
Анкета для сільської ради 
 (з населенням не менше 500 осіб) 

Сільська рада: ___________________________________________________________________  

район  ___________________________________ область ___________________________________________ 

Контактна особа: _________________________ Посада: ___________________________________________  

код/тел. ______________________________________ 

№ Індикатор Дані  Коментар 

1.  Загальна кількість населення сільської ради, в тому числі  

• жінок 
• чоловіків 
• дітей до 16 

  

2.  Кількість  та назви населених пунктів/мікрорайонів у сільській раді 
Назви нас. пунктів: 

 

 

  

3.  • Кількість господарств населення 
• з них зареєстровано як ОСГ 

  

4.  Кількість працездатного населення, в т.ч. 

• жінок 
• чоловіків 

  

5.  Кількість самозайнятого населення   

6.  Кількість непрацевлаштованого населення   

7.  Кількість членів громади з:  

• сільськогосподарською освітою 
• фінансовою освітою 
• технічною освітою 

  

8.  Площа земель с/г призначення на територій сільради, га   

9.  Площа землі, переданої в оренду, га   

10.  Назва с/г підприємств, які  працюють на території сільради, їх 
місцезнаходження (місце реєстрації, знаходження головного офісу 
тощо), та площа землі, яку вони обробляють (окремо для кожного 
підприємства) 

  

11.  Площа землі, приєднаної до ОСГ, га   

12.  Кількість у населення на території сільради : 
корів 

свиней 

  

13.  Кількість одиниць сільськогосподарського обладнання у населення на 
території сільради по категоріях (тракторів, комбайнів, млинів, 
молочарського, холодильного). По можливості вказати марки або 
потужності 

  

14.  Кількість СОК та  кредитних спілок на території сільради  СОК –       

КС - 

 



15.  Кількість, реалізованих/ухвалених проектів за підтримкою сторонніх 
донорів (міжнародних та вітчизняних благодійних організацій та 
проектів, інш.), сума фінансування 

  

16.  • Сума та % участі сільської ради у реалізованих/ухвалених проектах   

17.  Чи є сільрада учасником державних/регіональних програм щодо 
підтримки розвитку СОК на своїй території (назва програми/обсяг 
підтримки, тис. грн.).  

• ………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………… 

  

18.  Які традиційні види с/г продукції  виробляються ОСГ на продаж 
(назва  продукції, приблизні обсяги) 

• ………………………………………………………………………….… 
• ……………………………………………………………………………. 

 

 
………………. 
……………… 

 

19.  Яка інфраструктура наявна і не використовується (склад, ферма, тік,  
ємність для зберігання молока, сільський ринок, інше ). Вкажіть їх 
характеристики та потужність (площа, тони, інше)  

• ………………………………………………………………………………
…. 

• ………………………………………………………………………………
…. 

  

1.  Які види послуг потребують члени громади/ОСГ (оранка, 
транспортування, інше.) 

  

2.  Яка головна проблема домогосподарств/ОСГ  при 
виробництві/реалізації с/г продукції 

 

  

3.  Чи проводиться робота зі створення кооперативу і якого за напрямом   

___________________________      

П.І.Б.:          

Голова сільської ради      Дата:  ___________________ 2013  

 

 


	Анкета для сільської ради

