УГОДА
про співробітництво між кафедрою економіки промисловості
Одеської національної академії харчових технологій і Департаментом
екології та природних ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації
м.Одеса

2016 р.

Кафедра економіки промисловості Одеської національної академії
харчових технологій (далі кафедра ЕП ОНАХТ), в особі завідувача кафедри
д-ра екон. наук, проф. Павлова Олександра Івановича, який діє на підставі
Законів України «Про вищу освіту» №1556-18 від 09.08.2016 р., «Про
наукову і науково-технічну діяльність» №848-19 від 01.08.2016 р. та
Положення про проведення практики студентів ОНАХТ, з однієї сторони, і
Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації (далі Департамент екології та природних ресурсів), в особі Т. в.
о. директора Департаменту Петріва Івана Михайловича, який діє на підставі
Положення про Департамент від «24» вересня 2015 року № 590/А-2015, з
іншої сторони, разом Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цю Угоду
про співробітництво (далі - Угода) про наступне.
1. Предмет угоди
1. Кафедра ЕП ОНАХТ і Департамент екології та природних ресурсів
(далі - Сторони) уклали цю Угоду з метою розвитку співробітництва в сфері
проведення наукових досліджень з актуальних проблем розвитку
підприємств і об'єднань агропродовольчої сфери Одеської області,
проведення науково-практичних семінарів, надання інформаційних та
консультаційних послуг та сприяння в організації практичної підготовки
студентів спеціальності «Економіка підприємства» факультету Економіки,
бізнесу і контролю ОНАХТ.
2. Пріоритетними напрямами співробітництва Сторони вважають
- участь у підготовці і проведенні наукових конференцій, семінарів,
круглих столів та інших публічних заходів;
- участь у визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень
кафедри ЕП ОНАХТ;
- узгодження позицій щодо підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників кафедри ЕП ОНАХТ та посадових осіб
Департаменту екології та природних ресурсів;
- взаємне інформаційне забезпечення, проведення консультацій,
здійснення допомоги у реалізації спільних програм та інших заходів;
- проведення наукових досліджень з актуальних проблем забезпечення

сталого розвитку підприємств і кластерних об'єднань агропродовольчої
сфери Одеської області;
- скоординована робота у пошуку баз практики, якими можуть бути
підприємства агропродовольчої сфери різних форм власності Одеського
регіону;
- надання взаємної експертної та консультативної допомоги.
3. Сторони в межах своєї компетенції погодились про наступне:
- сприяти апробації висновків наукових робіт докторантів, аспірантів,
викладачів та магістрантів кафедри ЕП на рівні Департаменту екології та
природних ресурсів;
- здійснювати розробку і публікацію спільних наукових праць Сторін
(наукових статей, монографій, збірників тез конференцій, довідників тощо);
- допомагати в організації проходження виробничої і переддипломної
практик студентами спеціальності «Економіка підприємства» денної та
заочної форм навчання факультету Економіки, бізнесу і контролю Одеської
національної академії харчових технологій;
- виконувати спільні госпдоговірні наукові теми, пов'язані з
дослідженням сталого розвитку підприємств агропродовольчої сфери,
вивченням кон'юнктури ринку харчових продуктів, станом продовольчого
забезпечення населення Одеського регіону та іншою актуальною
тематикою.
Інші умови
Дана угода є безоплатною та не покладає на Сторони жодних
фінансових зобов'язань.
Сторони не розголошуватимуть конфіденційну інформацію, отриману
одна від одної в межах виконання цієї Угоди.
Цю угоду укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову
юридичну силу і зберігається по одному примірнику у кожної із Сторін.
Конкретні фінансові зобов'язання Сторін визначатимуться в окремих
угодах.
Строк дії Угоди та порядок її розірвання
Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання та діє протягом
3років до 05.12.2019року включно.
Якщо за один місяць до закінчення терміну дії Угоди від жодної із
Сторін не поступила пропозиція про її розірвання, дія Угоди автоматично
продовжується на один рік.
Реквізити сторін

