Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200262
Відкрита
Дата реєстрації: 14-06-2022
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: 3501530
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 818.090
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

818.090

2. Замовник
Назва організації: Міністерство фінансів України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00013480
Адреса: вул. Грушевського, буд. 12/2, м. Київ, 01008, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442065947
WWW: https://mof.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державний податковий університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 44550814
Підпорядкованість: Міністерство фінансів України
Адреса: вул. Університетська, буд. 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201, Україна
Телефон: 380459760994
Телефон: 380459757571

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Використання загальної декларації прибуття для мінімізації ризиків безпеки

Назва роботи (англ)
Use a general declaration of arrival to minimize security risks

Мета роботи (укр)
Метою дослідження є напрацювання з урахуванням світового досвіду пропозицій щодо механізму застосування загальної
декларації прибуття з метою мінімізації ризиків безпеки

Мета роботи (англ)
The purpose of the study is to develop, taking into account the world experience, proposals on the mechanism of application of
the general declaration of arrival in order to minimize security risks
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: Державне управління загального характеру

Експерти

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

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

Використання загальної декларації прибуття для мінімізації ризиків
безпеки

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 72.15.41.17
Індекс УДК: 339.543, 339.543:005.334

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Унинець-Ходаківська Валентина Павлівна (к. е. н., доц.)
Керівники роботи:
Яковенко Оксана Вікторівна (к. е. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Ковтунович Наталія Леонідівна (Тел.: +38 (067) 287-52-83)
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