Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102878
Відкрита
Дата реєстрації: 19-08-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 180
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

180

2. Замовник
Назва організації: Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02741404
Адреса: пр. Олександра Поля, 1, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49004, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380667028465
E-mail: econom@depecon.dp.ua
E-mail: lagutenko@adm.dp.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного
управління при Президентові України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 25006848
Підпорядкованість: Установи при Президенті України
Адреса: вул. Гоголя, 29, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49044, Україна
Телефон: 380567945799
E-mail: acad@vidr.dp.ua
WWW: http://www.dridu.dp.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Аналіз стану та визначення тенденцій соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області та її адміністративнотериторіальних одиниць за 2014-2018 роки.

Назва роботи (англ)
Analysis of situation and determination of social and economical development tendencies in Dnipropetrovska oblast and its
administrative-territorial units during 2014-2018.

Мета роботи (укр)
Мета: аналіз стану та визначення тенденцій соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області та її
адміністративно-територіальних одиниць за 2014-2018 роки для розробки проекту Стратегії розвитку Дніпропетровської
області на період до 2027 року відповідно до вимог чинної нормативно-правової бази.

Мета роботи (англ)
Purpose: analysis of situation and determination of social and economical development tendencies in Dnipropetrovska oblast
and its administrative-territorial units during 2014-2018 for elaboration of project of Strategy of development of
Dnipropetrovska oblast period up to 2027 according to demands of current legal base.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Державне управління та місцеве самоврядування)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи, Методичні документи, Програмні продукти, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Державне управління

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Аналіз стану та визначення тенденцій соціально-економічного
1

06.2019

12.2019

Остаточний звіт

розвитку Дніпропетровської області та її адміністративнотериторіальних одиниць за 2014-2018 роки

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 82.13
Індекс УДК: 351

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Серьогін Сергій Михайлович (д. держ. упр., професор)
Керівники роботи:
Серьогін Сергій Михайлович (д. держ. упр., професор)

Відповідальний за подання документів: Літвінов Олексій Володимирович (Тел.: +38 (066) 776-64-56)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

