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Відкрита

Дата реєстрації: 16-02-2001

1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка програмно-технологічного забезпечення

Початок етапу: 09-2000

Закінчення етапу: 12-2000

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: ТОВ "Інформаційний центр "Електронні вісті"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24361346

Підпорядкованість: Держадміністрація

Адреса: 03037, м.Київ-37, вул.М.Кривоноса, 2a

Телефон: 2473940

Інше: 2420122

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Головне управління державної служби при КМ України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 20055032

Адреса: 252034, м. Київ-34, вул. Прорізна, 15

Підпорядкованість: Кабінет міністрів

Телефон: 229-28-57

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук 
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 

Напрям фінансування: 

Джерела фінансування

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)



Розробка програмно-технологічного забезпечення бібліографічної інформаційно-пошукової системи з питань державної 
служби

Назва роботи (англ)

Development of software-technological maintenance of bibliographic information retrieval system on problems of a civil 
servants

Реферат (укр)

Бібліографічна інформаційно-пошукова система з питань державної служби призначена для вирішення завдання щодо 
надання доступу до інформаційного сховища бібліографічних документів для інформаційно-аналітичних підрозділів 
органів державної влади (насамперед Державної служби України).

Реферат (англ)

The bibliographic information retrieval system that concern civil service matters is intended to decide the tasks of granting 
access to an information storage of bibliographic documents for information-analytical divisions of bodies of the state authority 
(first of all for the Civil service of Ukraine).

Індекс УДК: 025.4.03; 002.53:004.65, 519.68;681.3.06

Коди тематичних рубрик НТІ: 20.23.21

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

Акт здачі-приймання науково-дослідних робіт складений 20 грудня 2000 р. за договором № 10/2000-НТП від 29 вересня 
2000 р.

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 27

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Не заборонено

Умови передачі іншим країнам: Не заборонено

Кількість файлів у звіті: 0

9. Заключні відомості

Керівник організації: 

Григор'єв О. М.

Керівники роботи: 

Ланде Д. В.

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


