Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103049
Відкрита
Дата реєстрації: 16-09-2019
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
7714 - кошти місцевого бюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 604.3
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

604.3

2. Замовник
Назва організації: Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Код ЄДРПОУ/ІПН: 26199097
Адреса: вул. Хрещатик, 32-а, м. Київ, Київська обл., 01001, Україна
Підпорядкованість: Держадміністрація
Телефон: 380442795872

3. Виконавець
Назва організації: Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-економічного
розвитку міста"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 33643377
Підпорядкованість: Держадміністрація
Адреса: вул. Героїв Севастополя, 37-А, м. Київ, Київська обл., 03061, Україна
Телефон: 2021401

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

Комп’ютерно-інформаційне забезпечення формування баз даних документів міської влади про надання, вилучення та
перехід прав на земельні ділянки

Назва роботи (англ)
Computer and information forming databases of documents of local authorities to grant, withdrawal and transfer of land rights

Мета роботи (укр)
Ефективне формування, ведення та актуалізація інформаційного фонду документів міської влади для забезпечення
вирішення питань, пов’язаних з наданням, вилученням та переходом прав на земельні ділянки, що відповідають сучасним
вимогам соціально-економічного розвитку міста.

Мета роботи (англ)
Effective formation, maintenance and updating of the information fund of the city authorities documents to ensure the
resolution of issues related to the provision, removal and transfer of rights to land plots that meet the modern requirements of
socio-economic development of the city.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Застосування програмно-технологічних документів
для забезпечення прозорості у сфері земельних відносин)
Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: Програмні продукти
Галузь застосування: 62.02

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Комп’ютерно-інформаційне забезпечення формування баз даних
1

01.2019

12.2019

Остаточний звіт

документів міської влади про надання, вилучення та перехід прав на
земельні ділянки

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 20.51.19
Індекс УДК: 002.55

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Петренко Ігор Миколайович (к. е. н.)
Керівники роботи:
Петренко Ігор Миколайович (к. е. н.)

Відповідальний за подання документів: Агейкіна О. П. (Тел.: +38 (044) 202-14-17)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

