Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103056
Відкрита
Дата реєстрації: 24-06-2020
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: 5491030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 539.9
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

539.9

2. Замовник
Назва організації: Державна служба України з питань праці
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39472148
Адреса: вул. Десятинна, 14, м. Київ, Київ, 01025, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 0442898676
E-mail: dsp@dsp.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: ДУ "Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 21609797
Підпорядкованість: Державна служба України з питань праці
Адреса: Вавілових, 13, м. Київ, Київ, 04060, Україна
Телефон: 0444401057

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

Перегляд проектів нормативно-правових актів з охорони праці

Назва роботи (англ)
Review of draft regulations on labor protection

Мета роботи (укр)
Робота виконується з метою наукової підтримки органів державної влади з нагляду та контролю за промисловою
безпекою та охороною праці в процесі реалізації державної політики вдосконалення нормативно-правової бази у цій
сфері шляхом інвентаризації, систематизації і формування фонду нормативно-правових документів.

Мета роботи (англ)
The work is performed to provide scientific support to public authorities for supervision and control of occupational safety and
health in the implementation of state policy to improve the regulatory framework in this area by means of inventory,
systematization, and formation of the fund of regulatory documents.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: науково-технічна документація
Галузь застосування: Розроблені рекомендації, пропозиції та звітні матеріали призначено для використання Державною
службою України з питань праці під час виконання робіт, спрямованих на створення сучасної бази нормативно-правових
актів з охорони праці, зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності, створення передумов
підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці в Україні

Експерти

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

01.2020

12.2020

Остаточний звіт

Перегляд проектів нормативно-правових актів з охорони праці

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.63.49, 53.01.93
Індекс УДК: 331.45, 669:504

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кружилко Олег Євгенович (д. т. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Петера Володимир Леонідович

Відповідальний за подання документів: Тимощук Ольга Сергіївна (Тел.: +38 (068) 727-91-19)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

