Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103335
Відкрита
Дата реєстрації: 16-07-2020
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

2020

0

2. Замовник
Назва організації: Державна архівна служба України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37552598
Адреса: 03110, м.Київ, вул. Солом’янська, 24
Підпорядкованість: Міністерство юстиції України
Телефон: 380442752777
E-mail: info@arch.gov.ua
WWW: https://archives.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
Код ЄДРПОУ/ІПН: 22892594
Підпорядкованість: Державна архівна служба України
Адреса: 03110 м.Київ, вул.Солом’янська, 24
Телефон: 380442755382
E-mail: undiasd@arch.gov.ua
WWW: https://undiasd.archives.gov.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Примірна пам'ятка користувача щодо відвідування архівної установи в умовах послаблення карантину.

Назва роботи (англ)
An approximate reminder for the user to visit the archives in the conditions of easing the quarantine.

Мета роботи (укр)
Встановлення загальних вимог щодо дій працівників архівних установ у період карантину, на етапі виходу з карантину та
після його закінчення.

Мета роботи (англ)
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: Поліпшення умов праці
Галузь застосування: Діяльність державних архівних установ

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

03.2020 07.2020

Остаточний звіт

Примірна пам'ятка користувача щодо відвідування архівної установи в
умовах послаблення карантину.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 13.71.07, 76.33.43.13
Індекс УДК: 930.251, 614.46, 930.25:614.46-046.27

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Гаранін Олександр Якович (к. і. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Гаранін Олександр Якович (к. і. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: (Тел.: )

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

