УГОДА
між Україною і Російською Федерацією про створення Змішаної Українсько-Російської комісії по співробітництву 
ДАТА ПІДПИСАННЯ: 16.01.96 р. 
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 16.01.96 р.
Україна і Російська Федерація, далі - Договірні Сторони, 
керуючись прагненням підняти відносини між обома Договірними Сторонами на якісно новий рівень на основі дружби, добросусідства і взаємовигідного співробітництва, 
прагнучи всіляко підвищувати ефективність українсько-російського співробітництва, погодженості у забезпеченні більш широкої взаємодії в економіці, науці і техніці, гуманітарній сфері та інших галузях життя, 
враховуючи, що широкі і багатопланові взаємовідносини обох Договірних Сторін потребують постійної уваги їхніх урядів та удосконалення механізму організації зв'язків, 
погодились про таке: 
Стаття 1 
Створити Змішану Українсько-Російську комісію по співробітництву (далі - Змішана комісія). 
Змішану комісію очолюють глави урядів Договірних Сторін, які є головами відповідно Української і Російської частин зазначеної комісії. 
За домовленістю між головами обох частин Змішаної комісії в її рамках можуть створюватися підкомісії та тимчасові робочі групи основних напрямків співробітництва Договірних Сторін. 
Стаття 2 
Основними завданнями Змішаної комісії є: 
аналіз стану українсько-російського співробітництва, виявлення найбільш перспективних його напрямків і шляхів удосконалення форм взаємодії; 
контроль за реалізацією двосторонніх угод і домовленостей, досягнутих на рівні глав держав і урядів Договірних Сторін; 
планування і координація підготовки двосторонніх українсько-російських угод, спрямованих на поглиблення взаємодії між Договірними Сторонами, розробки і реалізації пріоритетних програм економічного і науково-технічного співробітництва, заходів для стимулювання міжрегіональної кооперації і ділової взаємодії в підприємницьких колах; 
координація діяльності міністерств і відомств, організацій і підприємств різних форм власності з метою розвитку двостороннього економічного співробітництва; 
консультації з проблем зовнішньої політики, а також взаємодії в рамках Співдружності Незалежних Держав; 
організація роботи по обміну досвідом проведення економічних реформ і вироблення пропозицій щодо гармонізації законодавства Договірних Сторін в інтересах розвитку інтеграційних процесів у їхніх взаємовідносинах. 
Стаття 3 
Засідання Змішаної комісії проводяться на основі погодженого плану роботи не рідше двох разів на рік почергово в Україні і Російській Федерації. 
За ініціативою голови однієї з частин Змішаної комісії може бути скликане її позачергове засідання. 
В міру необхідності можуть також проводитися зустрічі голів частин Змішаної комісії. 
Для підготовки засідань Змішана комісія має право залучати експертів міністерств, відомств, а також представників ділових кіл. 
Засідання підкомісій і тимчасових робочих груп скликаються у випадку необхідності і за взаємною домовленістю. 
Стаття 4 
Витрати, пов'язані з проведенням засідань Змішаної комісії та органів, несе Договірна Сторона, на території якої проводяться засідання. 
Угода набуває чинності з дати підписання і діє до закінчення шести місяців з дати, коли одна з Договірних Сторін направить письмове повідомлення іншій Договірній Стороні про свій намір припинити її дію. 
Вчинено в м. Москві 16 січня 1996 року в двох примірниках, кожний українською і російською мовами, причому обидва тексти автентичні. 
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