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Департамент парків та рекреації Дніпровської міської

ради
за ЄДРПОУ 43037107

Територія Шевченківський за КОАТУУ 1210136600
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(секретаріат) місцевої ради
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Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

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

"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" Дніпровської міської ради.З проведенням адміністративно-територіальної реформи в Україні

відповідно до розпорядження КМУ № 709 від 12 червня 2020 року "Про визначення адміністративних

центрів та затвердження територій територіальних громад Дніпропетровської області" шляхом

реорганізації Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, Протягом  II кварталу 2021 року

департаментом було придбано та списано кліше для печаток на суму 410,28 грн., списано марок та

маркованої продукції на суму 686,75 грн., канцелярських товарів – 1013.75 грн., дизельне паливо –

15470,60грн. Згідно облікової політики департаменту парків та рекреації ДМР амортизація на основні

засоби нараховується на дату річного балансу один раз у рік. Станом на 01.04.2021 року дебіторська та

кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.07.2021 року  дебіторська заборгованість ТОВ

«НВП «Фактор». за періодичні видання складає 3150,00 грн. згідно договору від 12.03.2021 №12.Згідно

рішення Дніпровської міської ради від 27.01.2021 року №55/2 з балансу КП «Етнографічні парки

Дніпра»  ДМР на баланс департаменту  безоплатно передано матеріальні цінності (надходження в

натуральній формі), на суму 67256,00 грн.: а саме: альманах «Олександр Поль. Людина. Місто. Епоха» -

70 шт., книга «Севастопольський парк-міський пантеон Дніпра. Історія. Пам’ять. Мартиролог» - 50 шт.

13  чол.
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