1562, 1563, 1571
про експлуатацію різних видів транспорту . 1064, 1064, 1072, 1078, 1094
про експорт промислових виробів та експертизу їх на патентну
чистоту .................................................................................................. 1369
про забезпечення працівників спеціальним одягом і взуттям,
запобіжними засобами, лікувально-профілактичним
харчуванням .................................................................................... 461, 462
про заходи з охорони організації ................................................ 1148, 1153
про заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення
та гасіння пожеж ..................................................................................... 1181
про колективне садівництво і городництво ........................................... 773
про контроль за експлуатацією засобів зв'язку ........ 1113, 1114, 1115, 1116
про контроль за охороною надр, відтворення (рекультивацію)
порушених земель ........................................................................ 2091, 2097
про контроль за якістю продукції ................................................. 929, 1989
про медичні огляди .................................................................................. 707
про надання матеріальної допомоги працівникам .............................. 1245
про надання науково-консультаційних та експертних послуг ........... 1276
про надання, облік і реалізацію путівок у санаторно-курортні
заклади .................................................................................................... 712
про надання і обмін житлової площі .............................................. 753, 758

187
про наукові відрядження та експедиції ................................................ 1269
про наявність і стан автомобільних парків, гаражів, майстерень ...... 1087
про наявність і стан медичних пунктів .................................................. 704
про наявність, повернення, списання та використання тари ............. 1015
про нестачу та розтрату продукції, матеріалів (сировини) ...... 1012, 1571
про облік робочого часу........................................................................... 402
про організацію харчування працівників ............................................... 770
про організацію виставок, конкурсів, екскурсій, оглядів ...... 66, 587, 588,
795, 796, 838, 1055
про освоєння і розширення виробництва ............................................. 1653
про охорону і відтворення тваринного світу ....................................... 2093
про перевезення вантажів ...................................................................... 1070
про перенавчання, перепідготовку, профорієнтацію безробітних та
незайнятого населення........................................................................... 364
про податки і збори (обов’язкові платежі) ............. 266, 269, 270, 271, 287
про порушення правил пересилання документів ................................ 117
про проведення атестації продукції виробництва ............................... 1963
про проведення виробничої (навчальної) практики.............................. 594
про проведення звітно-виборних конференцій і зборів ................... 1221
про проведення навчань з цивільної оборони ................................... 1196
про проведення передплати періодичних і неперіодичних видань 1029
про проведення хронометражних робіт ............................................... 418
про продовження строку дії та призупинення свідоцтв, патентів ..... 1367
про проходження альтернативної (невійськової) служби .................... 359
про проходження стажування ......................................................... 438, 512
про ремонт транспортних засобів ......................................................... 1088
про роботу брокерських фірм ................................................................. 987
про розгляд звернень (пропозицій, заяв, скарг) громадян ..................... 82

188
про розроблення ескізних та технічних проектів ...................... 1308, 1506
про розроблення планів фінансування та кредитування .............. 175, 177
про співпрацю з міжнародними громадськими організаціями
і спілками .............................................................................................. 1231
про стан і експлуатацію житлово-комунального фонду..................... 1615
про трудову дисципліну................................................................... 398, 403
рекламаційні.................................................................................... 899, 1749
ЛИСТИ-ВІДМОВИ ...................................................................................... 132
ЛИСТКИ ........................................................ 407, 491, 493, 500, 644, 654, 716
ЛИСТУВАННЯ
з інноваційної діяльності ......................................................................... 234
з основних (профільних) питань діяльності ............................ 22, 23, 1248
з питань бюджетної політики .................................................. 228, 229, 289
з питань дотримання норм законодавства, вирішення конфліктів,
спорів та інших правових питань .......................................................... 95, 96
з питань земельних відносин ............................................ 782, 1438, 2131
з питань підтвердження трудового стажу працівників ...................... 519
з питань планування ................................................ 165, 1470, 1589, 2041
з питань технічного нагляду за промисловою безпекою виробничих
об’єктів ................................................................................................ 1950
з питань ціноутворення ............................................................... 171, 1588
претензійне ........................................................................................ 99, 1098
про аварії, катастрофи, нещасні випадки, пожежі ........... 470, 1103, 1186,
1187, 1188, 1929
про адміністративні стягнення ................................................................ 101
про атестацію і встановлення кваліфікації .................................... 618, 642
про благодійну діяльність........................................................................ 693
про бронювання та надання житлової площі й місць у готелях,

