Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103356
Відкрита
Дата реєстрації: 13-07-2020
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: 2501040
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1406.4
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

1406.4

2. Замовник
Назва організації: Міністерство соціальної політики України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37567866
Адреса: вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, Київська обл., 01023, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442898622
E-mail: info@mlsp.gov.ua
WWW: https://www.msp.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і
Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02973184
Підпорядкованість: Міністерство соціальної політики України
Адреса: вул. Івана Франка 15-Б, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Телефон: 380442351383
E-mail: ipzn@ipzn.org.ua
WWW: http://ipzn.org.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Наукове

обґрунтування

обсягу

фінансування

соціальної

допомоги

у

2021-2023

роках

для

забезпечення

у

середньостроковому періоді ефективної реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, в тому
числі: cубсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі; lержавної допомоги
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, допомоги по догляду за особою з інвалідністю і
чи іі групи внаслідок психічного розладу

Назва роботи (англ)
Scientific substantiation of the volume of financing of social assistance in 2021-2023 to ensure EFFECTIVE IMPLEMENTATION
OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF SOCIAL SUPPORT OF THE POPULATION IN THE MEDIUM-TERM PERIOD,
INCLUDING: subsidies to reimburse the cost of housing and communal services IN CASH; state assistance to families with
children, low-income families, persons with disabilities from childhood, children with disabilities, temporary state assistance to
children, assistance to CHILDREN RAISED IN LARGE FAMILIES groups due to mental disorder

Мета роботи (укр)
Метою роботи є наукове обґрунтування обсягу фінансування соціальної допомоги у 2021-2023 роках для забезпечення
ефективної державної соціальної підтримки населення шляхом надання субсидій на відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг у грошовій формі і субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива (за різними варіантами щодо рівнів соціальних гарантій, умов надання, цін і тарифів на житловокомунальні послуги); державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства,
дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім`ях,
допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (за різними варіантами щодо
рівнів соціальних гарантій та умов надання).

Мета роботи (англ)
The aim of the work is to scientifically substantiate the amount of funding for social assistance in 2021-2023 to ensure effective
state social support by providing subsidies to reimburse the cost of housing and communal services in cash and subsidies for the
purchase of liquefied gas, solid and liquid household fuel ( under different options regarding the levels of social guarantees,
terms of provision, prices and tariffs for housing and communal services); state assistance to families with children, low-income
families, persons with disabilities from childhood, children with disabilities, temporary state assistance to children, assistance to
children raised in large families, assistance in caring for a person with a disability I or II groups due to mental disorder
(according to different options regarding the levels of social guarantees and conditions of provision).
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Науково обґрунтовані прогнозні розрахунки для підготовки пропозицій до Бюджетної декларації
та проекту закону про Державний бюджет на 2021 рік і наступні за плановим два бюджетні періоди щодо потреби
Галузь застосування: Соціальна сфера

Експерти

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Наукове обґрунтування обсягу фінансування соціальної допомоги у
2021-2023 роках для забезпечення у середньостроковому періоді
ефективної реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки
населення, в тому числі: субсидій на відшкодування витрат на оплату
1

01.2020

12.2020

Остаточний звіт

житлово-комунальних послуг у грошовій формі; державної допомоги
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з
дитинства, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, допомоги по
догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного
розладу

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.75.31.05
Індекс УДК: 364.04, 364.04

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ільчук Леонід Іванович (к. політ. н., доц.)
Керівники роботи:
Носіков Олександр Миколайович (к. соц. н.)

Відповідальний за подання документів: Лудан Руслан Васильович (Тел.: +38 (044) 235-20-03)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

