Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111444
Відкрита
Дата реєстрації: 10-06-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Льотна академія Національного авіаційного університету
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37939527
Адреса: вул. Добровольського, буд. 1, м. Кропивницький, Кропівницький р-н., Кіровоградська обл., 25005, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380522394433
Телефон: 380522304010
E-mail: cgs@klanau.kr.ua
WWW: http://www.glau.kr.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Льотна академія Національного авіаційного університету
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37939527
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Добровольського, буд. 1, м. Кропивницький, Кропівницький р-н., Кіровоградська обл., 25005, Україна
Телефон: 380522394433
Телефон: 380522304010
E-mail: cgs@klanau.kr.ua
WWW: http://www.glau.kr.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Особливості правового регулювання у сфері авіаційної діяльності України

Назва роботи (англ)
Features of legal regulation in the field of aviation activity of Ukraine

Мета роботи (укр)
Дослідження правового регулювання у сфері авіаційної діяльності України, виявлення прогалин чинного авіаційного
законодавства, та надання пропозицій щодо його вдосконалення

Мета роботи (англ)
Research of legal regulation in the field of aviation activity of Ukraine, identification of gaps in the current aviation legislation,
and submission of proposals for its improvement
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Вивчення законодавчої бази у сфері правового
регулювання цивільної авіації України, впровадження нових методологій правового регулювання цивільної авіації.)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Розроблені нові шляхи правового регулювання в сфері цивільної авіації України дозволять
підвищити рівень безпеки особи в цілому. Виявлені прогалини чинного законодавства будуть усунені, що дасть змогу
Галузь застосування: Цивільна авіація

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

06.2021

12.2023

Остаточний звіт

Особливості правового регулювання у сфері авіаційної діяльності
України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.27.69, 10.77.05.17
Індекс УДК: 347.82, 344.7, 347.82

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Чумак Олександр Олексійович (д. ю. н., доц.)
Керівники роботи:
Москаленко Сергій Іванович (д. ю. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Козловська Ольга Андріївна (Тел.: +38 (050) 570-04-46)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

