Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102879
Відкрита
Дата реєстрації: 19-08-2019
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: 6541030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 250
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

250

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість: Президія Національної академії наук України
Телефон: 380442346674
Телефон: 380442262347
Телефон: 380442396594
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 22109967
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Університетська, 21, м. Ужгород, Ужгородський р-н., Закарпатська обл., 88017, Україна
Телефон: 380312643436
E-mail: centre@cpmr.uzhgorod.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Якість життя населення регіону в етнодемографічному вимірі

Назва роботи (англ)
Quality of life of the region's population in the ethno-demographic dimension

Мета роботи (укр)
Розвиток методичного забезпечення оцінювання якості життя у регіоні із врахуванням фактору національного складу
населення та виявлення на цій основі міжетнічних диференцій якості життя

Мета роботи (англ)
Development of methods for the life quality assessing in the region on the basis of the national composition of the population,
and identifying the inter-ethnic differentials of quality of life
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: формування нової наукової інформації, яка може стати підгрунтям при формуванні соціальноекономічної державної, регіональної та місцевої політики
Галузь застосування: регіональна економіка

Експерти

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

06.2019

12.2009

Остаточний звіт

Якість життя населення регіону в етнодемографічному вимірі

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.61.33
Індекс УДК: 332.122, 332.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Сембер Степан Васильович (к. е. н., доц.)
Керівники роботи:
Машіко Катерина Сергіївна (к. е. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Папп Дмитро Дмитрович (Тел.: +38 (031) 264-34-36)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

