АНКЕТА
Шановний підприємцю! В рамках розробки Стратегії розвитку Новосанжарська селищна територіальна громада проводить опитування з метою оцінки підприємницького клімату в громаді для визначення основних проблем, які, на Вашу думку, існують у громаді та перспектив її розвитку на майбутнє. Ваша думка для нас є важливою та обов’язково буде врахована при визначенні пріоритетних завдань та шляхів розвитку нашої громади! Заздалегідь дякуємо за Ваш час і рекомендації!

Рік заснування Вашого підприємства


 
Структура власності Вашого підприємства:
Кінцевий бенефіціар
%
Державна 

Комунальна

Фізичні особи (в т.ч. ФОП)

Українські Юридичні особи

Іноземні суб’єкти

Який розмір Вашого підприємства за кількістю найманих працівників? (у клітинах поруч з вірним твердженням вкажіть більш точне число)
Розмір підприємства
Поточний рік (2022)
Мікропідприємство (до 10 осіб)

Мале підприємство (до 50 осіб)

Середнє підприємство (від 51 до 250 осіб)

Велике підприємство (понад 250 осіб)

Яку частку в чисельності персоналу складають жінки? (у відсотках)
Поточний рік (2022)

Вкажіть орієнтовну суму середньомісячної заробітної плати на Вашому підприємстві. (вкажіть суму)
Минулий рік (2021)
Поточний рік (2022)


До якої сфери діяльності відноситься Ваше підприємство? (позначте хрестиком в клітинці поруч з вірним ствердженням)
Торгівля

Дозвілля, розваги

Виробництво продуктів харчування

Інформаційне забезпечення

Промислове виробництво

Транспортне обслуговування

Громадське харчування

Проектування, консалтинг

Комунальне обслуговування

Сільське господарство

Побутове обслуговування

Охорона здоров'я

Освіта і навчання

Інше (зазначте)

Будівництво та виробництво будівельних матеріалів



Туризм, готельний бізнес



Вкажіть територію, де реалізується Ваша продукція (товари/послуги)
У межах громади
 
У межах області
 
Інші області України
 
За межами України
 
Разом
100%



Який орієнтовний обсяг виручки від реалізації Вашої продукції, робіт та послуг? (у клітинах поруч з вірним твердженням вкажіть більш точне число)
Обсяг виручки
Поточний рік (2022)

Прогноз на майбутній рік (2023)
до 100 тис. грн.


від 101 до 500 тис. грн.


від 501 до 1000 тис. грн.


від 1001 до 5000 тис. грн.


від 5001 до 10 000 тис. грн.


понад 10 000 тис. грн.



Вкажіть тип власності земельної ділянки/приміщення, де здійснюється Ваша діяльність 
Оренда 

Особиста власність


Чи плануєте Ви здати в оренду чи продати землю або споруди, що Вам не знадобляться у майбутньому?
Якщо, Так вкажіть площу, ________м2
Ні _______________

Чи планується розширення Вашого бізнесу в наступні три роки: Так / Ні __________
Якщо, так, то вкажіть як саме:
Збільшення площі, м2

Збільшення штату найманих працівників, осіб

Залучення інвестицій, грн


Чи планується зменшення/припинення/перенесення діяльності  (зазначити необхідне) Так / Ні _______
Якщо так, то що є основною причиною змін? 
Зміна ринкової кон’юнктури

Не має можливості розширити виробничі приміщення

Відсутність землі для розширення

Надмірний податок на землю та нерухоме майно

Надмірна вартість оренди комунального майна/землі

Відсутність потужності електропостачання

Відсутність очисних споруд і можливості їх облаштування

Громадський опір розвитку підприємства

Надмірний тиск на підприємство з боку контролюючих органів

Погана транспортна доступність до основних ринків/споживачів

Відсутність необхідної кількості кваліфікованих працівників


11. Чи відчуваєте Ви брак кваліфікованих працівників для Вашого підприємства?
Так 

Зараз ні, але очікуємо в найближчому майбутньому

Ні

Якщо «так» або «очікуємо», зазначте, яких:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Ваша думка про місто як місце для ведення бізнесу?

Відмінне

Добре

Задовільне

Погане

Немає думки


У чому сильні сторони міста з точки зору ведення бізнесу?



У чому слабкі сторони міста з точки зору ведення бізнесу?



Що, на Вашу думку, заважає розвитку бізнесу в громаді?
Іноземна конкуренція

Недоступність фінансування

Внутрішня конкуренція

Обмеження, пов'язані із захистом довкілля

Загальна економічна ситуація

Місцевий бізнес клімат

Застарілі засоби виробництва

Неякісні адміністративні послуги

Витрати на енергію

Витрати на матеріали, комплектуючі

Низький рівень співпраці влади та бізнесу

Адміністративний тиск з боку органів влади

Вартість робочої сили

Втрата ринків збуту

Нестача кваліфікованої робочої сили

Ваш варіант (зазначте)


Як в цілому Ви оцінюєте роботу місцевої влади?

Відмінно
 
Добре

Задовільно

Погано

Немає думки

Які види економічної діяльності є, на Вашу думку, пріоритетними для майбутнього розвитку громади? Оберіть не більше трьох варіантів.
Харчова промисловість

Машинобудування

Сільське господарство/рослинництво

Сільське господарство/тваринництво

Сільське господарство/ягідництво

Переробка с/господарської продукції

Логістика

Легка промисловість

Туристичні послуги

Виробництво будматеріалів

Консультаційні та інші інтелектуальні послуги

Інше – назвіть свій варіант


Яка, на Вашу думку, роль місцевої влади в економічному розвитку і сприянні розвитку бізнесу?
Послуги, які необхідно впроваджувати
Повністю погоджуюсь
Скоріше погоджуюсь
Скоріше не погоджуюсь
Повністю не погоджуюсь
Прозорі механізми надання земельних ділянок




Прозорі механізми використання комунального майна




Якісні адміністративні послуги, зокрема електронні




Фінансові стимули для розвитку бізнесу




Підтримка підприємців-початківців (розвиток Бізнес-інкубаторів)




Створення Центрів послуг для бізнесу




Залучення інвестицій




Покращення доступу до інформації




Розвиток робочої сили




Маркетингова підтримка




Консультативний супровід




Розвиток міської інфраструктури (дороги, мережі електро-, водо-, газопостачання)




Що ще має зробити місцева влада для покращення бізнес-клімату та які нові послуги для бізнесу необхідно впроваджувати?



Які джерела новин про громаду Ви використовуєте та де хотіли б отримувати інформацію про діяльність об’єднаної громади? 


Використовую
Хотіли отримувати інформацію
1
Переглядаю новини в соціальній мережі (Facebook)


2
Читаю місцеву газету


3
Дізнаюся від друзів, сусідів чи колег по роботі


4
Читаю новини на сайті ТГ


5
Дізнаюся під час публічних заходів


6
Новини громади мене не цікавлять


7
Ваш варіант _____________________________________




23. Назва компанії (необов’язково заповнювати): 
________________________________________________________________________________

24. На території якої адміністративно-територіальної одиниці функціонує Ваше підприємство:


25. Завершальні коментарі або пропозиції (необов’язково заповнювати):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Дякуємо за Ваш час і співпрацю!
Ваші відповіді є важливими для зміцнення та розвитку нашої громади.

