
УГОДА 

про співробітництво 

 
м. Київ       « 17 »_вересня 2021 року 

 
 

Громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного 

управління» (надалі іменується «Партнер 1»), в особі Президента Романенка Євгена 

Олександровича, який діє на підставі Статуту та Фізична особа-підприємець Жукова 

Ірина Віталіївна (надалі іменується «Партнер 2»), з іншого боку, (надалі разом 

іменуються – Сторони),  

уклали цю Угоду про співробітництво (надалі Угода) про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ 

1.1. Ця Угода передбачає співробітництво Сторін щодо створення умов для 

видавництва та розвитку друкованого засобу масової інформації – журналу «Наукові 

інновації та передові технології» (далі – Журнал).  

1.2. Метою співробітництва Сторін є спільні дії з розвитку вітчизняного наукового 

потенціалу та реалізації кращих традицій науки в Україні та за кордоном для висвітлення 

історії, теорії, механізмів формування та функціонування, а, також, інноваційних питань 

розвитку державного управління, права, економіки, психології та педагогіки. 

 

2. ПРИНЦИПИ УГОДИ 

2.1. Сторони, що домовляються, беруть на себе зобов’язання співробітництва у 

напрямах, визначених розділом першим цієї Угоди. 

2.2. Сторони діють у рамках чинного законодавства України. 

2.3. Сторони використовують можливості і засоби, при виконанні покладених 

завдань, у межах своєї компетенції. 

2.4. Усі питання, проблеми і розбіжності, які можуть виникнути в процесі 

співробітництва, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом взаємних конструктивних 

переговорів, з урахуванням інтересів обох Сторін і мети цієї Угоди. 

2.5. Співробітництво Сторін в рамках цієї Угоди здійснюється на основі принципів 

рівноправності, законності, взаємодопомоги, урахування взаємних інтересів, 

конфіденційності інформації, отриманої в процесі співпраці. 

2.6. Угодою не передбачена комерційна мета. 

 

3. РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ СТОРІН 

3.1. Сторони домовились розподілити обовʼязки в рамках цієї Угоди наступним 

чином. 

3.1.1. Партнер 1 за даною Угодою бере на себе зобовʼязання, спрямовані на 

популяризацію Журналу, які полягають у наступному: 

- забезпечення інформаційної, методичної та наукової підтримки; 

- проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, 

презентацій тощо; 

- забезпечення обміну інформацією про наукову діяльність та результати наукових 

досліджень; 

- сприяння експертизі науково-дослідних робіт, науково-технічної продукції, 

рецензування наукових статей, монографій; 

- допомога у підготовці наукових статей, колективних монографій за вимогами 

фахових видань України та міжнародних видань. 

 

 

3.1.2. Партнер 2 за даною Угодою бере на себе наступні зобовʼязання: 

- видання та розповсюдження Журналу, організаційна, практична та ресурсна його 

підтримка; 



- верстка, конвертація і повна технічна підготовка Журналу до друку; 

- розробка оригінального дизайн-макету обкладинки Журналу; 

- комплексні послуги з підготовки до друку та безпосередньо, друк наукових праць, 

статей, монографій тощо; 

- робота з авторами, а саме допомога у підготовці статей для фахівців різних 

спеціальностей: від підбору актуальних тематик статей до їх редагування та публікації; 

- перевірка на плагіат наукових матеріалів; 

- ведення фінансово-господарських операцій, повʼязаних із виданням та 

функціонуванням Журналу. 

 

4. СТРОКИ 

4.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та діє до 

31.12.2021 року. У випадку, якщо жодна із Сторін за 30 календарних днів до закінчення 

строку дії Угоди не повідомить інші Сторони про бажання припинити її, Угода вважається 

автоматично пролонгованою на наступний календарний рік на тих же умовах. 

4.2. Сторони можуть домовитись про дострокове припинення дії Угоди за повної 

взаємної згоди з цього питання та повному взаєморозумінні щодо зобов’язань, які 

випливають з даної Угоди. 

 

5. ІНШІ УМОВИ 

5.1. Спірні питання, які виникають під час виконання Сторонами умов цієї Угоди 

протягом строку її дії, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення 

згоди – відповідно з вимогами чинного законодавства. 

5.2. Всі зміни і доповнення до цієї Угоди приймаються за взаємною домовленістю 

Сторін, укладаються в письмовій формі і є її невід’ємною частиною. 

5.3. У випадках, не передбачених цієї Угодою, Сторони керуються чинним 

законодавством України. 

5.4. Ця Угода складена в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу та 

зберігаються по одному в кожної із Сторін. 

 

6. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

 

Громадська організація  

«Всеукраїнська асамблея докторів наук з 

державного управління» 

01025, м. Київ, Андріївський узвіз, 11, оф. 68 

код ЄДРПОУ 39826738 

 

 

Президент    Є. Романенко 

 

 

Фізична особа-підприємець  

                 Жукова Ірина Віталіївна 

02217, м. Київ, пр. Маяковського 

Володимира, 4-В, кв. 10 

ІПН 3337414660 

 

 

   ФОП                 І. Жукова 

 


