Правила «Разових грантів допомоги евакуйованим з України від Фонду Ітабасі з
питань культури та міжнародного обміну, ICIEF»
Ухвалено: день, місяць, 2022
(Мета)
Стаття 1.
Метою цих Правил є надання необхідної інформації щодо «Разових грантів допомоги
евакуйованим з України» (далі – «гранти допомоги») від Фонду Ітабасі з питань
культури та міжнародного обміну» (далі – Фонд»). Грант має бути використано для
підтримки тих, хто був змушений евакуюватися з України через російське
вторгнення, а саме – для їхнього життєзабезпечення у районі Ітабасі.
(Особи, які мають право на отримання грантів)
Стаття 2.
Особи, які мають право на отримання грантів (далі - "грантоотримувачі"), повинні
відповідати всім переліченим вимогам:
(1) такі особи повинні довести, що вони евакуйовані з України
(2) такі особи повинні проживати в районі Ітабасі на момент ухвалення рішення
Головою Ради Фонду щодо надання гранту підтримки відповідно до положень
Статті 7.
(Кількість грантів тощо)
Стаття 3.
Сума гранту розраховується на одне домогосподарство. Базова сума – 150 000 ієн на
одне домогосподарство; передбачено додаткові 50 000 ієн на одну особу, якщо в
одному домогосподарстві є дві або кілька осіб, які мають право на грант.
(Грантоотримувач)
Стаття 4.
Грантоотримувачі – це особи у домогосподарстві, яких було визначено як таких, хто
має право на отримання коштів гранту.
(Процедура виплати коштів)
Стаття 5
Грантоотримувач, який бажає отримати грант допомоги, повинен подати Голові
Фонду документи, які перелічено у наступних пунктах (далі - "заявку на грант та
інші документи "), до кінцевого строку, який зазначеного в пункті 2 наступної статті.
(1) Заява на отримання «Разової допомоги евакуйованим з України» (Бланк 1)
(2) Інші документи, які визначає Голова Фонду
2 Заяву на грант та інші документи треба подавати особисто в офіс Фонду або

надсилати поштою за адресою, яку вказує Фонд.
3. Кошти можна отримати одним з перелічених способів:
(1) Готівкою: Грантоотримувач отримує кошти у місці, яке визначає Фонд.
(2) Банківський переказ: Кошти буде перераховано на рахунок грантоотримувача у
фінансовій установі.
(Дата початку прийому документів тощо)
Датою, з якої починається прийом документів (далі – «Дата початку прийому
документів»), є дата, яку окремо визначить Голова.
2 Крайнім терміном подачі заявки тощо вважатиметься два місяці з дня, наступного
за тим днем, коли грантоотримувач дізнається про ці Правила (у разі поштового
відправлення заявки, датою подачі вважатиметься дата, зазначена на поштовому
штемпелі на конверті)
(Рішення щодо видачі гранту)
Стаття 7
Після отримання заявки, поданої відповідно до пункту 1 статті 5, Голова повинен
негайно погодити зміст заявки, вирішити, чи виплачувати грант допомоги чи ні,
повідомити про це грантоотримувача, який подав заявку, і надати відповідну
фінансову підтримку.
2 Один грантоотримувач може отримати виплату тільки один-єдиний раз.
(Повернення коштів у разі несправедливого збагачення)
Стаття 8
Голова Фонду повинен скасувати рішення про видачу гранту допомоги, якщо
виявлено, що грантоотримувач не відповідає критеріям для отримання гранту, або
якщо встановлено, що рішення щодо гранту було ухвалено внаслідок того, що
грантоотримувач ввів в оману або діяв іншими неправомірними засобами.
2. Якщо рішення про видачу гранту скасовано відповідно до попереднього пункту,
Голова зобов'язує особу, щодо якої було ухвалення рішення про анулювання гранту,
повернути грант допомоги протягом певного проміжку часу.
(Інше)
Стаття 9
Голова може окремо визначати заходи, необхідні для виконання цих Правил.
Додаткові положення
Ці Правила вступають в силу з 26, 4, 2022 року.
Ці Правила у оновленій редакції набувають чинності 26 червня 2022 року.