189
гуртожитках, лікувально-профілактичних установах . 735, 776, 777, 779,
783, 1032
про виготовлення інструменту та запасних частин .................. 1932, 1935
про виготовлення та поставку технічної документації....................... 1324
про видачу листків непрацездатності ..................................................... 733
про виконання вироків, рішень, ухвал судових органів ....................... 100
про виконання НДР, ДКР .................................................. 1283, 1325, 1355
про виконання проектно-вишукувальних робіт................................ 1437
про виконання ремотних робіт ................................. 1135, 1613, 1614, 1854,
1930, 1931, 1933, 2013
про використання науково-технічної інформації .......................... 840, 841
про використання трудових ресурсів, плинність робочої сили та
працевлаштування ...................................... 71, 360, 361, 468, 520, 522, 628
про випуск та оформлення видань ......................... 842, 845, 879, 880, 881,
885, 883, 887
про виробничий травматизм та професійні захворювання .................. 471
про витрачання електроенергії та експлуатацію енергогосподарства 1889,
1890, 1891, 1892, 1894, 1895, 1896, 1897, 1900, 1901
про відпуск ліків ....................................................................................... 737
про впровадження нових видів сировини і матеріалів ............. 1590, 1678
про впровадження нової техніки, передової технології
виробництва .......................................... 405, 1676, 1716, 1717, 1718, 1850
про встановлення виробничих, наукових, культурних
зв’язків між організаціями ......................................... 70, 930, 931, 932, 933
про державне соціальне страхування ............................................. 272, 694
про доопрацювання, виправлення або непридатність рукописів 865, 882
про екологічний стан навколишнього природного середовища ........... 469,
2070, 2071, 2106
про експлуатацію газового господарства, водопроводу, каналізації . 1621,

190
1899, 1902
про експлуатацію різних видів транспорту ... 1096, 1097, 1099, 1100, 1101,
1102, 1104, 2009
про еталонування .................................................................................... 2059
про заготівлю й відвантаження металевого брухту .............................. 994
про затвердження зразків і описів печаток, штампів та їх
виготовлення......................................................................................... 1030
про заходи з охорони організації ............................................................ 1161
про зміну норм, технічних умов на продукцію ................. 431, 1792, 2014
про зміни підписів .................................................................................... 237
про комунально-побутове обслуговування ......................... 780, 781, 1063
про кредитні операції ....................................................... 227, 257, 258, 259
про ліквідацію наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС ........ 2101,
2102, 2104
про медичне страхування працівників організації ................................ 731
про метрологію ......................................................... 1106, 1936, 2060, 2061
про нагородження працівників, присвоєння почесних звань .............. 657
про надання всіх видів державної соціальної допомоги ......... 378, 694, 697
про направлення хворих до санаторно-курортних комісій .................. 736
про незаконний обіг ядерних та інших радіоактивних матеріалів .... 2103
про номенклатуру виробництва продукції й розширення
асортименту продукції ....................................................... 1679, 1680, 2045
про норми витрат сировини, матеріалів, продукції ....... 1594, 1681, 1682,
2010
про об’єкти права інтелектуальної власності ...................................... 1374
про облік військовозобов’язаних ............................................................ 668
про оздоровлення та відпочинок дітей у дитячих закладах ................. 794
про оплату праці і преміювання .............................. 348, 427, 428, 474, 521

