
 
 

 
 
 

РЕЙТИНГОВИЙ ПРОФІЛЬ 
учасника Регіонального конкурсу «Підприємець року Донецької області – 2020» 

в номінації _______________________________________________________ 
 

Розділ 1. Політика і стратегія 
 

Назва підприємства та місце 
знаходження  (місто/ район/ОТГ) 

 

 
П. І. Б. учасника та посада   
 
Стаж роботи в сфері  
підприємницької діяльності  

 

 
Коротка історія діяльності 
підприємства (фіз.особи - підприємця) 
 

 

 
Напрямки діяльності підприємства 
(фіз.особи - підприємця) 
  

 

 
Чи існує на підприємстві стратегія 
розвитку?  

ні Короткострокова 
 (до 1 року) 

Середньострокова 
(від 1 до 5 років) 

Довгострокова  
(понад 5 років) 

 
Чи бере участь підприємство в 
програмах соціально-економічного 
розвитку міста (району, області)? 
Якщо так, то яким чином? 

 

 

Розділ 2. Динаміка розвитку і результати діяльності 
 
 2019 
Обсяг реалізованої продукції (тис. грн.)  
 
Фінансовий результат до оподаткування (тис. грн.)  
 
Розмір середньої заробітної плати в місяць порівняно 
з середньою заробітною платою по області за рік  (грн. 
в місяць) 

 

 
Заборгованість по заробітній платні (тис. грн.)  
 
Заборгованість до бюджету (тис. грн.)  
 
Заборгованість до Пенсійного фонду (тис. грн.)  
 
Заборгованість до фондів соц. страхування (тис. грн.)  
 

Розділ 3. Персонал 
 
 2019 
Чисельність персоналу (чол.), у тому числі  

 

Додаток № 2 



кваліфікованого (чол.)  
Створення нових та збереження існуючих робочих 
місць/кількість робочих місць, створених у звітному 
періоді 

 

 
Чи існують на підприємстві програми підвищення 
кваліфікації?  

Так Ні 

 
Чи існують на підприємстві соціальні програми?  Так Ні 
 
 

Розділ 4. Заповнюється для кожної номінації окремо 
 
1.«Підприємець року в галузі промисловості»: 
інновації у галузі промисловості,  які впроваджені  
на підприємстві; 
2. «Підприємець року в галузі сільського  
господарства»: інновації у галузі сільського  
господарства, які впроваджені на підприємстві; 
3. «Підприємець року в галузі торгівлі»:  
інновації/нові види обслуговування, які  
впроваджені на підприємстві; 
4. «Підприємець року в галузі послуг»: інновації у  
галузі послуг, які впроваджені на підприємстві; 
5. «Підприємець року в галузі ЖКГ»: інновації у  
галузі ЖКГ, які впроваджені на підприємстві; 
6. «Підприємець  року  в  галузі  інноваційної  
 діяльності  та  новітніх технологій»: важливість  
 інновації/технології для території (громади), де  
провадиться діяльність);  
7. «Start-Up року»: важливість діяльності для  
території (громади), де провадиться основна 
діяльність; 
8. «За високій рівень соціальної відповідальності в  
малому бізнесі»: участь у соціальних/культурних  
заходах, благодійних заходах; 
9. «За активну підтримку малого бізнесу»: у чому  
виражена активна підтримка малому бізнесу); 
10. «Кращий УКРАЇНСЬКИЙ ДОНЕЦЬКИЙ  
КУРКУЛЬ»: участь підприємства/підприємця у  
регіональних/місцевих ярмарках/форумах. 

 


