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Територія Шевченківський за КОАТУУ 1210136600

Організаційно-правова форма

господарювання Орган місцевого самоврядування
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питань промисловості, розвитку інфраструктури та науково-технічної,  інноваційної політики
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Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа
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працівників
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Департамент інноваційного розвитку забезпечує виконання визначених Конституцією і законами

України повноважень міської ради щодо розроблення, організації, координації та впровадження заходів,

механізмів та умов для інноваційного розвитку міського середовища, створення інноваційної

інфраструктури, залучення інвестицій, розвиток міської інфраструктури. Метою діяльності

Департаменту є забезпечення виконання визначених Конституцією і законами України повноважень

міської ради щодо розроблення, організації, координації та впровадження заходів, механізмів та умов для

інноваційного розвитку міського середовища, створення інноваційної інфраструктури, залучення

інвестицій, розвиток міської інфраструктури.

Департамент є розробником проектів концепцій, комплексних і цільових програм міської ради з питань,

що належать до його компетенції, а також розпорядником коштів міського бюджету для виконання його

повноважень.

 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради є виконавчим органом міської ради,

юридичною особою, має самостійний баланс, повністю фінансується з міського бюджету.

Бухгалтерський облік ведеться по меморіально-ордерній формі, як на магнітних носіях, так і на бланках.

Облік ведеться на встановлених бланках регістрів, які відповідають вимогам “Інструкції про форми

меморіальних ордерів бюджетних установ і порядком їх складання”, затвердженої наказом Головного

управління Держказначейства України від 27.07.2000р. № 68.
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        За 2018 рік департаментом було придбано основних засобів на загальну суму 126941. 00 грн. На кінець року

залишок основних засобів склав 776 762,00 грн. За 2018 рік нараховано амортизації на залальну суму 55099,00

грн. Залишкова вартість основних засобів на 01.01.2019 склала 601425,00 грн. Залишок запасів на 01.01.2019

склав 124146,00 грн. За 2018 рік надійшло 146 286,00 грн, витрачено на потреби установи 101 193,00 грн.

        За КПКВМБ 3517670 "Внески до статутних капіталів" до стсттних капіталів комунальних підприємств,

підпорядкованих депаратменту перераховано 98104555,00 грн, а саме: КП "Міська інфраструктура" ДМР -

91080,225 грн, КП "ДМЕСКО" ДМР - 1728,452 грн,  КП "Дніпро - Інвест" ДМР - 3000,000 грн,  КП "Дніпровські

пороги" ДМР - 1468,310грн., КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР - 80,000 грн, КП "Дирекція територій і

об’єктів рекреації" ДМР - 747,538 грн. Ці кошти використані на капітальний ремонт та реконструкцію,

благоустрій парків м. Дніпра. На виконання заходів  програми "Муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 -

2021 роки"    було проведено конкурс проектів та стартапів "Inno Dnipro" . Було надано 71 проект.  Для

висвітлення заходів конкурсу було виготовлено єврофлаєри та постери, проведено тренінг з підготовки написання

грантових заявок, пошуку інших інноваційних джерел. Після підведення підсумків конкурсу, було визначено 7

переможців, які отримали 500,000 грн.
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