191
про організаційно-методичні питання діловодства й архівної
справи ................................................................................................ 26, 136
про організацію екскурсій, конкурсів, виставок, оглядів,
спортивних заходів ..................................................... 69, 798, 797, 843, 844
про організацію житлових кооперативів................................................ 775
про організацію закордонних туристичних мандрівок і .........................
комплектування туристичних груп ................................................. 938
про організацію курсів і груп з підготовки осіб, які вступають до
навчальних закладів ............................................................................... 622
про організацію лікувально-профілактичного харчування ............... 734
про організацію мобілізаційної підготовки ....................... 665, 1162, 1197
про організацію реклами ......................................................................... 902
про організацію роботи бібліотек і довідково-інформаційного
фонду.......................................................................................... 815, 816
про організацію роботи наукових, технічних, експертних,
методичних, консультативних та інших комітетів, рад, комісій . 25, 2011
про організацію та здійснення маркетингу ............................................ 901
про організацію та проведення конкурсних торгів ................................. 236
про охорону авторських прав .................................................................. 878
про оформлення відряджень ............................................................... 523, 937
про оформлення дозволів на зберігання і носіння зброї .................. 1160
про оформлення пенсій ................................................................. 695, 696
про паспортизацію обладнання, будівель, споруд .................... 1057, 1852
про переведення на нові види палива ................................................... 1898
про перевірку дотримання державних стандартів та технічних
умов ............................................................................................. 2043, 2046
про перевірку пропозицій, заяв, скарг громадян .................................. 85
про перевірку санітарного стану підприємств громадського

192
харчування та відомчих пунктів харчування ................................. 771
про передачу будівель в державну або комунальну власність .......... 1056
про підвищення надійності і довговічності виробів ........................... 2008
про підготовку й випуск стандартів, технічних регламентів та
технічних умов ..................................................................................... 2042
про податки і збори (обов’язкові платежі) ....................................... 288, 290
про постачання/збут продукції, обладнання ......... 886, 934, 988, 990, 991,
993, 1017, 1018, 1849, 1934
про приватизацію об’єктів ................................................. 1210, 1211, 1212
про проектування, будівництво та реконструкцію ........ 1280, 1386, 1402,
1403, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1470, 1515, 1516,
1517, 1519, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1589, 1591, 1592,
1593, 1853, 2107, 2108
про проставлення апостиля ....................................................................... 97
про проходження державної служби ...................................................... 518
про розміщення акцій, вкладів, нарахування дивідендів ..................... 235
про розроблення й затвердження регламентів і режимів
виробництва .......................................................................................... 1793
про розроблення наукових проблем і тем ......................................... 1282
про розроблення паспортів навчального закладу ............................... 619
про розроблення та виконання державних цільових програм
соціально-економічного розвитку ........................................................ 151
про розроблення технологічних схем виробництва продукції ........ 1795
про сертифікати ключів ЕЦП ................................................................ 2155
про складення договорів, угод, контрактів .............................. 98, 404, 992
про спеціалізацію і виробниче кооперування...................................... 1677
про списання транспортних засобів ..................................................... 1105
про стан вентиляційного господарства на виробництві ....................... 475

