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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 підприємства 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 липня 2022 року в Активі відображена залишкова вартість основних

засобів 634197,00 грн первісна вартість основних засобів (рах.1014,1113) 1005343,00 грн. знос – 371 146 грн.

Залишки запасів на рахунках активів установи (1812рах.) на суму 160 488, 58 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  284 048 176,00 грн. У

рядку 1161 відображена сума знаків поштової оплати по рахунку 2213 станом на 30.06.2022 року у сумі 2681,75

грн .  У Пасиві додатку №1 «Баланс» на І липня 2022 року відображено: Внесений капітал (рядок 1400)

департаменту складає 1 005 343,00 грн.; Капітал у підприємствах (рядок 1430) складає – 284 048 176,00 грн.

(статутний капітал, який був перерахований комунальним підприємствам, які підпорядковані департаменту

інноваційного розвитку Дніпровської міської ради. У рядку 1420 відображений фінансовий результат ( -391 126,00

грн )= ( - 177 098,00 (дефіцит на початок року) – 216 107 ( профіцит за звітній період рядок 2390 форма 2ДС)  У

рядку 1545 відображена заборгованість за розрахунками за товари, роботи і послуги, а саме: по ТПКВКМБ –

3510160 на загальну суму – 272 788,80  грн. Вся сума кредиторської заборгованості за    КЕКВ 2240    –  оплата

оренди приміщення. Вся кредиторська заборгованість утворилася, через обмеженість оплати платежів, у зв’язки з

веденням військового стану в Україні з 24.02.2022 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

21 червня 2021 року   № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською

службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

        Дебіторська  заборгованість за бюджетом на 01.07.2022 року відсутня.   

        На виконання заходів Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.

Дніпро на 2021-2025 роки" було оголошено конкурс, де мешканці м. Дніпро подали свої проекти для подальшої їх

реалізації. Всього було подано 432 проекти. За результатами голосування 82 проектів переможців.  На виконання

заходів вищевказаної програми було здійснено     оплату послуг з підтримки та роботи системи «Громадський

проект» у глобальній мережі інтернет у сумі 73 000,00 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. Сума відшкодування склала 1 588 637,95 грн .

Цю суму відшкодували 18 ОСББ.

Керівник Юлія ПАВЛЮК

Головний бухгалтер (керівник ССП) Світлана АНДАНЧЕНКО

" 07 " липня 2022р.
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