Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103033
Відкрита
Дата реєстрації: 12-09-2019
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.): 310.25
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

310.25

2. Замовник
Назва організації: Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА)
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04633423
Адреса: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, Київська обл., 01044, Україна
Підпорядкованість: Держадміністрація
Телефон: 380442027278

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)

Проведення оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку районів міста

Назва роботи (англ)
Assessment of intra-regional differentiation of socio-economic development of city districts

Мета роботи (укр)
Виявлення можливих диспропорцій соціально-економічного розвитку районів м. Києва та підготовка пропозицій щодо
запобігання та зменшення поглибленню територіальної неоднорідності економічного простору столиці.

Мета роботи (англ)
Identification of possible disproportions of socio-economic development of Kyiv districts and preparation of proposals for
prevention and reduction of deepening of territorial heterogeneity of the economic space of the capital.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Сталий розвиток - баланс економічної, соціальної та
екологічної складової)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: 72.20

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

01.2019

06.2019

Остаточний звіт

Проведення оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціальноекономічного розвитку районів міста

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.67.21, 05.11.65
Індекс УДК: 351.84, 314.17

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.

