Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200517
Відкрита
Дата реєстрації: 11-07-2022
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: 0301080
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 9466.700
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

9466.700

2. Замовник
Назва організації: Державне управління справами
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00037256
Адреса: вулиця Банкова, буд. 11, м. Київ, 01220, Україна
Підпорядкованість: Адміністрація Президента України
Телефон: 380442556528
WWW: http://www.dus.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний інститут стратегічних досліджень
Код ЄДРПОУ/ІПН: 14282798
Підпорядкованість: Державне управління справами
Адреса: вул. Пирогова, буд. 7-а, м. Київ, 01030, Україна
Телефон: 380442345007
Телефон: 380442345981

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Cтійкість регіонів та громад: соціально-економічні та гуманітарні виклики війни

Назва роботи (англ)
The resilience of regions and communities: socio-economic and humanitarian challenges of war

Мета роботи (укр)
Оцінка механізмів викликів і ризиків, що виникають у соціально-економічній та гуманітарній сферах на регіональному і
місцевому рівнях під впливом війни, розроблення на цій основі пропозицій щодо реагування на визначені вразливості
регіонів та громад для забезпечення їхньої стійкості

Мета роботи (англ)
Assessment of thewar-inflicted challenges and risks arising in the socio-economic and humanitarian realms at the regional and
local levels as well as the development of proposals for responding to the identified vulnerabilities of regions and communities
to ensure their resilience based on this assessment
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: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: регіональний розвиток

Експерти
Ковалівська Світлана Валеріївна

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

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

Cтійкість регіонів та громад: соціально-економічні та гуманітарні
виклики війни

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 12.21
Індекс УДК: 001:316, 332.122 : 364.46 : 355.01

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Богомолов Олександр Вікторович (д. філол. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Ковалівська Світлана Валеріївна

Відповідальний за подання документів: Янішевський Сергій Олександрович (Тел.: +38 (044) 286-19-59)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

