
Результати опитування 

підготовленого відділом 

підприємництва, 

торгівлі та 

агропромислового

комплексу міської ради
Про підтримку  та розвиток 

підприємництва на території 

Миргородської міської територіальної 

громади.



Результати опитування: 

❑ Проводилося у період              
20.05 – 13.09. 2021 року;

❑ Містило 15 запитань;

❑ Анкета розміщювалася на 
офіційному сайті та 
офіційних сторінках 
Миргородської міської 
ради у соціальних 
мережах.

❑ Кількість респондентів  
206 чол.



1.Напрямок сфери діяльності

Вашого бізнесу?
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Торгівля продовольчими товарами - 61 чол.

Торгівля непродовольчими товарами - 58 чол.

Будівництво та ремонт будівель і споруд - 5 чол.

Оптова торгівля - 2 чол.

Перевезення - 8 чол.

Юридичні, консультаційні послуги - 10 чол.

Надання послуг, в т.ч. побутових - 25 чол.

Сфера туризму - 13 чол.

Сільське господарство - 22 чол.

Переробка та зберігання - 7 чол.

Інше - 13 чол.

206 чол.



2. Коли було створене Ваше 

підприємство чи зареєстровано ФОП?



3. Кількість найманих працівників?



4. Чи потребуєте Ви чи Ваші наймані працівники 

додаткового навчання?







7. Чи плануєте Ви розширення діяльності зі створенням 

додаткових робочих місць   в інших адміністративно-

територіальних одиницях району (населених пунктах 

громади)
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Тіньовий нелегальний бізнес (56 чол.)

Нестача кваліфікованих працівників (48 чол.) 

Обмеженість інформаційного та 

консультаційного забезпечення (27 чол.)

Низький рівень купівельної спроможності 

населення (109 чол.)

Низька інвестиційна активність (28 чол.)

Недостатньо державна фінансово-кредитна 

підтримка малого бізнесу (63 чол.)

Інше (4 чол.)

8. Що заважає розвитку підприємництва

в громаді?



9. Чи доцільна діяльність Фонду підтримки підприємництва в громаді 

з метою надання поворотної фінансової допомоги на реалізацію 

проєктів.



10. Чи приймали Ви участь у програмах, 

проєктах, грантах  або конкурсах для 

підприємців?



11. Чи плануєте Ви приймати участь у програмах, проєктах, 

грантах  або конкурсах для підприємців?
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Інформаційна (110 чол.)

Консультаційна (72 чол.) 

Навчання (69 чол.)

Фінансова підтримка (73 чол.)

Інше (11 чол.)

12. Яка допомога потрібна для участі у 

програмах, проєктах, грантах  або конкурсах 

для підприємців?
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ПОСЛУГИ ЗЕМЕЛЬНОГО ВІДДІЛУ МИРГОРОДСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (88 ЧОЛ.)

ПОСЛУГИ ВІДДІЛУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (17 ЧОЛ.)

ПОСЛУГИ МИРГОРОДСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО 

УПРАВЛІННЯ ГУ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В 

ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  (52 ЧОЛ.)

ІНШЕ (91 ЧОЛ.)
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13. Які послуги що надаються ЦНАП на 

сьогодні Ви хотіли б отримувати в 

електронному вигляді?



14. Чи користуєтесь Ви інформацією 

з офіційного сайту Миргородської 

міської ради?



99 з 206 опитаних залишили свої контактні дані 

для подальшого отримання інформації.

15. Якщо Ви бажаєте, отримувати запрошення на 

семінари та інформацію про конкурси, напишіть 

номер телефону або ел. адресу.



Дякую за увагу!


