Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100234
Відкрита
Дата реєстрації: 09-01-2021
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: 6581030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 39603.398
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

7189

2022

7699.4

2023

8238.4

2024

8238.3

2025

8238.3

2. Замовник
Назва організації: Національна академія правових наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00065028
Адреса: вул. Пушкінська, буд. 70, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, Україна
Підпорядкованість: Міністерство юстиції України
Телефон: 380577041901
Телефон: 380577041910
E-mail: aprnu@ukr.net
WWW: http://www.aprnu.kharkiv.org/

3. Виконавець
Назва організації: Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 25959933
Підпорядкованість: Нацiональна академія правових наук України
Адреса: вул. Пилипа Орлика, буд. 3, м. Київ, 01024, Україна
Телефон: 380442349456
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Організаційно-правові й технологічні засади розвитку системи нормативно-правової інформації та парламентського
контролю в умовах цифровізації

Назва роботи (англ)
Organizational, legal and technological fundamentals of development of regulatory and legal information and parliamentary
control systems in the conditions of digitalization

Мета роботи (укр)
Розробка організаційно-правових і технологічних засад, пропозицій і рекомендацій щодо принципів, концептуальних,
методологічних положень організації ефективного парламентського контролю та розвитку національної системи
нормативно-правової інформації в умовах цифровізації усіх рівнів державного управління та місцевого самоврядування,
розбудови електронного парламенту та внутрішньої реформи Верховної Ради України

Мета роботи (англ)
Development of organizational, legal and technological principles, proposals and recommendations on the principles,
conceptual, methodological provisions of effective parliamentary control and development of the national system of regulatory
information in terms of digitalization of all levels of government and local government, e-parliament building and internal
reform of the Verkhovna Rada of Ukraine
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: Методи, теорії
Галузь застосування: Державне управління

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Організаційно-правові й технологічні засади розвитку системи
1

01.2021

12.2025

Остаточний звіт

нормативно-правової інформації та парламентського контролю в
умовах цифровізації

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 37.01.29 , 37.01.80
Індекс УДК: 550.3:002 , 550.3:34 , 340.13+342.53:004(477)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Пилипчук Володимир Григорович (д.ю.н., професор)
Керівники роботи:
Ланде Дмитро Володимирович

Відповідальний за подання документів: Беланюк Марина Василівна (Тел.: +38 (067) 244-32-30)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

