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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 січня 2021 року в Активі відображена залишкова вартість основних

засобів 613808 грн первісна вартість основних засобів (рах.1014,1113) 913843 грн. знос - 300035 грн За 2020 рік

придбано основних засобів на суму 19900 грн. Залишки запасів на рахунках активів установи (1812рах.) на суму

181974 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 259 552 954 грн. В рядку 1140 відображені лікарняні які були

нараховані в грудні 2020 року та не профінансовані фондом соціального страхування на суму 12457,75 грн. У

формі додатку №1 «Баланс» на І січня 2021 року в Пасиві відображено: Внесений капітал (рядок 1400)

департаменту складає 913 843 грн.; Капітал у підприємствах (рядок 1430) складає – 259 552 954 грн. (статутний

капітал, який був перерахований комунальним підприємствам, які підпорядковані департаменту інноваційного

розвитку Дніпровської міської ради. У рядку 1420 відображений фінансовий результат ( -118 061 грн ) У рядку

1540 відображена заборгованість за платежами до бюджету  у сумі – 2429 грн, у рядку 1560  зобов ’язання з

оплати праці, а саме: готівка по лікарняним у сумі – 10029 грн .Кредиторська та дебіторська заборгованість за

бюджетом на 01.01.2021 року відсутня.   На виконання заходів Міської цільової програми "Партиципаторне

бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016-2020 роки" було оголошено конкурс, де мешканці м. Дніпро

подали свої проекти для подальшої їх реалізації. Всього було подано 505 проектів. За результатами голосування

152 проектів переможців, які будуть реалізовані у 2021 році.  Також на виконання заходів вищевказаної програми

було здійснено оплату рекламної компанії в соціальних мережах з подання проектів бюджету участі у  сумі

29000,00грн та етапу голосування Бюджету участі у сумі 25 895 грн,, проведено оплату послуг з підтримки та

роботи системи №Громадський проект» у глобальній мережі інтернет у сумі 66 000,00 грн.  Також для підведення

підсумків Бюджету участі оплачено сувенірну продукцію: рамки, грамоти еко сумки та термокухлі на загальну

суму 51033,60 грн. На виконання заходів Програми сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ, ЖБК і

власникам одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів

«Енергоефективна оселя» на 2018 – 2022 роки" було відшкодована чистина кредитів за отриманими та

використаними коштами ОСББ на придбання енергоефективного обладнання або матеріалів, які були взяті в

банках. Сума відшкодування склала 1 215 971, 64 грн . Цю суму відшкодували 18 ОСББ. Обліковою політикою не

визначені види сегментів та їх пріоритетність.
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