Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002478
Відкрита
Дата реєстрації: 09-05-2022
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Академія Державної пенітенціарної служби
Код ЄДРПОУ/ІПН: 08571788
Адреса: вул. Гонча, буд. 34, м. Чернігів, Чернігівський р-н., Чернігівська обл., 14000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство юстиції України
Телефон: 380462676822
Телефон: 380462575652
E-mail: academy@kvs.gov.ua
WWW: http://academy.kvs.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Академія Державної пенітенціарної служби
Код ЄДРПОУ/ІПН: 08571788
Підпорядкованість: Міністерство юстиції України
Адреса: вул. Гонча, буд. 34, м. Чернігів, Чернігівський р-н., Чернігівська обл., 14000, Україна
Телефон: 380462676822
Телефон: 380462575652
E-mail: academy@kvs.gov.ua
WWW: http://academy.kvs.gov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Правові та психолого-педагогічні аспекти безпечної діяльності персоналу органів і установ виконання покарань

Назва роботи (англ)
Legal and also psychological and pedagogical aspects of safe activity of penal bodies and institutions

Мета роботи (укр)
Розробка пропозицій з удосконалення правових й психолого-педагогічних аспектів безпечної діяльності персоналу
органів та установ виконання покарань

Мета роботи (англ)
Is to develop proposals for improving the legal, psychological and pedagogical aspects of secure activities of personnel of
penitentiary bodies and institutions
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Дослідження й експериментальні розробки у сфері
суспільних і гуманітарних наук)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

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

03.2022 12.2026

Остаточний звіт

Правові та психолого-педагогічні аспекти безпечної діяльності
персоналу органів і установ виконання покарань

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10
Індекс УДК: , 340+159.9-057.36:343.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Тогочинський Олексій Михайлович (д.пед.н., професор)
Керівники роботи:
Мицька Олександр Іванович (к. ю. н.)

Відповідальний за подання документів: Пузирьов Михайло Сергійович (Тел.: +38 (093) 970-50-72)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

