ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за дев'ять місяців 2020 року
КОДИ
Департамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради

Установа

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
Територія
Шевченківський
Організаційно-правова форма
за КОПФГ
господарювання
Орган місцевого самоврядування
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 035 - Орган з
питань промисловості, розвитку інфраструктури та науково-технічної, інноваційної політики
Періодичність: квартальна
(проміжна)
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 є юридичною
особою публічного права, утримується за рахунок коштів міського бюджету, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державної казначейської служби України, має печатку із зображенням Державного
Герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити як виконавчий орган міської
ради. 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 27.07.2000 № 68. Предметом господарської
діяльності підприємств є: здійснення господарської діяльності, виявлення потенціалу енергозбереження і
розробки техніко-економічних обґрунтувань міських програм енергозбереження і окремих самоокупних
енергозберігаючих проектів, надання консалтингових послуг з питань енергозбереження, розробка
пропозицій щодо зменшення використання енергоносіїв.
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У формі додатку №1 «Баланс» на І 2020 року в Активі відображено залишки на рахунках установи:
залишкова вартість основних засобів в порівнянні з початком року не змінилась та становить 650765,32 грн
первісна вартість основних засобів (рах.1013,1014,1015,1016,1113) 893943,34 грн. знос - 243178,02 грн.; в рядку
1050 залишок запасів на 01.10.2020 становить 161 369,80 грн, рядок 1161 залишок складають конверти та марки 4245,85 грн. грн. За звітній період було придбано товарно–матеріальних цінностей на суму 38802,58 грн та
списано на господарські потреби установи на суму 106 118,99 грн. У рядку 1112 відображено суму внесків до
статутних капіталів: КП «Міська інфраструктура» ДМР, КП «ДМЕСКО» ДМР, КП «Дніпро – Інвест» ДМР, КП
"Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР, КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР , КП "Дніпровські пороги"
ДМР, КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський" ДМР на загальну суму 259 045 705,00 грн. В
порівнянні з початком року сума збільшилась, у зв'язку з перерахунком 3 547 249,00 грн. до статутного капіталу
КП "ДМЕСКО" ДМР. Станом на 01.10.2020 залишки на рахунках департаменту в казначействі відсутні. У формі
додатку №1 «Баланс» на І жовтня 2020 року в Пасиві відображено: Внесений капітал (рядок 1400) департаменту
893 943, 34 грн., капітал у підприємствах (рядок 1430) складає – 259 045 705,00 грн. (статутний капітал, який був
перерахований комунальним підприємствам, які підпорядковані департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради. Фінансовий результат складає – (– 77562). Кредиторська та дебіторська заборгованість
на 01.10.2020 року відсутня.
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