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Дата реєстрації: 22-07-2002

1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка та впровадження в ЄДКС "Кадри" автоматизованої системи моніторингу ефективності діяльності 
органів влади та їх посадових осіб на основі аналізу електронних ЗМІ

Початок етапу: 03-2001

Закінчення етапу: 12-2001

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: 2399091

Інше: 2473940

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 та впровадження в ЄДКС "Кадри" автоматизованої системи моніторингу ефективності діяльності органів влади 
та їх посадових осіб на основі аналізу електронних ЗМІ

Назва роботи (англ)

The development and introduction of the automated system of the authority bodies and their officials activity efficiency 
monitoring based of the electronic media analysis in EGCS "Kadry"

Реферат (укр)

Створена система, що призначена для вирішення завдання моніторингу ефективності діяльності органів влади та їх 
посадових осіб на основі аналізу електронних ЗМІ. Система повинна у реальному часі видавати необхідні зрізи щодо 
відображення у ЗМІ процедур функціонування окремих органів влади, їх впливу на суспільні, політичні та економічні 
процеси, а також щодо діяльності окремих посадових осіб.

Реферат (англ)

New system has been created for the decision of a task of efficiency monitoring of authority bodies and their officials activity on 
the basis of the electronic MASS-MEDIAS analysis. The system in real time gives out necessary slices concerning display in 
MASS-MEDIA of procedures of functioning of separate authority bodies, their influence on public, political and economic 
processes, and also concerning activity of the separate officials.

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 лютого 2002 р. за договором № 003/2001 від 05 березня 2001 
р.

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 28

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.