193
про стандартизацію систем керування якістю .................................... 2044
про створення і впровадження приладів контролю якості ................. 2058
про створення охоронних зон історичних міст, комплексів та
будинків-пам’яток архітектури ................................................... 1469, 1514
про страхування будівель ...................................................................... 1061
про технічну естетику ............................................................................ 2007
про технологічну підготовку виробництва і дотримання технологічних
режимів.................................................................................................. 1791
про фінансово-господарську діяльність ........ 220, 221, 222, 225, 232, 347,
349, 989, 1249, 1583
ЛІМІТИ ............................................................ 178, 214, 949, 1090, 1828, 1868
ЛІЦЕНЗІЇ ......................................... 47, 215, 927, 928, 1373, 1946, 1947, 2100
МАЛЮНКИ................................................................................................. 1484
МАНДАТИ .................................................................................................. 1233
МЕТОДИКИ .................................................................................................. 385
НАКАЗИ ......................................................................................................... 16
НАКЛАДНІ .................................... 338, 352, 715, 808, 965, 1007, 1401, 1643
НАПРАВЛЕННЯ .......................................................................................... 358
НАРЯДИ .......... 874, 966, 973, 982, 1083, 1086, 1124, 1578, 1580, 1827, 1918
НАРЯДИ-ДОПУСКИ ................................................................................. 1885
НЕГАТИВИ Й ПОЗИТИВИ КІНОВІДБИТКІВ ....................................... 1342
НОМЕНКЛАТУРИ ................................................ 111, 112, 1508, 1633, 1926
НОРМАТИВИ ............ 178, 374, 384, 409, 410, 1002, 1075, 1778, 2066, 2067
НОРМИ .............................. 389, 411, 452, 459, 1272, 1571, 1779, 1838, 1866,
1916, 1968, 2068
ОБҐРУНТУВАННЯ ............................................... 48, 155, 175, 177, 200, 215,
219, 239, 365, 366, 392, 544, 925, 1043, 1273, 1278, 1377, 1443, 1476,
1525, 1635, 1638, 1641, 1661, 1711, 1743, 1807, 1867, 1978, 2111

194
ОГЛЯДИ
аналітичні .................................................................................... 44, 298, 454
з експортно-імпортних поставок............................................................. 923
з основних питань діяльності організації....................................... 297, 896
історичні ...................................................................................................... 60
про виконання будівництва об'єктів ........................................... 1379, 1524
про виконання державних, регіональних і місцевих програм
соціально-економічного розвитку .......................................................... 148
про виконання доручень .............................................................................. 6
про виконання планів охорони навколишнього природного
середовища ........................................................................................... 2085
про виконання проектно-вишукувальних робіт ........................ 1424, 1425
про експлуатацію різних видів транспорту ............................... 1064, 1071
про організацію праці на підприємствах................ 355, 377, 390, 414, 489
про організацію та стан правової роботи ................................................. 92
про причини захворюваності працівників організації .......................... 705
про реалізацію рішень з`їздів, конгресів, конференцій, нарад .............. 19
про роботу аспірантури ........................................................................... 605
про сплату податків і зборів (обов’язкових платежів).......................... 267
про стан і експлуатацію житлово-комунального фонду..................... 1615
про стан роботи з розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян ............ 83
про створення і діяльність лікувально-профілактичних і
санаторно-курортних закладів .............................................................. 703
про технічний рівень і якість продукції ............................................... 1961
рецензій ..................................................................................................... 872
фінансово-економічні і кон’юнктурні .......................................... 196, 1275
фондів ........................................................................................................ 130
ОПИСАННЯ ................. 867, 1261, 1333, 1726, 1734, 1738, 1983, 1994, 2065

195
ОПИСИ .................................... 137, 242, 281, 345, 383, 924, 808, 1007, 1011,
1040, 1400, 1607
ОПИТУВАННЯ ............................................................................................ 898
ОРДЕРИ ................................................................................ 256, 351, 715, 762
ОСОБОВІ ПЛАНОВО-ЗВІТНІ КАРТКИ ................................................... 630
ОСЦИЛОГРАМИ........................................................................................ 1341
ПАМ'ЯТНІ ЗАПИСКИ ................................................................................. 911
ПАСПОРТИ............ 131, 541, 867, 1038, 1044, 1079, 1261, 1345, 1418, 1492,
1557, 1558, 1624, 1666, 1756, 1761, 1788, 1861, 1943, 2076, 2095
ПАСПОРТИ-СЕРТИФІКАТИ ................................................................... 1204
ПАТЕНТИ ................................................................................................... 1357
ПЕРЕКЛАДИ ..................................................................................... 833, 1359
ПЕРЕЛІКИ
будівель, територій, земельних ділянок, які передаються в державну
або комунальну власність.................................................................... 1043
будівельних матеріалів .......................................................................... 1574
вантажів ................................................................................................... 1076
виробництв, посад і професій................................ 387, 438, 443, 448, 1697
ескізів і конструкторських змін .................................................. 1333, 1505
змін до штатних розписів .......................................................................... 37
контролю виконання документів ............................................................ 123
майна ............................................................................................................ 52
нагород ...................................................................................................... 656
об’єктів будівництва .................................................................... 1042, 1556
об’єктів права інтелектуальної власності .......................................... 1363
об’єктів проектування ............................................................................ 1383
осіб, яким встановлена пільгова пенсія.................................................. 684

