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Найменування органу, якому підпорядкована
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Середня чисельність

працівників

1 2 3

Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (далі- Департамент) створений згідно

рішення міської ради від 22. 05. 2019 № 39/45 «Про внесення змін до рішень міської ради стосовно

структури міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її

виконавчих органів». Метою департаменту є створення умов щодо утримання, відновлення. захисту та

комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення. забезпечення  мешканців міста

комфортними умовами проживання та відпочинку відповідно до встановлених нормативів та стандартів

охорони навколишнього природного середовища. Департамент не є платником податку на додану

вартість. Департамент є головним розпорядником грошових коштів, який має в своєму підпорядкуванні

наступні комунальні підприємства: КП "Парк культури та відпочинку "Придніпровський", КП "Парк

культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького", КП "Парк культури та відпочинку Сагайдак, КП "Парк

культури та відпочинку ім. Т. Шевченко", КП "Парк культури та відпочинку  ім. Л.Глоби", КП

"Молодіжне творче об"єднання", КП "Етнографічні парки Дніпра, КП "Етнографічні парки Дніпра, КП

"Міська інфраструктура" ДМР, КП "Дніпровські пороги" ДМР, КП "Дирекція територій і об’єктів

рекреації" ДМР. Протягом 9 місяців  2020 року на баланс департаменту згідно рішення сесії

Дніпровської міської ради від 19лютого 2020 року № 36/48 з балансу департаменту благоустрою та

інфраструктури Дніпровської міської ради передано автомобіль RENAULT LOGAN, первісна вартість

якого - 448 000 грн., сума нарахованого переданого зносу – 22 400,00 гривень.Протягом 9 місяців 2020

року департаментом придбано основних засобів - малоцінних необоротних активів на суму 2 781,14

грн.Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість складала 2 793,00 грн. перед ТОВ «НВП

Фактор», яку протягом 9 місяців 2020 року  було погашено. У липні 2020 року здійснено попередню

оплату за «Комплект Бюджетної бухгалтерії» та «Оплата праці» у розмірі 1 995,00 грн. ТОВ «НВП

Фактор» Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2020 року складає 1 191,00 грн. Станом на

01.01.2020 року в касі підприємства  марок та маркованої продукції – 2998,00 грн., протягом звітного

періоду списано продукції на суму 233,50 грн., залишок станом на 01.10.2020 року складає 2 764,50 грн.

Департамент має забов'язання ФСС з ТВП на кінець звітного періоду у сумі -                         1 677,36 грн.

(заборгованість фонда перед працівниками департаменту).

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2020 року відсутня.

 - 8 чол.
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