УГОДА
 між Урядом України та Урядом Республіки Індія про міжурядову українсько-індійську Комісію по торговельному, економічному, науковому, технічному, промисловому і культурному співробітництву 
ДАТА ПІДПИСАННЯ: 19.04.94 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 19.04.94 р.
Уряд України та Уряд Республіки Індія, які тут і надалі іменуються Договірні Сторони, 
прагнучи зміцнювати та розвивати торговельне, економічне, наукове, технічне, промислове та культурне співробітництво на довгостроковій і стабільній основі та на принципах рівноправності та взаємної вигоди, 
згідно зі статтею 7 Договору про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Індія, підписаного в Нью-Делі 27 березня 1992 року, 
домовились про таке: 
СТАТТЯ 1 
Договірні Сторони створюють українсько-індійську міжурядову Комісію по торговельному, економічному, науковому, технічному, промисловому та культурному співробітництву, яка тут і надалі іменується Комісія. 
СТАТТЯ 2 
Функціями Комісії є: 
- розгляд питань, що виникають в процесі імплементації Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Індія про торговельно-економічне співробітництво та інших українсько-індійських угод щодо торговельного, економічного, наукового, технічного, промислового та культурного співробітництва, а також питань, що відносяться до підтвердження нормального функціонування підприємств, побудованих за участю України, як частини колишнього СРСР; 
- вивчення можливостей подальшого розвитку торговельного, економічного, наукового, технічного, промислового та культурного співробітництва; 
- підготовка рекомендацій для успішного виконання вищезгаданих угод і пропозицій щодо можливих шляхів розширення співробітництва в цих сферах для схвалення Договірними Сторонами, а також для вирішення інших питань, що відносяться до торговельного, економічного, наукового, технічного, промислового та культурного співробітництва. 
СТАТТЯ 3 
Комісія складатиметься з рівної кількості українських та індійських членів. 
Українські та індійські Голови та члени Комісії призначаються відповідно до чинних в кожній з країн правил. 
СТАТТЯ 4 
Комісія збиратиметься на засідання один раз у 2 роки в погоджені строки або частіше за пропозицією однієї зі Сторін. 
Засідання Комісії проходитимуть почергово в Україні та в Республіці Індія, головуватиме на засіданнях Голова з боку країни, що приймає. 
Комісія проводитиме свої засідання згідно з прийнятою робочою програмою та за погодженням між Головами. 
На засіданнях Комісії можуть бути присутні в необхідній кількості консультанти та експерти кожної зі Сторін. 
СТАТТЯ 5 
Програма чергового засідання та попередній порядок денний узгоджуватимуться між Головами шляхом консультацій не пізніше, ніж за 60 днів до дати засідання. 
На засіданні будуть обговорюватись узгоджені питання порядку денного так само як і питання, які можуть бути включені до порядку денного за взаємною згодою Голів на початку засідання. 
СТАТТЯ 6 
На запит одного з Голів можуть бути скликані спеціальні засідання Комісії. 
За ініціативою однієї з Договірних Сторін можуть бути скликані позачергові засідання Голів або їх заступників у найкоротші терміни. 
СТАТТЯ 7 
Рішення на засіданнях Комісії прийматимуться шляхом консенсусу. 
У невідкладних випадках Голови матимуть право за взаємною згодою приймати рішення в період між засіданнями Комісії. Рішення Голів включатимуться до Протоколу наступного засідання Комісії. 
Рішення Комісії набуватимуть чинності від дня їх підписання, якщо не передбачено іншої процедури. 
Рішення Комісії підлягають схваленню Договірними Сторонами або уповноваженими органами Договірних Сторін. 
Рішення, які мають бути схвалені уповноваженими органами відповідних країн, згідно з заявою одного з Голів, набуватимуть чинності від дати нотифікації про їх схвалення. 
СТАТТЯ 8 
Результати та рішення Комісії відображатимуться в Протоколах, які підписуються Головами. 
Протоколи засідань Комісії складатимуться українською, хінді та англійською мовами, причому всі три тексти є автентичні. 
СТАТТЯ 9 
З метою виконання своїх рішень Комісія має право створювати постійні та тимчасові органи, наприклад, підкомісії або робочі групи. 
Комісія визначатиме призначення, сферу компетенції та склад постійних та тимчасових органів, які проводитимуть свою роботу відповідно до плану та рішень, схвалених Комісією. 
СТАТТЯ 10 
Український та Індійський виконавчі секретарі Комісії відповідатимуть за організацію діяльності відповідної Сторони, координацію роботи її виконавчих органів, підготовку документів для засідань Комісії так само як і за інші організаційні питання, що стосуються діяльності Комісії. У зв'язку з цим виконавчі секретарі повинні підтримувати постійний контакт один з одним. 
СТАТТЯ 11 
Витрати по організації засідань Комісії та роботи її постійних та тимчасових органів нестиме країна, що приймає. 
Витрати на проїзд та проживання учасників засідання Комісії так само як і членів її постійних та тимчасових органів нестиме країна, яка направляє своїх представників на ці засідання. 
СТАТТЯ 12 
Ця Угода може бути змінена або доповнена за взаємною згодою Договірних Сторін. 
СТАТТЯ 13 
Ця Угода набуває чинності від дати її підписання і буде діяти протягом п'яти років. 
Дія цієї Угоди автоматично подовжуватиметься на наступний п'ятирічний період, якщо жодна з Договірних Сторін письмово не повідомить іншу за шість місяців до закінчення цього періоду про свій намір припинити дію Угоди. 
Вчинено в м. Нью-Делі 19 квітня 1994 року в двох примірниках, кожний українською, хінді та англійською мовами, причому всі тексти є автентичні. 
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