
Затверджено перелік номінацій та критерії оцінювання переможців акції «Тріумф-

2017».  

06.03.2017р. конкурсна комісія акції «Тріумф-2017» затвердила перелік номінацій та 

критерії оцінювання для визначення переможців акції, які наведені нижче. 

До участі в конкурсному відборі, відповідно до визначених номінацій та критеріїв 

оцінювання, запрошуються суб’єкти господарювання – юридичні та фізичні особи-підприємці, 

зареєстровані на території міста Івано-Франківська. 

Загальні критерії для всіх номінантів: 

1. Відсутність заборгованості до бюджету протягом останнього звітного року; 

2. Відсутність заборгованості із виплати заробітної плати протягом звітного року. 

Просимо подавати заявки на участь у конкурсному відборі до 23 березня 2018р. у відділ 

промисловості та розвитку підприємництва за тел. 55-19-55, 55-19-12, на електронну 

пошту prom2@mvk.if.ua, а також за адресою вул. М.Грушевського,21, каб.408.   

            

№ Назва номінації Критерії вибору переможців Бали 

1 Найбільший 

платник до 

місцевого бюджету 

за 2017 рік 

Сума податків, сплачених до місцевого 

бюджету в 2017р. 
6,4,2 

Середньомісячна заробітна плата одного 

штатного працівника в 2017р. 
6,4.2 

Середньооблікова чисельність штатних 

працівників в 2017 р. 
3,2,1 

2 Лідер впровадження 

енергоощадних 

технологій у 2017 

році 

Кількість впроваджених енергозберігаючих 

проектів та технологій в 2017 р. 
3,2,1 

Економічний ефект в 2017 р. від 

впровадження енергоощадних проектів та 

технологій, тис. грн. 

6,4,2 

Кількість працюючих 3,2,1 

Середньомісячна заробітна плата, грн. 6,4,2 

3 Кращий салон краси 

року  

(у сфері малого та 

середнього бізнесу) 

Кількість видів послуг 6,4,2 

Кількість працюючих 3,2,1 

Кількість  відзнак, отриманих на конкурсах  3,2,1 

Середньомісячна заробітна плата, грн. 6,4,2 

Результати голосування  на сайті 6,4,2 

4 Краща кав’ярня 

року 

(у сфері малого та 

середнього бізнесу) 

Кількість працюючих 3,2,1 

Асортимент кави та кавових напоїв; власна 

випічка, тощо 
6,4,2 

Середньомісячна заробітна плата, грн. 6,4,2 

Результати голосування  на сайті 6,4,2 

5 Кращий готель -

мотель 2017 року 

(у сфері малого та 

середнього бізнесу) 

Сума сплаченого туристичного збору 6,4,2 

Середньооблікова чисельність штатних 

працівників, осіб 
3,2,1 

Середньомісячна заробітна плата одного 

штатного працівника в 2017р., грн. 
6,4,2 

6 Інноваційне 

підприємство 

малого бізнесу 

Кількість нових видів продукції, 

технологічних ліній, інновацій в 2017 р. 
6,4,2 

 

Сума вкладених інвестицій/залучених коштів, 

тис. грн. 
6,4,2 

Середньомісячна заробітна плата одного 

штатного працівника в 2017р., грн.  
6,4,2 



7 Успішний  

менеджер - жінка 

Обсяги експорту, тис. грн. 3,2,1 

Середньомісячна заробітна плата одного 

штатного працівника в 2017р., грн. 
6,4,2 

Середньооблікова чисельність штатних 

працівників, чол. 
3,2,1 

Участь в міських громадсько-соціальних 

проектах  
6,4,2 

8 Краще 

підприємство-

експортер 

Об’єм експорту за 2017р. тис. грн. 6,4,2 

Спрямованість експортних операцій (готова 

продукція, напівфабрикат, сировина), % 
6,4,2 

Середньомісячна заробітна плата одного 

штатного працівника в 2017р., грн. 
6,4,2 

Країни, в які здійснювався експорт продукції у 

2017р. (кількість) 
3,2,1 

9 Соціально 

відповідальне 

підприємство  

2017 року 

Підвищений рівень оплати праці (згідно з 

рекомендаціями міжгалузевих і галузевих 

угод, колективного договору) 

6,4,2 

Частка коштів, спрямованих на охорону праці 

у 2017 році,% 
6,4,2 

Додатковий соціальний захист найманих 

працівників (передбачений умовами 

колективного договору) 

3,2,1 

Участь у благодійних акціях/соціальних 

проектах 
6,4,2 

10 Кращий  

професійно 

технічний 

навчальний заклад 

як “кузня кадрів” 

для підприємств 

міста 

Рівень навчальних досягнень учнів ПТНЗ із 

професійно-технічної підготовки 
6,4,2 

Кількість випускників ПТНЗ 

працевлаштованих на підприємствах міста 
6,4,2 

Стан співпраці  ПТНЗ з роботодавцями міста, 

угоди про співпрацю, проходження учнями 

виробничої практики (в тому числі із 

зарубіжними партнерами). 

3,2,1 

11 Краще 

підприємство 2017 

року в галузі 

інформаційних 

технологій 

Середньооблікова чисельність штатних 

працівників, (к-сть чол.) 
6,4,2 

Кількість філій підприємства в Україні 3,2,1 

Кількість створених робочих місць в м.Івано-

Франківську 
6,4,2 

Розмір сплачених податків (зборів, 

обов’язкових платежів) до бюджету м.Івано-

Франківськ у 2017 році (тис. грн.) 

3,2,1 

12 Лідер номінацій 

переможців акції 

«Тріумф» за 15 

років 

Лауреат  найбільшої кількості номінацій 

п’ятнадцятиріччя «Тріумфу» 

без 

альтер

нативи 

 
 


