Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100368
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37979858
Адреса: вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21018, Україна
Підпорядкованість: Державна казначейська служба України
Телефон: 0432662626
E-mail: office@vn.treasury.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного
університету
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01562987
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Соборна, буд. 87, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21050, Україна
Телефон: 380432550400
E-mail: secretarvtei@ukr.net

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Механізм управління публічними фінансами та забезпечення його ефективності

Назва роботи (англ)
Mechanism of public finance management and ensuring its efficiency

Мета роботи (укр)
Окреслення проблем у сфері управління публічними фінансами, обґрунтування сутності та особливостей механізму
управління публічними фінансами та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення його ефективності.

Мета роботи (англ)
Outlining problems in the field of public financial management, substantiation of the essence and features of the public financial
management mechanism and development of practical recommendations for improving its efficiency.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Підвищення ефективності управління публічними
фінансами)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Методичні рекомендації, наукові статті, доповіді на конференціях
Галузь застосування: 84.11 Державне управління загального характеру

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2021

12.2024

Остаточний звіт

Механізм управління публічними фінансами та забезпечення його
ефективності

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.73
Індекс УДК: 336; 336.01; 336.11; 336.741.28; 336.7, 336.131/.132:001.89

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Замкова Наталія Леонідівна (д. філос. н., к. пед. н., професор)
Керівники роботи:
Прутська Олена Олексіївна (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Гесаль Інна Степанівна (Тел.: +38 (067) 732-45-18)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

