
 Додаток 1 
 
до Порядку використання коштів 
обласного бюджету, виділених на 
фінансування бізнес-планів суб'єктів 
підприємницької діяльності на платній 
зворотній основі  
(підпункт 1 пункт 3 розділу ІІ) 
 

 
ЗАЯВА – АНКЕТА 

на участь в конкурсі бізнес-планів суб'єктів малого і середнього підприємництва 
на платній зворотній основі 

 
Прошу допустити _______________________________________________ 

(повна назва суб’єкта малого або середнього підприємництва) 

____________________________________________________________________ 
до участі в конкурсі бізнес-планів суб'єктів малого і середнього підприємництва на 
платній зворотній основі. 
 
№  
з/п 

Зміст 

1 2 
1 Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи 

– підприємця:  
 
 

2 Скорочене найменування юридичної особи (за наявності):  
 

3 Керівник заявника (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові): 
 

4 Місцезнаходження заявника: 
 
телефон  факс  
e-mail сайт 

5 Форма власності:  
 

6 Види діяльності за КВЕД (спочатку основний):  
 

7 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
 

8 Банківські реквізити: 
 

9 Відомості про органи управління та їх склад, посадових осіб та їх повноваження (для 
юридичних осіб):  
 

10 Чи отримує заявник фінансову допомогу за рахунок коштів проектів міжнародних 
фінансових організацій*: 
Так - ____ 
Ні - _____ 

 
Якщо «так», то за яким видом діяльності: 
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11 Чи отримує заявник інший вид фінансової підтримки за іншими 

бюджетними програмами*: 
Так - ____ 
Ні - _____ 
 

 

Якщо «так», то за яким видом діяльності:  
 

12 Кількість створених нових робочих місць: 
 
Загальна кількість за два останніх роки – _________________________________________ 
Загальна кількість за останній звітний період - ____________________________________ 

 
13 Кількість найманих працівників (осіб): 

 
Середній показник за два останніх роки - ________________________________________ 
Середній показник за останній звітний період -____________________________________ 

 
14 Середня заробітна плата (грн.): 

 
Середній показник за два останніх роки - ________________________________________ 
Середній показник за останній звітний період -___________________________________ 

 
15 Рівень рентабельності (%): 

 
Середній показник за два останніх роки - ________________________________________ 
Середній показник за останній звітний період -___________________________________ 

 
16 Обсяг виробленої продукції (тис. грн.): 

 
Загальний обсяг за два останніх роки – _________________________________________ 
Загальний обсяг за останній звітний період - _____________________________________ 

 
17 Сукупний дохід (тис. грн.): 

 
Середній показник за два останніх роки - ________________________________________ 
Середній показник за останній звітний період -___________________________________ 

 
18 Обсяг надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (тис. 

грн.): 
 
Загальний обсяг за два останніх роки – _________________________________________ 
Загальний обсяг за останній звітний період - _____________________________________ 

 
19 Період знаходження на ринку (років): ___________________________________________ 

 
20 Наявність нерухомого майна заявника**: 

Так - ______ 
Ні -________  

 



 
Продовження додатка 1 

 

3 

1 2 
21 Наявність цінного рухомого майна заявника**: 

Так - ______ 
Ні -________  

 
22 Загальна кількість балів:  
 
Керівник     ___________   _______________________ 
 

                                                                     (підпис)                               (ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер   ___________   _______________________ 
                                     (підпис)                               (ініціали та прізвище) 

 
 
Примітки: 
 
* бали за графами 10, 11 визначаються Конкурсною комісією та мають таке значення: 
«Так» - 0 балів, «Ні» - 5 балів 
 
** бали за графами 20, 21 визначаються Конкурсною комісією та мають таке значення: 
«Так» - 5 балів , «Ні» - 0 балів  
 

 
 

 


