Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103457
Відкрита
Дата реєстрації: 27-07-2020
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: 6541230
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1053
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

1053

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442350981
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної
академії наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 13530946
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: бул. Тараса Шевченка, 60, м. Київ, Київська обл., 01032, Україна
Телефон: 380442005568
E-mail: offise.iepd@nas.gov.ua
WWW: http://www.iepd.kiev.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Економіко-правове забезпечення відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях (етап I
«Сфера

життєдіяльності

міста

на

постконфліктних

територіях:

економіко-правові

особливості

та

можливості

відновлення. Зарубіжний досвід відновлення сфери життєдіяльності на постконфліктних територіях: можливості
застосування у сучасних умовах господарювання українських міст»)

Назва роботи (англ)
Economic and legal framework for the restoration of city life in post-conflict territories (Stage 1. ‘Sphere of city life in postconflict territories: economic and legal peculiarities as well as opportunities for restoration. Foreign experience on restoring the
city life in post-conflict territories: opportunities for its application in modern economic conditions of Ukrainian cities’

Мета роботи (укр)
Виявлення економіко-правових особливостей сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях та
можливостей її відновлення; дослідження зарубіжного досвіду відновлення сфери життєдіяльності на постконфліктних
територіях та можливостей застосування даного досвіду у сучасних умовах господарювання українських міст

Мета роботи (англ)
Identification of economic and legal peculiarities of the sphere of city life in post-conflict territories and opportunities for its
restoration; carrying out research of foreign experience on restoring the city life in post-conflict territories and opportunities
for application of this experience in modern economic conditions of Ukrainian cities
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Професійна, наукова та технічна діяльність

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Економіко-правове забезпечення відновлення сфери життєдіяльності
міста на постконфліктних територіях (етап I «Сфера життєдіяльності
1

01.2020

12.2020

Остаточний звіт

міста на постконфліктних територіях: економіко-правові особливості
та можливості відновлення. Зарубіжний досвід відновлення сфери
життєдіяльності на постконфліктних територіях: можливості
застосування у сучасних умовах господарювання українських міст»)

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.23.01, 23.01.75, 82.13.37, 06.56.31
Індекс УДК: 346, , 352/353, , [332.142:338.14]:346.12

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Устименко Володимир Анатолійович (д. ю. н., професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Джабраілов Руслан Аятшахович (д. ю. н., доц.)
Тарасевич Олена Вікторівна (к. е. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Малолітнева В.К. (Тел.: +38 (099) 125-94-82)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

