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Державний реєстраційний номер: 0122U200202
Відкрита
Дата реєстрації: 12-06-2022
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: 3601070
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 190.272
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

190.272

2. Замовник
Назва організації: Міністерство юстиції України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00015622
Адреса: вул. Городецького, буд. 13, м. Київ, 01001, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380443642393
E-mail: callcentre@minjust.gov.ua
WWW: https://minjust.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02883096
Підпорядкованість: Міністерство юстиції України
Адреса: вул. Смоленська, буд. 6, м. Київ, 03057, Україна
Телефон: 380442002910
Телефон: 380442002911
E-mail: info@kndise.gov.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка проєкту ДСТУ «Судова автотехнічна експертиза. Терміни та визначення понять»

Назва роботи (англ)
Development of the DSTU draft “Forensic auto-technical examination. Terms and definitions”

Мета роботи (укр)
Метою НДР є розробка проєкту державного стандарту України «Судова автотехнічна експертиза. Терміни та визначення
понять», який визначає українські терміни та визначення основних понять у галузі судової автотехнічної експертизи, що
застосовуються у процесі експертного забезпечення різних видів судочинства.

Мета роботи (англ)
The research work aims to develop a draft state standard of Ukraine “Forensic auto-technical examination. Terms and
definitions”, which defines Ukrainian terms and definitions of the main concepts in the field of forensic auto-technical
examination used in the process of expert support of various types of legal proceedings.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

Експерти
Богачова Олена Вікторівна

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

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

Розробка проєкту ДСТУ «Судова автотехнічна експертиза. Терміни та
визначення понять»

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.85.31
Індекс УДК: 343.98

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Рувін Олександр Григорович (д. ю. н.)
Керівники роботи:
Любарський Костянтин Анатолійович

Відповідальний за подання документів: Колонюк Віктор Петрович (Тел.: +38 (044) 200-29-18)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

