
Облікова картка НДДКР
Державний обліковий номер: 0204U006153

Державний реєстраційний номер: 0104U007360

Відкрита

Дата реєстрації: 28-07-2004

1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробити концепцію доступної користувачам мережі Інтернет інтелектуальної довідково-інформаційної 
системи надання послуг щодо нормативно-правових актів та роз'яснень з питань державної служби та впровадити її 
елементи

Початок етапу: 04-2004

Закінчення етапу: 06-2004

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)

Розробити концепцію доступної користувачам мережі Інтернет інтелектуальної довідково-інформаційної системи 
надання послуг щодо нормативно-правових актів та роз'яснень з питань державної служби та впровадити її елементи

Назва роботи (англ)

To develop the concept of the open to the Internets users intellectual reference and information system of granting of services 
on regulations and comments on questions of government service and to introduce its elements

Реферат (укр)

В результаті роботи розроблено Концепцію інтелектуальної довідково-інформаційної системи надання послуг щодо 
нормативно-правових актів та роз’яснень з питань державної служби та створено першу чергу цієї системи.

Реферат (англ)

As a result of work was developed the Concept of intellectual reference and information system of granting of services on 
regulations and comments on questions of government serviceand the first round of this system was created.

Індекс УДК: 681.518;681.3.068

Коди тематичних рубрик НТІ: 

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

Акт здачі-приймання науково-дослідних робіт складений 5 липня 2004 р. за договором № 2-100/2004 від 15 квітня 2004 
р.5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 24

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.


