
 

 
 
 

СПРИЯННЯ ЕКОНОМІЧНІЙ УЧАСТІ ВРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ, 
ВКЛЮЧНО З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ, 

В РЕГІОНІ ПРИАЗОВ’Я 
 

ПОРЯДОК  
повернення коштів благодійного гранту у випадку  

встановлення їх нецільового використання в межах Грантової програми  
для підтримки мікро-, малих та середніх підприємств в регіоні Приазов’я 

 
1. Мета Грантової програми  
1.1. Грантова програма за проєктом «Сприяння економічній участі вразливих груп населення, 

включно з внутрішньо переміщеними особами, в регіоні Приазов’я»  Німецького 
товариства міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) за підтримки Міністерства економічного співробітництва та 
розвитку Федеративної Республіки Німеччини спрямована на зміцнення мікро-, малих та 
середніх підприємств в регіоні Приазов’я з метою збільшення товарообігу, створення 
можливостей для працевлаштування місцевого населення та зміцнення місцевої 
економіки.  

 
2. Адміністратор Грантової програми  
2.1.  Адміністративну та організаційну підтримку Грантової програми надає Благодійний фонд 

«Творчий центр ТЦК» (надалі – Благодійник). 
 
3. Отримувач гранту 
3.1.  Отримувачем гранту є фізична особа-підприємець/юридична особа (надалі Бенефіціар) 

з моменту укладення Договору про благодійний грант між Благодійником та 
Бенефіціаром. 

 
4. Порядок та умови використання коштів благодійного гранту 
4.1.  Порядок та умови використання коштів благодійного гранту викладені у Договорі про 

благодійний грант на умовах, визначених у Посібнику з використання благодійного 
гранту та звітування (Додаток до Договору). 

 
5. Нецільове використання коштів благодійного гранту 
5.1.  Нецільовим використанням коштів благодійного гранту вважаються будь-які витрати, 

здійснені Бенефіціаром за кошти гранту, що не відповідають термінам та умовам 
укладеного Договору про благодійним грант між Благодійником та Бенефіціаром. 

 
6. Порядок повернення коштів благодійного гранту 
6.1.  У разі встановлення Благодійником порушення Бенефіціаром порядку та умов 

використання коштів благодійного гранту та/або нецільового використання коштів 
благодійного гранту Бенефіціар зобов’язаний повернути визначену суму коштів 
благодійного гранту на поточний банківський рахунок Благодійника.  

6.2.  Розмір зазначеної суми встановлює Благодійник, зокрема після ретельної перевірки 
описового та фінансового звітів Бенефіціара. 

6.3.  Після визначення суми коштів гранту, яка підлягає поверненню, Благодійник надсилає 
Бенефіціару офіційну вимогу, в якій зазначається сума коштів благодійного гранту, що 
підлягає поверненню, а також реквізити для їх перерахування.   
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6.4.  Після отримання такої вимоги Бенефіціар протягом трьох банківських днів повинен 
повернути кошти на вказаний Благодійником розрахунковий рахунок. Дія договору про 
благодійний грант в такому випадку достроково припиняється, про що Благодійник 
офіційно інформує Бенефіціара шляхом надсилання письмового повідомлення.  

6.5.  У разі, якщо Бенефіціар не виконує вимогу Благодійника про повернення коштів, 
Благодійник спрямовує відповідний позов до суду з вимогою примусового стягнення 
зазначених коштів із Бенефіціара, як це передбачено чинним законодавством. 

 
7. Застосування Порядку повернення коштів благодійного гранту 
7.1.  Порядок повернення коштів благодійного гранту може застосовуватись у таких випадках: 

7.1.1. У  разі використання Бенефіціаром благодійного гранту за нецільовим 
призначенням та/або не в повному обсязі. 

7.1.2.  Якщо Бенефіціар не надає Благодійнику заключний описовий та фінансовий звіт у 
кінцевий термін, вказаний в пункті 3.2 Договору про благодійний грант, та не 
надає прийнятного й достатнього письмового пояснення причин, з яких він не має 
можливості виконати це зобов’язання.  

7.1.3.  Якщо Бенефіціар не розпочав реалізацію Бізнес-плану протягом 90 календарних 
днів із дати укладання Договору про благодійний грант. 

7.1.4.  Якщо Бенефіціар допустив виникнення застави, накладання арешту, інших видів 
обтяжень з боку інших осіб на суми отриманих коштів благодійного гранту 
(добровільної пожертви). Це зобов’язання стосується і придбаного за кошти 
благодійного гранту (добровільної пожертви) обладнання, устаткування.  

 
 
Даний документ підготовлено Благодійним фондом «Творчий центр ТЦК» в межах проєкту 
«Сприяння економічній участі вразливих груп населення, включно з внутрішньо переміщеними 
особами, в регіоні Приазов’я»  Німецького товариства міжнародного співробітництва (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за підтримки Міністерства економічного 
співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччини, що спрямований на зміцнення 
мікро-, малих та середніх підприємств в регіоні Приазов’я з метою збільшення товарообігу, 
створення можливостей для працевлаштування місцевого населення та зміцнення місцевої 
економіки. 
 

 


