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Маловисківська міська рада
АНКЕТА 
опитування підприємців(ємниць)
2017 рік

ЦЯ АНКЕТА  НЕ БУДЕ МІСТИТИ ПОСИЛАНЬ НА КОНКРЕТНІ ПІДПРИЄМСТВА, А ІНФОРМАЦІЯ В АНКЕТАХ БУДЕ КОНФІДЕНЦІЙНОЮ


АНКЕТА
Ви представляєте організацію: (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)
Бізнес-асоціацію / спілку підприємців

Професійне об’єднання учасників ринку

Бізнес-компанію  

Приватний підприємець

Інше (уточніть, будь ласка):_______________________________________________



Ваш статус в організації: (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)
Власник (співвласник) компанії / засновник бізнес-асоціації

Вище керівництво / менеджер

Приватний підприємець

Головний бухгалтер / бухгалтерія

Менеджер середньої ланки

Інше (уточніть, будь ласка):_______________________________________________

Ваша стать:  Чоловік         Жінка            відмова відповіді           
Ваш вік (років): (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)
18...25
26...35
36...50
51...60
більше 60
відмова відповіді
1
2
3
4
5
6






Стаж Вашої діяльності у сфері бізнесу: (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)
менше 1 року
1...3 роки
4...5 років
6...10 років
10...15 років
понад 15 років
1
2
3
4
5
6






Основна сфера Вашої бізнес-діяльності (діяльності членів Вашої організації) належить до…? (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)
мікро-бізнесу
малого бізнесу
середнього бізнесу
великого бізнесу
відмова відповіді
1
2
3
4
5





Як би Ви охарактеризували переважний напрям Вашої бізнес-діяльності (діяльності членів Вашої організації)? (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)
торгівля роздрібна
торгівля оптова
надання послуг / виконання робіт
виробництво одиничне / дрібносерійне
виробництво крупносерійне
відмова відповіді
1
2
3
4
5
6






Як би Ви визначили розмір річного обсягу реалізації у Вашій бізнес-діяльності (у діяльності членів Вашої організації)? (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)
до 100’000 грн.
100’000-300’000 грн.
300’000-500’000 грн.
500’000-1’000’000 грн.
1’000’000-2’000’000 грн.
2’000’000-10’000’000 грн.
понад 10’000’000 грн.
відмова відповіді
1
2
3
4
5
6
7
8









За Вашими оцінками, минулого 2016 року бізнес-клімат в Україні (залежить від якості державних регуляцій та їх виконання органами влади) змінився наступним чином…? (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)
суттєво покращився
певним чином покращився
залишився незмінним
певним чином погіршився
значно погіршився
відмова відповіді
1
2
3
4
5
6






За Вашими оцінками, поточного 2017 року бізнес-клімат в Україні (залежить від якості державних регуляцій та їх виконання органами влади) зміниться наступним чином…? (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)
суттєво покращиться
певним чином покращиться
залишиться незмінним
певним чином погіршиться
значно погіршиться
відмова відповіді
1
2
3
4
5
6






За Вашими оцінками, чи продемонструє поточного року Ваша бізнес-діяльність наведені нижче зміни…? (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)  
значне зростання
певне зростання
залишиться на існуючому рівні
певний спад
значний спад
відмова відповіді
1
2
3
4
5
6






Чи погоджуєтесь Ви з точкою зору, що розвиток економіки (ВВП країни) значною мірою залежить від розвитку малого і середнього бізнесу? (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)
повністю підтримую
переважно підтримую
наскільки підтримую, настільки ж не підтримую
переважно не підтримую
повністю не підтримую
відмова відповіді
1
2
3
4
5
6






Чи підтримуєте Ви точку зору, що основна суспільна користь від малого бізнесу полягає у створенні робочих місць (як для самозайнятих, так і для найманих працівників)? (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)
повністю підтримую
переважно підтримую
наскільки підтримую, настільки ж не підтримую
переважно не підтримую
повністю не підтримую
відмова відповіді
1
2
3
4
5
6







Визначте, будь ласка, Вашу оцінку щодо ранжирування можливих напрямів покращання розвитку малого бізнесу в Україні?  (просимо визначити оцінку по кожному рядку)

позитивна оцінка
переважно позитивна оцінка
наскільки позитивна, настільки ж негативна
переважно негативна оцінка
негативна оцінка
відмова відповіді
1
2
3
4
5
6
7
дерегуляція підприємницької діяльності в напрямі 
здешевлення ведення бізнесу






покращення бізнес-клімату






скорочення корупції в органах державної влади






законодавче закріплення спрощеної системи оподаткування






передача державних функцій самоврядним організаціям






посилення діалогу між органами місцевої влади і малим бізнесом






зменшення ставки єдиного соціального внеску






належне виконання органами влади вимог Закону про державну регуляторну політики






посилення державного регулювання підприємницької діяльності






надання державою дешевих кредитів і податкових пільг   






належне виконання органами місцевої влади законодавства України








Визначте, будь ласка, Вашу оцінку щодо ранжирування найважливіших проблем, що заважають розвиткові малого і середнього бізнесу (МСБ) в Україні?  (просимо визначити оцінку по кожному рядку)

суттєво впливає
частково впливає
наскільки впливає, настільки ж не впливає
переважно не впливає
не впливає
відмова відповіді
1
2
3
4
5
6
7
Податкова система для МСБ – види і ставки податків






