Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103123
Відкрита
Дата реєстрації: 25-09-2019
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
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний авіаційний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 11323300
Адреса: проспект Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Київ, 03058, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 488-42-47
Інше: 488-42-47

3. Виконавець
Назва організації: Національний авіаційний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01132330
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: пр. Космонавта Комарова 1, м. Київ, Київська обл., 03058, Україна
Телефон: 380444067901
Телефон: 380444067475
E-mail: post@nau.edu.ua
WWW: https://nau.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Інститут прийомного виховання у сімейному праві україни

Назва роботи (англ)
The institute of adoptive upbringing in ukrainian family law

Мета роботи (укр)
Метою є розроблення інституту прийомного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також пропозицій щодо удосконалення сімейного законодавства у сфері виховання названої категорії дітей.

Мета роботи (англ)
The purpose is to develop an institute of adoptive upbringing for orphans and children deprived of parental care, as well as
proposals for improvement of family law in the field of education of the named category of children.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Удосконалення сімейного законодавства у сфері
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Право

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

09.2019

06.2023

Остаточний звіт

Інститут прийомного виховання у сімейному праві україни

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.27
Індекс УДК: 347, 347.6

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ісаєнко Володимир Миколайович (д. б. н., професор)
Керівники роботи:
Тімуш Ірина Сергіївна (д. ю. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Слесаренко К.С. (Тел.: +38 (044) 406-75-42)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

