ГРОШОВА ДОПОМОГА ВІД «ФОНДУ НАДЗВИЧАЙНОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ»
АСОЦІАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ОБМІНУ РАЙОНУ СУҐІНАМІ
ФОРМА ЗАЯВИ
Голові Асоціації культурного обміну району Суґінамі
Я ставлю галочку у потрібному місті і подаю необхідні документи у відповідності до вимог визначених
«Фондом надзвичайної допомоги Україні».

☑

Витрати

Документи

Сума

① Копія посвідчення
біженця
② Квитанція з номером

□

Витрати на переїзд

квитка

До 150,000 єн

③ Копія паспорту
(сторінка з днем прибуття
до Японії)

□
□
□

Витрати на проживання
Витрати на зміну статусу
проживання
Додаткові витрати визнані
головою асоціації ※

Адреса

Підпис

／

100,000 єн

① Посвідчення біженця
② Квитанція з номером

До 150,000 єн

квитка

※ Необхідна попередня консультація.

Дата

Посвідчення біженця

／

① Посвідчення біженця
② Документи зазначені
головою

－

Подавач запиту (гарант) визнає і погоджується із зазначеними нижче положеннями.
□ Якщо заявник не відповідає будь-якому зазначеному нижче положенню, рішення про надання
допомоги може бути повністю або частково скасоване.
(1) Заява подана з недоліками (в разі помилки у сумі виплат).
(2) Допомога отримана шляхом обману чи іншим неправомірним шляхом.
□ У разі якщо рішення про надання допомоги скасовано, а кошти вже були частково сплачені,
сплачені кошти підлягають поверненню.
□ У разі якщо рішення про надання допомоги повністю або частково скасовано, штраф або пеня
будуть нараховані відповідно до «Правил надання субсидії в районі Суґінамі».
□ У разі якщо допомога надається для покриття витрат на переїзд, одноразової допомоги на
проживання та витрат на зміну статусу проживання (далі – Допомога), право на отримання
Допомоги належить не заявнику, а отримувачу Допомоги відповідно до того як зазначено в заяві;
право не може бути передано третій особі, не може бути предметом застави або використано будь яким іншим чином.
□ В разі потреби, заявник зобов'язується відповідати на запити від Асоціації культурного обміну
Суґінамі (далі – Асоціація) під час розгляду заяви, а також надавати додаткові документи.
□ В разі потреби, інформація і документи (приватна інформація) надані під час розгляду заяви або в
процесі підготовки документів для отримання Допомоги можуть бути передані до Міграційної
служби Японії, фінансових установ та органів місцевої влади, визначених Асоціацією.
□ В разі потреби, Асоціація зберігає право контролю за використанням коштів, а заявник
зобов'язується відповідати на запит (про використання коштів) від Асоціації.
□ Заявник підтверджує свою непричетність та зобов'язується й надалі не мати відношення до
небезпечних злочинних угруповань у майбутньому.
□ Положення наведенні в заяві щодо призначення матеріальної допомоги, виплат та положення
даної заяви-згоди відповідають та тлумачаться відповідно до японського законодавства. Окружний
суд Токіо є винятковим судом першої інстанції у разі виникнення питань, що стосуються заяви про
призначення допомоги, цієї заяви та питань щодо програми даної матеріальної допомоги.