196
посад керівних працівників організацій................................................. 504
продукції, сировини, обладнання і матеріалів ......... 924, 1332, 1633, 1714
робіт, висунутих на здобуття міжнародних та державних премій .... 1294
розбіжностей ............................................................................................. 399
стандартів і норм ...................................................................................... 450
тем з винахідництва та раціоналізації .................................................. 1362
технічних засобів ...................................................................................... 385
технічних заходів щодо впровадження передової технології
виробництва .......................................................................................... 1699
типові, відомчі (галузеві) зі строками зберігання ................................. 109
ПЕРЕПУСТКИ ................................................................................. 1014, 1027
ПЕРЕРАХУНКИ .................................................................................. 278, 283
ПІДРЯДИ ..................................................................................................... 1612
ПЛАНИ
аспірантів................................................................................................... 617
благодійної діяльності ............................................................................. 691
валютні ...................................................................................................... 183
вдосконалення процесів праці та підвищення її продуктивності ....... 383,
432, 433
виконання НДР, ДКР, ПКР, ДТР ...................................... 1262, 1264, 1349
випуску видань ......................................................... 849, 850, 851, 852, 853
відкриття екстернатної форми навчання ................................................ 544
відрядження делегацій і спеціалістів за кордон .................................... 920
встановлення виробничих, наукових, культурних зв’язків між
організаціями .................................................................................... 62, 906
генеральні .................................................................. 1443, 1445, 1478, 1480
документальних ревізій, перевірок та аудиту фінансово-господарської
діяльності ................................................................................................ 341

197
з основних питань діяльності організації .................................... 157, 161
захисту дисертацій ................................................................................... 648
забезпечення пожежної безпеки в організації ................. 1177, 1178, 1179
збору членських внесків ........................................................................ 1242
земельної ділянки на проектування або реконструкцію .......... 1382, 1461
зміни конструкцій обладнання, машин і механізмів .......................... 1847
кадастрові ................................................................................................ 1044
касові.......................................................................................................... 245
комплектування бібліотечного фонду і довідково-інформаційного
фонду ....................................................................................................... 799
координаційні ......................................................................................... 1263
мобілізаційні ......................................................... 659, 661, 662, 1190, 1191
монтажу обладнання .......................................................... 1843, 1831, 1924
на вишукувальні роботи ........................................................................ 1426
на організацію конкурсів, виставок, зустрічей, спортивних
заходів ............................................................................. 587, 795, 836, 838
навчальні ......................................................................... 540, 552, 919, 1236
надання і реалізації путівок у санаторно-курортні заклади ................. 712
наукових відряджень та експедицій ..................................................... 1269
оперативні ....................................................................................... 162, 1598
організаційно-технічних заходів з економії будівельних матеріалів,
електроенергії і палива .................................................... 1568, 1878, 1887
організаційно-технічних заходів щодо підвищення якості
і надійності продукції .................................................................. 1976, 1980
організаційно-технічних заходів щодо поліпшення технології
виробництва ................................................................................ 1695, 1789
організаційно-технічних заходів щодо скорочення простоїв та
використання резервів транспорту ....................................................... 1073

