Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002481
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)
Правовий та соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

Назва роботи (англ)
Problems of introduction and application of criminal and legal response capabilities in conditions of reforming the legislation of
Ukraine concerning public and legal responsibility

Мета роботи (укр)
Обґрунтування нормативно правових засад системи правового та соціального забезпечення персоналу ДКВС, розробка та
удосконалення законодавчого та організаційного врегулювання наявних проблем пов’язаних з ефективним та сучасним
правовим та соціальним захистом персоналу ДКВС.

Мета роботи (англ)
Is to substantiate the normative and legal basis of the system of legal and social security of the State Criminal and Executive
Service personnel, to develop and improve the legislative and organizational solving of existing problems related to effective and
modern legal and social protection of the State Criminal and Executive Service personnel
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

Правовий та соціальний захист персоналу Державної кримінальновиконавчої служби України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10
Індекс УДК: , 343.121.4+364-23:343.8(477)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Тогочинський Олексій Михайлович (д.пед.н., професор)
Керівники роботи:
Шумна Лариса Петрівна (д. ю. н., професор)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