Податкова система для МСБ – процедури податкового адміністрування






Високі нарахування на фонд оплати праці для МСБ (єдиний соціальний внесок – до Пенсійного фонду, на випадок безробіття, тощо)






Недостатні повноваження органів державної влади і місцевого самоврядування щодо регулювання МСБ






Недостатні розміри державного/місцевого бюджетів для реалізації програм підтримки МСБ






Законодавча невизначеність спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва






Неналежне виконання національного законодавства органами державної влади і місцевого самоврядування






Низька законослухняність громадян і бізнесу






Висока корупція в органах місцевої влади






Небажання громадян та бізнесу сплачувати податки і обов’язкові платежі до бюджетів






Слабкий захист прав власності самими приватними власниками






Недостатній доступ МСБ до кредитних ресурсів






інше (уточніть, будь ласка): ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
інше (уточніть, будь ласка): ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
Чи підтримуєте Ви точку зору, що малий бізнес має бути платником єдиного соціального внеску (насамперед, внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування) на загальних підставах без будь-яких винятків? (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)
повністю підтримую
переважно підтримую
наскільки підтримую, настільки ж не підтримую
переважно не підтримую
повністю не підтримую
відмова відповіді
1
2
3
4
5
6






Чи підтримуєте Ви точку зору, що малий бізнес має бути платником єдиного соціального внеску (в першу чергу внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування) лише на добровільних засадах (за принципом – якщо не сплачуються внески, то не можуть отримуватися виплати з відповідних соціальних фондів) ? (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)
повністю підтримую
переважно підтримую
наскільки підтримую, настільки ж не підтримую
переважно не підтримую
повністю не підтримую
відмова відповіді
1
2
3
4
5
6







Чи підтримуєте Ви точку зору, що політика дерегуляції має відбуватись не в напрямі скорочення кількості нормативних документів, а в напрямі здешевлення ведення підприємницької діяльності? (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)
повністю підтримую
переважно підтримую
наскільки підтримую, настільки ж не підтримую
переважно не підтримую
повністю не підтримую
відмова відповіді
1
2
3
4
5
6






Чи підтримуєте Ви точку зору, що малий бізнес має запропонувати державній владі України власне бачення стратегії свого розвитку? (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)
повністю підтримую
переважно підтримую
наскільки підтримую, настільки ж не підтримую
переважно не підтримую
повністю не підтримую
відмова відповіді
1
2
3
4
5
6






Визначте, будь ласка, Вашу оцінку щодо ранжирування органів державної влади (від 1 до 8, де менше значення означає більш високий вплив), у повноваженнях яких, з Вашої точки зору, знаходиться вирішення проблем малого бізнесу і створення сприятливого бізнес-клімату? (просимо визначити оцінку по кожному рядку)
Президент України
____ місце
Верховна Рада України
____ місце
Кабінет Міністрів України
____ місце
Міністерства та державні комітети
____ місце
Обласні ради
____ місце
Обласні державні адміністрації
____ місце
Місцеві (міські) ради
____ місце
Місцеві (міські) адміністрації (виконкоми тощо)
____ місце
Надайте, будь ласка, Вашу оцінку щодо відкритості та прозорості інститутів державної влади? (Просимо надати відповідь по кожному рядку)

висока
середня
низька
відмова відповіді
1
2
3
4
5
Обласні ради




Обласні державні адміністрації 




Місцеві (міські) ради 




Місцеві (міські) адміністрації (виконкоми тощо)






Як Ви вважаєте, в який спосіб Ви особисто можете найефективніше впливати на рішення, що регулюють підприємницьку діяльність? (просимо обрати лише три варіанти відповіді) 
персональна участь у публічних кампаніях захисту інтересів (advocacy-кампанії)

акції громадської непокори

хабарі посадовим особам

через ЗМІ (статті, інтерв’ю тощо)

участь у діяльності бізнес-асоціацій 

судові позови до органів державної влади 

участь у громадських радах

інше (уточніть, будь ласка, що саме?)

не знаю

за будь-яких обставин впливати на рішення органів влади не можу/не буду

Чи погоджуєтесь Ви з позицією, що сприятливий бізнес-клімат має формуватися та будуватися органами місцевого самоврядування  на підставі публічних консультацій з бізнес-середовищем? (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)
так
Ні
не знаю
відмова відповіді
1
2
3
4




Якщо Ваша відповідь на попереднє запитання «Так», то, на Вашу думку, ініціаторами проведення публічних консультацій між органами місцевого самоврядування та бізнес-середовищем мають бути: (визначте, будь ласка, лише один варіант відповіді)
політичні партії
бізнес-асоціації
аналітичні центри
державна влада
інше (уточніть):
відмова відповіді
1
2
3
4
5
6







Чи вбачаєте Ви, що рішення міської влади про зменшення ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 1-ї та  2-ї групи сприятимуть розвитку малого бізнесу та легалізації трудових відносин?
так
Ні
не знаю
відмова відповіді
1
2
3
4










Дякуємо,
З повагою,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради



ЦЯ АНКЕТА  НЕ БУДЕ МІСТИТИ ПОСИЛАНЬ НА КОНКРЕТНІ ПІДПРИЄМСТВА, 
А ІНФОРМАЦІЯ В АНКЕТАХ БУДЕ КОНФІДЕНЦІЙНОЮ