198
організації загальної охорони організації ............................................ 1147
організації атестації продукції виробництва ....................................... 1963
особисті творчі ........................................................................................ 1266
очисних споруд і обстеження стічних вод ........................................... 2076
перевірки засобів контролю й автоматики .......................................... 1845
персонального розподілу випускників навчальних закладів ............... 601
перспективні ................................................................. 149, 172, 1262, 1387
підготовки кадрів нових професій, спеціальностей, кваліфікацій,
підвищення кваліфікації та перекваліфікації кадрів ............................. 537
приватизації ........................................................................ 1201, 1202, 1207
проведення виробничої (навчальної) практики ..................................... 594
проведення експертизи проектів будівництва та реконструкції
будівель і споруд ............................................................................. 1522
проведення занять, заліків, іспитів, консультацій, захисту дипломних
робіт ................................................................................................... 586
проведення медичних оглядів............................................................... 707
проведення сільськогосподарських робіт ................................ 1953, 1954
проведення технічного нагляду за атестованим виробництвом і
сертифікованою продукцією ............................................................... 1965
проведення хронометражних робіт ...................................................... 418
роботи викладачів..................................................................................... 557
роботи засідань колегіальних органів організації .............................. 159
роботи навчальної частини, предметних і циклових комісій ............ 556
роботи наукових, технічних, експертних, консультативних та інших
комітетів, рад, комісій ........................................................................... 160
роботи спеціалізованих рад із захисту дисертацій і надання наукових
ступенів .............................................................................................. 647
роботи факультетів, кафедр, відділень вищих навчальних закладів 555

199
робочих місць ........................................................................................... 450
розподілу продукції, обладнання 947, 1846
стажування ................................................................................................ 512
технічні .......................................................................................... 1417, 1503
топографічні .................................................................................. 1420, 1462
фінансування та кредитування організації172, 173, 176, 189, 195, 244, 262
ПЛАНИ-ЗАВДАННЯ ................................................................................. 1648
ПЛАНИ-СХЕМИ ........................................................................................ 1193
ПОВІДОМЛЕННЯ
аварійних комісій ......................................................................... 1077, 1873
інформаційні ........................................................................................... 1398
податкові ........................................................................................... 276, 285
про будівництво та реконструкцію об'єктів 1581
про відхилення електронного документа ............................................. 2157
про кредитні операції ....................................................................... 247, 252
про потерпілих внаслідок нещасних випадків ...................................... 457
про прибуття вантажів ........................................................................... 1003
про прийняття і реєстрацію електронного документа ........................ 2156
про проведення конкурсів на право отримання грантів ......................... 65
про продовження строку дії та призупинення дії свідоцтв, патентів 1367
про транскордонне перевезення небезпечних відходів ...................... 2098
про трудову дисципліну........................................................................... 403
фінансові.................................................................................... 213, 282, 335
фондові ...................................................................................................... 952
ПОДАННЯ ................... 48, 200, 491, 501, 502, 600, 604, 613, 654, 772, 1246
ПОКАЖЧИКИ ..................................................................... 104, 138, 526, 830
ПОКАЗНИКИ ..................................................... 1126, 1623, 1731, 1803, 1817
ПОЛІСИ ......................................................................................................... 440

200
ПОЛОЖЕННЯ ................................... 28, 30, 39, 48, 54, 64,209, 424, 593, 903
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ............................................................................ 367, 1780
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ................................................................................... 333
ПОРЯДКИ ................................................................................................... 2145
ПОСВІДЧЕННЯ .................................................... 508, 513, 514, 531, 685, 763
ПОСІБНИКИ ............................................................................................... 1983
ПОСТАНОВИ 1, 3, 9, 10, 11, 14, 18, 52, 80, 88, 90, 280, 435, 1180, 1202,
1220, 1225, 1226, 1227, 1235, 2080
ПОЯСНЕННЯ ............................................................................................. 1444
ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАПИСКИ............................. 80, 154, 312, 491, 598, 604,
1024, 1378, 1443, 1479, 1617, 1625, 1942, 1945, 2077
ПРАВИЛА ........................................................................... 20, 397, 1729, 2062
ПРАЙС-ЛИСТИ .............................................................................................. 18
ПРЕЙСКУРАНТИ ........................................................................................ 168
ПРИМІРНИКИ ............................................................................. 861, 862, 863
ПРИНЦИПИ .................................................................................................... 40
ПРИПИСИ ..................... 78, 88, 437, 462, 1180, 1435, 1435, 1942, 1973, 2055
ПОГНОЗИ ............................................................................................. 143, 149
ПРОГРАМИ
виконання НДР, ДКР, ПКР, ДТР .......................................................... 1264
випробувань дослідних зразків виробів, машин, обладнання 1316, 1329,
1336
відряджень................................................................................................... 63
дефектоскопії і металографічного контролю обладнання.................. 1822
запровадження системи управління якістю ............................................. 57
з моніторингу навколишнього природного середовища .................... 2062
з питань рівня життя та соціальних нормативів і гарантій

