
 

Annex3 GP u (GBM21) 1 

Додаток 3 – Звіти 
 

Стаття 1. 
 

Фінансові звіти 

1.1. Квартальні фінансові звіти за кожний тримісячний період після дати входження Угоди в силу 
мають подаватися до Центру протягом 20 днів з дати закінчення звітного періоду. Форма 
фінансового звіту буде надаватися Центром. 
  
1.2. Одержувач має подати кінцевий фінансовий звіт Партнеру і Центру протягом двох місяців 
після закінчення робіт, що Їх фінансував Партнер або припинення дії угоди. 
 
У випадку, якщо звіт не надається вчасно, Партнер або Центр можуть у письмовій формі 
надіслати запит щодо його надання. Якщо протягом тридцяти днів з дати надіслання такого 
запиту Партнер і Центр не отримують згаданий звіт, Центр, за погодженням з Партнером, може 
вважати останній отриманий ним звіт про витрати кінцевим і не здійснювати подальшого 
відшкодування витрат.  
 

Стаття 2. 
 

Звіти 

2.1. Одержувач повинен подати наступні звіти: 
 
(а) Квартальні звіти про стан робіт за кожний тримісячний період після дати входження Угоди в 
силу повинні подаватися до Центру і Партнеру та/або Куратору проекту у відповідності до статті 4 
протягом одного місяця з дати закінчення кожного звітного періоду. Форма звіту буде надаватися 
Центром. 
 
(б) Технічні звіти, що їх визначено Партнером, з описом підзвітних результатів, визначених у 
Додатку 1 – Робочий план, має подаватися Партнеру та/або Куратору проекту протягом одного 
місяця з дати отримання підзвітного результату. 
 
(в) Кінцевий звіт з описом усієї роботи, її цілей, результатів і висновків, що також містить підсумок 
всіх цих пунктів, повинен надаватися Партнерові і Центрові протягом двох місяців з дати 
завершення робіт згідно робочого плану проекту, дати припинення дії угоди або встановленої 
дати завершення дії Угоди, залежно від того, яка з дат настане раніше. 
 
2.2. До відповідальності Одержувача належить чітке визначення, за погодженням з Партнером 
та/або з Куратором проекту,  частин звітів, що містять інформацію про відкриття або 
конфіденційну ділову інформацію, та встановлення обмежень щодо її розповсюдження. До 
кожного звіту має складатися варіант для вільного розповсюдження. Центр повинен 
розпоряджатися всіма звітами, що містять інформацію про відкриття або конфіденційну ділову 
інформацію, згідно встановлених внутрішніх процедур. 
 
2.3. Одержувач повинен надавати будь-які додаткові звіти або інші звітні документи, що їх 
визначено Партнером у Додатку 1.  
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