Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002363
Відкрита
Дата реєстрації: 20-04-2022
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: 2201040
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 2450.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

850.000

2023

1600.000

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444813221
E-mail: mon@mon.gov.ua
WWW: https://mon.gov.ua/ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39736985
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 36, м. Київ, 82100, Україна
Телефон: 380442489113
WWW: https://imzo.gov.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення норм витрат та нормативів відходів матеріалів при виготовленні підручників і навчальних/навчальнометодичних посібників

Назва роботи (англ)
Development of cost norms and standards for waste materials in the production of textbooks, educational and methodical
manuals

Мета роботи (укр)
Удосконалення нормативної бази, яка повинна включати галузеві норми витрат та нормативи відходів матеріалів на
виготовлення підручників і навчальних/навчально-методичних посібників

Мета роботи (англ)
Improvement of regulatory framework, which must include industry cost norms and standards for waste materials in the
production of textbooks, educational and methodical manuals
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: Нормативні документи
Галузь застосування: 72.20

Експерти
Шапошников Костянтин Сергійович (д.е.н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розроблення норм витрат та нормативів відходів матеріалів при
1

04.2022

12.2023

Остаточний звіт

виготовленні підручників і навчальних/навчально-методичних
посібників

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 19.51.61.03
Індекс УДК: 070.4:808.2;655

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Баженков Євген Володимирович (к. фіз.вих)
Керівники роботи:
Сафонов Юрій Миколайович (д. е. н., проф.)

Відповідальний за подання документів: Дмітрієва Маріанна Валеріївна (Тел.: +38 (044) 248-20-35)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

