Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000272
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
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:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

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: Національна поліція України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40108578
Адреса: вул. Академіка Богомольця, буд. 10, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість: Міністерство внутрішніх справ України
Телефон: 380442549333
E-mail: info@police.gov.ua
WWW: https://www.npu.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 34045600
Підпорядкованість: Міністерство внутрішніх справ України
Адреса: пров. Євгена Гуцала, буд. 4-а, м. Київ, 02121, Україна
Телефон: 380442800184
Телефон: 380442549521
E-mail: dndi@mvs.gov.ua
WWW: http://dndi.mvs.gov.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Запобігання та протидія правопорушенням неповнолітніх уповноваженими підрозділами органів Національної поліції

Назва роботи (англ)
Prevention and counteraction to juvenile delinquency by authorized units of the National Police

Мета роботи (укр)
Дослідження стану правопорушень неповнолітніх в Україні за останні роки; вивчення міжнародних стандартів,
позитивного зарубіжного досвіду в діяльності поліції у сфері ювенальної превенції; визначення ефективності
застосування заходів профілактики та заходів відповідальності стосовно неповнолітніх правопорушників; розроблення
рекомендацій щодо запобігання та протидії правопорушенням неповнолітніх уповноваженими підрозділами органів
Національної поліції України.

Мета роботи (англ)
Research on the state of juvenile delinquency in Ukraine in recent years; study of international standards, positive foreign
experience in police activities in the field of juvenile prevention; determining the effectiveness of prevention and liability
measures for juvenile offenders; development of recommendations on prevention and counteraction to juvenile delinquency by
authorized units of the National Police of Ukraine.
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 та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук

Експерти

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

01.2022

12.2023

Остаточний звіт

Підготовка методичних рекомендацій

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.81.71
Індекс УДК: 343.85, 351.74:343.85-053.6

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Вербенський Михайло Георгійович (д. ю. н., професор)
Керівники роботи:
Багаденко Ірина Петрівна (к.ю.н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Багаденко Ірина Петрівна (Тел.: +38 (066) 760-87-26)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

