
 Додаток 2 
 
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) 

 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  

про бізнес-план 
 

№ 
з/п 

Зміст 

1 2 
1 Назва бізнес-плану:  

 
2 Мета отримання фінансової підтримки: 

 
3 Пріоритетний напрям бізнес-плану*:  

 4 Загальна кошторисна вартість реалізації бізнес-плану (грн.)*: 

 5 Очікуваний розмір фінансової підтримки (грн.)*: 

6 Розмір власного внеску заявника (грн.)*: 

7 Плановий термін повернення фінансової підтримки (місяців)*: 

 8 Планова кількість додаткових робочих місць (од.)*: 

9 Прогнозована середня заробітна плата (грн.)*: 

10 Планова рентабельність від реалізації бізнес-плану (%)*: 

11 Строк окупності бізнес-плану (місяців) **: 
 

12 Прогнозований щорічний дохід (тис. грн.)*: 
 

13 Виробництво продукції на експорт***: 
Так - ____ 
Ні - _____  

 
14 Впровадження інноваційних технологій, у тому числі у сфері енергозбереження***: 

Так - ____ 
Ні - _____  

 
15 Спрямованість на розв’язання екологічних проблем***: 

Так - ____ 
Ні - _____  

 
16 Планове збільшення (приріст) обсягу виробництва продукції (надання послуг) після 

реалізації бізнес-плану (грн.)*: 
 



Продовження додатка 2 
1 2 

17 Планове збільшення (приріст) обсягу надходжень до бюджету від сплати податків, зборів 
(обов'язкових платежів) після реалізації бізнес-плану (грн.)*: 
 

18 Загальна кількість балів:  
 
Керівник     ___________   _______________________ 
 

                                                                     (підпис)                               (ініціали та прізвище) 

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

 
Примітки: 
 
* - бали за графами 3-10 та 12, 16, 17 визначаються Конкурсною комісією за п’ятибальною 
шкалою за такими критеріями: 
п’ять балів – показник має високе значення; 
від чотирьох до двох балів – показник має середнє значення; 
один бал – показник має низьке значення; 
нуль балів – інформація за показником відсутня. 
 
** бали за графою 11 визначаються Конкурсною комісією за п’ятибальною шкалою за такими 
критеріями: 
п’ять балів –показник має низьке значення; 
від чотирьох до двох балів – показник має середнє значення; 
один бал – показник має високе значення; 
нуль балів – інформація за показником відсутня. 
 
*** - бали за графами 13-15 визначаються Конкурсною комісією та мають таке значення:  
«Так» - п’ять балів, «Ні» - 0 балів.   
 

 
 

 
 
 
 


