
 Додаток 
 

до Порядку використання коштів 
обласного бюджету, виділених на 
компенсацію витрат суб’єктів малого і 
середнього підприємництва, пов’язаних 
із здійсненням маркетингових заходів 
на зовнішньому ринку, вивченням 
кон’юнктури зовнішнього ринку, 
пошуком партнерів, просуванням 
товарів на нові ринки  
(пункт 3 розділу ІІ) 
 
 

ЗАЯВА – АНКЕТА 
 

на участь у конкурсі серед суб’єктів малого і середнього підприємництва, 
пов’язаних із здійсненням маркетингових заходів на зовнішньому ринку, 

вивченням кон’юнктури зовнішнього ринку, пошуком партнерів, просуванням 
товарів на нові ринки 

 
Прошу допустити _______________________________________________ 

(повна назва суб’єкта малого або середнього підприємництва) 

____________________________________________________________________ 
 

до участі в конкурсі серед суб’єктів малого і середнього підприємництва, яким 
буде компенсовано витрати, пов’язані із здійсненням маркетингових заходів на 
зовнішньому ринку, вивченням кон’юнктури зовнішнього ринку, пошуком 
партнерів, просуванням товарів на нові ринки. 
 
№  
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): 
 
Місцезнаходження заявника: 
 
телефон  факс  

4 

e-mail сайт 
5 Форма власності:  

 
6 Види діяльності за КВЕД (спочатку основний):  

 
7 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 

 
8 Банківські реквізити: 

 
 



 2 

1 2 
9 Відомості про органи управління та їх склад, посадових осіб та їх повноваження (для 

юридичних осіб):  
10 Період здійснення виробничої діяльності (років) * 
11 Обсяг виробленої продукції, товарів, послуг (тис. грн.)* 
12 Кількість найманих працівників (осіб)* 
13 Середня заробітна плата (грн.)* 
14 Сукупний дохід (тис. грн.)* 
15 Рівень рентабельності (%) * 
16 Обсяг надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)  

(тис. грн.)* 
17 Провадження експортної діяльності ** 

Так - ____ 
Ні - _____  
 

18 Наявність нерухомого майна або інших основних фондів заявника ** 
Так - ____ 
Ні - _____  
 

19 Загальна кількість балів:  
 
 
 
Керівник     ___________   
_______________________ 
 

                                                                     (підпис)                               (ініціали та прізвище) 

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

 
Примітки: 
 

* - бали за показниками, зазначеними у графах 10-16 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 – показник має нульове значення або інформація за показником відсутня. 

 
** - бали за показниками, зазначеними у графах 17-18 визначаються Конкурсною комісією та 
мають такі значення:  «Так» - п’ять балів, «Ні» - нуль балів.   
 


