
Угода

про співпрацю та взаємодію між Інститутом державного управління та 
наукових досліджень з цивільного захисту та Науково-дослідним, 

проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії

Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного 
захисту (далі - ІДУ НД ЦЗ), в особі виконуючого обов'язки начальника доктора 
наук з державного управління, професора, Заслуженого лікаря України 
Волянського Петра Борисовича, який діє на підставі Статуту, та Науково- 
дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії 
(далі - НДІ мікрографії) в особі директора кандидата фізико-математичних наук 
Кривулькіна Ігоря Михайловича, який діє на підставі Статуту, (далі - Сторони) 
уклали цю Угоду про таке.

1. Загальні положення

1.1. Угода про співпрацю та взаємодію між Сторонами укладено з метою: 
встановлення та розвитку довгострокового, ефективного та 

взаємовигідного науково-технічного співробітництва сторін;
- створення умов для залучення наукових працівників інститутів до участі 

у спільних наукових дослідженнях та заходах: виставках, науково-технічних 
форумах, конференціях, семінарах тощо;

- обміну аналітичною інформацією про досягнення науки і техніки у 
сфері цивільного захисту та страхового фонду документації;

- створення довідково-інформаційного фонду. Його систематичне 
оновлення, поповнення та використання;

- проведення спільних наукових досліджень з питань створення і 
зберігання страхового фонду документації для потреб цивільного захисту 
України;

- проведення методичної і наукової роботи для забезпечення навчального 
процесу з підготовки фахівців вищої кваліфікації та підвищення кваліфікації;

- вирішення актуальних наукових проблем, відповідно до напрямків 
діяльності сторін;

- розширення можливостей обміну досвідом у суміжних напрямках 
діяльності;



- проведення наукової, методичної та консультативної роботи з питань 
формування, ведення та використання страхового фонду документації в 
інноваційних проектах у сфері цивільного захисту;

- вирішення загальних проблем для вдосконалення нормативно-правової 
бази у сфері цивільного захисту та страхового фонду документації для потреб 
цивільного захисту України;

- співробітництво та представлення інтересів через своїх повноважних 
представників у Технічному комітеті стандартизації «Страховий фонд 
документації» ТК 40, ведення секретаріату якого покладено на НДІ мікрографії;

- спільна участь у розробленні національних і галузевих стандартів та 
прискоренні робіт з адаптації національної системи технічного регулювання, 
стандартизації та ринкового нагляду до вимог Європейського Союзу у сфері 
«Страховий фонд документації» та «Безпека у надзвичайних ситуаціях».

2. Основні напрямки співробітництва

Співробітництво у рамках даного договору здійснюється за такими 
основними напрямками:

- розроблення, удосконалення та впровадження законодавчих та 
нормативно-правових актів, національних і галузевих стандартів відповідно до 
компетенції сторін;

- аналітичного опрацювання інформації щодо науково-технічних проблем 
робіт, які здійснюються сторонами;

- залучення наукових працівників інститутів до участі у спільних 
наукових дослідженнях, виставках, науково-технічних форумах, конференціях, 
семінарах та інших заходах;

- розроблення науково-технічної, навчальної, інформаційної літератури;
- підготовка та розміщення наукових публікацій за результатами спільних 

досліджень у фахових виданнях;
- підготовка кадрів вищої кваліфікації та підвищення кваліфікації.

3. Обов'язки Сторін

Сторони зобов'язуються:
- здійснювати діяльність у рамках даної Угоди відповідно до 

законодавства України та на основі партнерських та взаємовигідних відношень;
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- не розкривати та не передавати третій стороні без взаємного погодження 
технічну або комерційну інформацію, яка отримана сторонами під час 
співробітництва та визнана конфіденційною за умови відповідної угоди.

4. Порядок реалізації Угоди

4.1 Співпраця та взаємодія між ІДУ НД ЦЗ та НДІ мікрографії 
здійснюється на безоплатній основі.

4.2 Результати спільних робіт і досліджень публікуються у вигляді статей, 
методичних рекомендацій, звітів тощо при взаємному погодженні Сторін.

4.3 Для вирішення питань, пов'язаних із виконанням даної Угоди, 
Сторони можуть організовувати спільні робочі групи, проводити наради, 
семінари та розробляти узгоджені робочі плани.

5. Прикінцеві положення

5.1 Угода набуває чинності з дня її підписання Сторонами.
5.2 Термін дії даної Угоди не обмежений. Дія Угоди може бути припинена 

за ініціативою однієї із Сторін, що її уклали, про що ця Сторона має письмово 
повідомити іншу Сторону.

5.3 Зміни та доповнення до Угоди здійснюються у формі додатка до неї, 
який підписують обидві Сторони.

5.4 Угоду укладено у двох примірниках, які є ідентичними і мають 
однакову юридичну силу. Кожна із Сторін має один примірник даної Угоди.

6. Адреси Сторін
Інститут державного управління Науково-дослідний, проектно-
та наукових досліджень з 
цивільного захисту
01011, м. Київ, вул. Рибальська, 18 

конструкторський та технологічний 
інститут мікрографії
61046, м. Харків, пров. Академіка 
Підгорного, 1/60
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