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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" ДМР,  КП

"Молодіжне творче об"єднання" ДМР,  КП "Міська інфраструктура" ДМР, КП "Дирекція територій і

об’єктів рекреації" ДМР.

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 I кварталу 2021 року було надано ліквідаційну звітність. т. ч. у звіті

Баланс на 01 квітня 2021 року  (формі № 1-дс) дані на початок звітного періоду відсутні, бюджет

Дніпровської територіальної громади  - 0457600000.  Протягом  2021 року департаментом було придбано

та введено в експлуатацію основних засобів на суму 122 632,00 грн., необоротних матеріальних активів

на суму 7171,64 грн. та нараховано амортизацію при введенні в експлуатацію у розмірі 3 585,82 грн.,

придбано ТМЦ на суму 33 382,11 грн.та  списано ТМЦ на 36061,01 грн. марок та маркованої продукції

на суму  1690,25 грн., ТМЦ – 36 061,01 грн.,залишок ТМЦ складає 276036,00 грн.; придбано дизельного

палива  на суму  27000,00 грн., списання складає 35087,95 грн., залишок складає 7336,71 грн. Згідно

облікової політики департаменту парків та рекреації ДМР амортизація на основні засоби нараховується

за рік та складає 121 242,26 грн. Станом на 01.01.2022 року  дебіторської та кредиторська заборгованість

відсутня. 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.

Протягом 2021 року сума незавершених капітальних інвестицій складає 44 209 561,77 грн., а протягом

2020 року 1 545 393,00 грн., загальна сума незавершених капітальих інвестицій складає 45 754 955,00

грн., сума внесеного капіталу у підприємство станом на 01.01.2021 складає 143 064 066 грн., сума

внесеного капіталу за 2022 складає 63 654 900 грн.,сума внесеного капіталу у підприємство станом на

01.01.2022 складає 206 718 966 грн.
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