
Облікова картка НДДКР
Державний обліковий номер: 0203U006986

Державний реєстраційний номер: 0102U005097

Відкрита

Дата реєстрації: 28-10-2003

1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

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

Початок етапу: 05-2002

Закінчення етапу: 12-2003

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: ТОВ "Інформаційний центр "Електронні вісті"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24361346

Підпорядкованість: Держадміністрацiя

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

Телефон: 2399091

E-mail: infoserv@visti.net

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Головне управління державної служби України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00065672

Адреса: 01034, м. Київ, вул. Прорізна, 15

Підпорядкованість: Головне управлiння державної служби України

Телефон: 2292857

E-mail: infau@guds.gov.ua

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 посадодових 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)

Розроблена система призначена для розширення сфери та розвитку інструментальних засобів моніторингу мережних 
ресурсів з метою аналізу ефективності діяльності органів влади та їх посадових осіб. Система має застосовуватися в 
роботі інформаційно-аналітичних підрозділів органів державної влади.

Реферат (англ)

The developed system is intended for expansion the sphere and development the network resources monitoring tools with the 
purpose of analysis the activity efficiency of authorities and their officials. The system is intended for work of information-
analytical units of bodies of the government.

Індекс УДК: 025.4.03; 002.53:004.65, 681.518;681.3.068

Коди тематичних рубрик НТІ: 20.23.21

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

Акт здачі-приймання науково-дослідних робіт складений 31 січня 2003 р. за договором № 1-100/2002 від 20 травня 2002 
р.5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 38

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: 

Lande D. V.

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


