
АНКЕТА ДЛЯ БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЙ (БА) 

 
Анкетування проводиться з метою відбору бізнес-асоціацій (БА) для участі у програмі 
“Бюджетний аналіз як інструмент впливу бізнес-об’єднань на місцевий 
економічний розвиток”, що реалізується за підтримки CIPE Україна.    
Метою програми є розбудова спроможності бізнес-об’єднань до аналізу місцевого 
бюджету та пріоритетів фінансування видатків, спрямованих на місцевий економічний 
розвиток, а також побудова конструктивного діалогу між місцевою владою та 
представниками бізнес-середовища задля досягнення пріоритетів місцевого 
економічного розвитку.   

 
(Будь ласка, заповніть анкету) 

 
1. Які саме документи (концепція, стратегія, програма, план дій тощо), спрямовані 

на визначення напрямів місцевого економічного розвитку, затверджені у Вашій 
області? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

2. Чи відомі Вам місцеві (регіональні) програми, спрямовані на підтримку місцевого 
економічного розвитку та/або розвитку МСП, що фінансуються за рахунок коштів 
обласного бюджету?     Якщо так, будь ласка, представте їх перелік нижче. 
Так ☐    Ні ☐ 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

3. Чи відомі Вам бюджетні програми, спрямовані на підтримку місцевого 
економічного розвитку та/або розвитку МСП, що фінансуються за рахунок коштів 
обласного бюджету? Якщо так, будь ласка, представте їх перелік нижче.   
Так ☐    Ні ☐ 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

4. Чи ознайомлені Ви з програмою соціально-економічного розвитку  області?  
Так ☐    Ні ☐ 

Якщо так, будь ласка, зазначте, які саме пріоритети місцевого економічного 
розвитку  та/або розвитку МСП зазначені у програмі соціально-економічного 
розвитку області?  

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________________________ 
5. Чи існують у Вашій області проблеми місцевого економічного розвитку  та/або 

розвитку МСП, які потрібно вирішувати негайно?  

Так ☐    Ні ☐ 

Якщо так, то зазначте, будь ласка, які першочергові проблеми необхідно 
вирішити негайно?  

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

6. Чи затверджена в області Вашого проживання cтратегія розвитку області?  

Так ☐    Ні ☐  
7. Якщо так, чи містить вона окремі розділи, що стосуються питань інвестиційної 

політики/ розвитку МСП/ місцевої інфраструктури?  
Так ☐    Ні ☐  
Перелік відповідних розділів: 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

8. Чи затверджена в області стратегія розвитку малого та середнього 
підприємництва?  
Так ☐    Ні ☐  
Якщо так, то вкажіть, до якого року вона діє? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

9. Чи відомо Вам про реалізацію проектів місцевого економічного розвитку та/або 
підтримки та розвитку МСП за останні три роки в області? Якщо так, вкажіть, будь 
ласка, що це за проекти і зазначте дати їх реалізації 
Так ☐    Ні ☐  
 
Перелік відповідних проектів та дат їх реалізації: 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

10. Чи маєте Ви доступ до даних або ж інформації про виконання обласного бюджету?  
Так ☐    Ні ☐  



_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

11. Якщо Ви відповіли “так” на питання 10, вкажіть, будь ласка джерела такої 
інформації. 
Веб-сайт області ☐   Державна казначейська служба ☐   Фінансове управління 
облдержадміністрації ☐  інше джерело ☐    
 

12. Наскільки детально інформація про виконання обласного бюджету представлена 
на офіційному сайті області?  

Дуже детально ☐   Частково ☐   Інформація відсутня ☐ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

13. Чи маєте Ви попередній досвід роботи у проведенні аналізу бюджету або оцінки 
роботи органів місцевої влади? 
Так ☐    Ні ☐  
Якщо так, уточніть, будь ласка, який саме аналіз Ви проводили? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

14. Чи проводяться у Вас в області громадські (бюджетні) слухання за приводу 
важливих питань, що необхідно вирішувати на рівні області?  
Так ☐    Ні ☐  
 

15. Чи брали Ви участь у подібних громадських (бюджетних) слуханнях? 
Так ☐    Ні ☐  
 

16. Чи маєте Ви налагоджені контакти з обласною владою?  
Так ☐    Ні ☐  

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

17. Чи проводилась на рівні області робота з аналізу бюджету та  визначення 
пріоритетів місцевого економічного розвитку, фінансування програм розвитку та 
підтримки МСП?  
Так ☐    Ні ☐  
Якщо так, уточніть будь ласка, яка саме це була робота? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________________________ 
18. Чи маєте Ви попередній досвід роботи з донорськими проектами?  

Так ☐    Ні ☐  
Якщо так, вкажіть, будь ласка, який саме. 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

19. Скільки діючих бізнес-асоціацій у Вашій області? 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

20. Чи обмінюєтесь Ви досвідом з іншими бізнес-асоціаціями? 
 
Так ☐    Ні ☐  
Якщо так, вкажіть, будь ласка, яким чином це відбувається? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

21. Чи є в області організації (крім бізнес-асоціацій), які займаються питаннями 
підтримки та розвитку МСП?  
Так ☐    Ні ☐  
Якщо так, будь ласка вкажіть, які саме. 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Дякуємо за Ваш час при заповненні анкети!  


