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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 квітня 2021 року в Активі відображена залишкова вартість основних
засобів 610258 грн первісна вартість основних засобів (рах.1014,1113) 906744,00 грн. знос – 296486,00 грн. За І
квартал 2021 рік списано основних засобів на суму 7099,50 грн. та нарахована амортизація у сумі 3549,75 грн.
Залишки запасів на рахунках активів установи по рядку 1050 (1812рах.) становить 160141,00 грн та знаків
поштової оплати ( рядок 1161) у сумі 3434,05 грн . Придбано запасів на суму 300 грн. Списано на господарські
потреби – 18 699,39 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 261052 954,00 грн. В рядку 1140 відображені лікарняні які
були нараховані в лютому 2021 року та не профінансовані фондом соціального страхування на суму 865,72 грн. У
формі додатку №1 «Баланс» на І квітня 2021 року в Пасиві відображено: Внесений капітал (рядок 1400)
департаменту складає 906 744,00 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 + 1 345
115,00 грн (ф. 2 дс рядок 2390 - 1 456 077,00 – фінансовий результат на кінець 2020 року ( - 118061,00 ) +
списання зносу основних засобів - 7099,00 грн). У рядку 1540 відображена заборгованість за платежами до
бюджету у сумі – 169,00 грн, у рядку 1560 зобов’язання з оплати праці, а саме: готівка по лікарняним у сумі –
697,00 грн .Кредиторська та дебіторська заборгованість за бюджетом на 01.04.2021 року відсутня.
На виконання заходів міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"
проведено оплату послуг з підтримки та роботи системи "Громадський проект» у глобальній мережі інтернет у
сумі 70 000,00 грн.
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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 1 499 884,56 грн . Цю суму відшкодували 13 ОСББ.

Керівник

Юлія ПАВЛЮК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Світлана АНДАНЧЕНКО

" 06 " квітня 2021р.
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