Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111289
Відкрита
Дата реєстрації: 01-06-2021
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
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 345.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

345.000

2. Замовник
Назва організації: Громадська організація "Інститут економічних досліджень та політичних консультацій"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 25805118
Адреса: вул. Рейтарська, буд. 8/5-а, м. Київ, 01034, Україна
Підпорядкованість: Держадміністрація
Телефон: 380442786342
Телефон: 380442786360
E-mail: institute@ier.kiev.ua

3. Виконавець
Назва організації: Громадська організація "Інститут громадської експертизи"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38362048
Підпорядкованість:
Адреса: вул. Зелена, буд. 1, кв. 110, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49102, Україна
Телефон: 380667766456
Телефон: 380669850235
Телефон: 380567750232

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Оцінка та удосконалення комунікацій між владою та громадськістю в Дніпропетровській області під час пандемії COVID19

Назва роботи (англ)
Assessment and improvement of communication between the authorities and the public in Dnipropetrovsk region during the
COVID-19 pandemic

Мета роботи (укр)
Посилення рівня участі та впливу громадськості на просування реформ на місцевому рівні шляхом оцінки та
удосконалення механізмів локальної демократії та комунікацій між владою і громадянами у 86 ОТГ Дніпропетровської
області, з урахуванням викликів пандемії COVID-19.

Мета роботи (англ)
Strengthening the level of public participation and influence in promoting reforms at the local level by assessing and improving
the mechanisms of local democracy and communication between government and citizens in 86 UTCs of Dnipropetrovsk region,
taking into account the challenges of the COVID-19 pandemic.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Удосконалення системи державного управління та
місцевого самоврядування)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Публічне управління та адміністрування

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

03.2021

12.2021

Остаточний звіт

Оцінка та удосконалення комунікацій між владою та громадськістю в
Дніпропетровській області під час пандемії COVID-19

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.15.31, 11.15.79, 82.13
Індекс УДК: 342.5; 354, 331.107.3:06.048.287, 351

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Літвінов Олексій Володимирович (к.держ.упр.)
Керівники роботи:
Літвінов Олексій Володимирович (к.держ.упр.)

Відповідальний за подання документів: Літвінов Олексій Володимирович (Тел.: +38 (066) 776-64-56)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