201
населенню ............................................................................................... 374
з проектування та випуску виробів, обладнання, приладів .............. 1311,
1847, 2054
інженерних мереж з благоустроєм ....................................................... 1464
маркетингових досліджень ...................................................................... 895
міжнародних, загальнодержавних, відомчих та галузевих з’їздів,
конференцій, нарад, семінарів .................................................................. 18
мобілізаційної підготовки........................................................................ 659
навчальні ................................................................. 540, 542, 553, 919, 1236
натурних спостережень за зовнішнім середовищем ........................... 1419
оперативно-виробничі............................................................................ 1647
організації і впровадження автоматизованих систем обліку та звітності
346
організації зустрічей, виставок, конкурсів, спортивних заходів .......... 64,
442, 588, 795, 838
проведення виробничої (навчальної) практики ..................................... 594
проведення незалежного зовнішнього оцінювання знань учнів ....... 579
проходження стажування з техніки безпеки.......................................... 438
складання вступних та кандидатських іспитів .............. 553, 611, 615, 616
стану діловодства й архівної справи ...................................................... 113
ПРОЕКТИ
вдосконалення систем оплати праці, матеріального і морального
стимулювання ................................................................................... 385, 419
відомчих (галузевих) переліків документів зі строками зберігання ... 110
галузевих переліків професій .................................................................. 388
державних та галузевих стандартів, технічних регламентів, ТУ ...... 2030
державних цільових програм .................................................................. 147
ескізні............................................................................................. 1300, 1301

202
землеустрою про відведення земельних ділянок ................................ 2117
землеустрою про впорядкування території населених пунктів ...... 2120
землеустрою про встановлення і зміни меж адміністративнотериторіальних утворень ..................................................................... 2114
землеустрою про встановлення меж територій природно-заповідного
фонду, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного
призначення..................................................................................... 2115
землеустрою про створення нових та впорядкування існуючих
землеволодінь
та землекористувань ............................................................................ 2118
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до автоматизації та механізації виробничих процесів .............. 1703, 1709
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аукціонів .................................................................................................... 248
взаємозаліків ............................................................................................. 325
журі ............................................................................................................ 795
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з пункту тестування .................................................................................. 583
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про будівництво та реконструкцію об’єктів ........... 754, 1395, 1539, 1540,
1553, 1555, 1562, 1571
про ведення конверсійних операцій ....................................................... 909
про виконання договорів, контрактів, угод ....................... 396, 1258, 1277
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фонду ............................................................................................... 802, 803
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про проведення конкурсів на право отримання грантів ......................... 65
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про розгляд звітів, кошторисів, балансів, проектних завдань . 313, 1474
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ПРОФІЛІ ...................................................................................................... 1417
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ПУТІВКИ ....................................................................................................... 729
ПУТІВНИКИ ................................................................................................. 836
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РЕГІСТРИ ............................................................................................. 337, 351
РЕГЛАМЕНТИ 20, 1727, 1736, 2032
РЕЄСТРИ .................................................................. 27, 72, 128, 268, 269, 790,
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РЕЖИМИ ........................................................................................... 1727, 1736
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про набуття права інтелектуальної власності ...................................... 1356
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