
Облікова картка НДДКР
Державний обліковий номер: 0205U000152

Державний реєстраційний номер: 0104U007896

Відкрита

Дата реєстрації: 18-01-2005

1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Удосконалення функціональних можливостей та технічна підтримка Веб-сайта з питань інформатизації та 
розвитку телекомунікацій м. Києва

Початок етапу: 06-2004

Закінчення етапу: 12-2004

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

Інше: 

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Головне управління промисловості, транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24363865

Адреса: 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 11

Підпорядкованість: Держадміністрацiя

Телефон: 2351002

E-mail: dom@cti.kmda.gov.ua

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 07 - завдання органів виконавчої влади

КПКВК: 

Напрям фінансування: 

Джерела фінансування

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Удосконалення функціональних можливостей та технічна підтримка Веб-сайта з питань інформатизації та розвитку 
телекомунікацій м. Києва

Назва роботи (англ)

Improvement of functionalities and technical support of the Web-site on information and development questions of 
telecommunications of Kiev

Реферат (укр)

У результаті роботи було розширено функціональні можливості Веб-сайту з питань інформатизації та розвитку 
телекомунікацій м. Києва та підвищено якість його функціональних можливостей щодо забезпечення інформаційно-
довідкової взаємодії органів міської влади з громадянами міста та юридичними особами на основі інформаційних 
технологій.

Реферат (англ)

As a result of work have been expanded functionalities of the Web-site on information and development questions of 
telecommunications of Kiev and quality of his functionalities on maintenance of information interaction of bodies of local 
authorities with citizens of city and legal persons on the basis of information technologies.

Індекс УДК: 004.738; 004.724/.728; 004.7.057.4, 681.518;681.3.068

Коди тематичних рубрик НТІ: 50.39.15

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

Акт здачі-приймання науково-дослідних робіт складений 30 листопада 2004 р. за договором № 11 від 1 червня 2004 р.5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 21

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.


