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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Створення першої черги загальнодержавного веб-порталу: експериментального зразка веб-сайта 
Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України та методики формування веб-сторінок 
"Співробітництво Україна - НАТО" на веб-сайтах органів виконавчої влади

Початок етапу: 04-2004

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: Державне управління справами

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00037256

Адреса: 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11

Підпорядкованість: Державне упрвління справами України

Телефон: 2543789

E-mail: office@eai.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)

Створення першої черги загальнодержавного веб-порталу: експериментального зразка веб-сайта Національного центру з 
питань євроатлантичної інтеграції України та методики формування веб-сторінок "Співробітництво Україна - НАТО" на 
веб-сайтах органів виконавчої влади

Назва роботи (англ)

First-order creation of a national Web-portal: an experimental sample of a Web-site of the National center on questions of the 
Euro-Atlantic integration of Ukraine and a method of formation of Web-pages "Cooperation Ukraine - the NATO" on Web-sites 
of enforcement authorities

Реферат (укр)

В результаті роботи створено інформаційне, програмне та технологічне забезпечення для представлення Національного 
центру з питань євроатлантичної інтеграції України в мережі Інтернет.

Реферат (англ)

As a result of work was created information, program and technological maintenance for representation of the National center 
on questions of the Euro-Atlantic integration of Ukraine in the Internet.

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 9 грудня 2004 р. за договором № 52 від 6 квітня 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
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