Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103414
Відкрита
Дата реєстрації: 24-07-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6541230
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1005
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

1005

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442350981
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи
Код ЄДРПОУ/ІПН: 26297291
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: Бульвар Т. Шевченка, 60, м. Київ, Київська обл., 01032, Україна
Телефон: 380444866238
Телефон: 380444866237
E-mail: demography@idss.org.ua
WWW: https://idss.org.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення системи комплексного використання даних реєстрів для інформаційного забезпечення соціальної політики
(І

етап

«Дослідження

міжнародного

досвіду

комплексного

використання

даних

різних

реєстрів

та

порядку

функціонування державних реєстрів населення в Україні»)

Назва роботи (англ)
Developing a system of comprehensive use of registry data for social policy support (Stage I “Study of international experience
in the integrated use of data from various registries and the functioning of state population registers in Ukraine”)

Мета роботи (укр)
Розроблення сучасної системи комплексного використання даних державних реєстрів задля інформаційного
забезпечення соціальної політики в умовах швидких змін у суспільно-економічній сфері

Мета роботи (англ)
Development of a modern system of comprehensive use of data of state registers for informational support of social policy in the
conditions of rapid changes in the socio-economic sphere
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: М 73.20.2 Дослідження і розробки в галузі суспільних наук

Експерти
Вернер Ігор Євгенійович (к. т. н.)
Іванкевич Віктор Вікторович

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Дослідження міжнародного досвіду комплексного використання даних
1

01.2020

12.2020

Остаточний звіт

різних реєстрів та порядку функціонування державних реєстрів
населення в Україні

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 04.51.65
Індекс УДК: 316.334; 304.3, 316.334.3:[351.755.3:316.74]

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Лібанова Елла Марленівна (д. е. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Гладун Олександр Миколайович (д. е. н., с.н.с., член-кор.)

Відповідальний за подання документів: Тітенко Н.А. (Тел.: +38 (044) 486-62-38)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

