ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за I квартал 2019 року
КОДИ
Департамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради

Установа

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
Територія
Шевченківський
Організаційно-правова форма
за КОПФГ
господарювання
Орган місцевого самоврядування
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 035 - Орган з
питань промисловості, розвитку інфраструктури та науково-технічної, інноваційної політики
Періодичність:
квартальна(проміжна)
Короткий опис основної діяльності установи

Найменування органу, якому підпорядкована
установа

1

2

40916722
1210136600
420

Середня чисельність
працівників
3

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради є виконавчим органом міської ради,
юридичною особою, має самостійний баланс, повністю фінансується з міського бюджету. Адреса:
м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75 . Бухгалтерський облік ведеться по меморіально-ордерній формі,
як на електнроних 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 27.07.2000р. №
68.

18 чоловік

Поточних рахунків, що перебувають в інших установах банків, в департаменті немає. В І кварталі 2019 року
придбання основних засобів не було, амортизація за І квартал не нараховувалася. Залишок запасів на 01.04.2019
року становить 118082,00 грн.канцелярські товари -12165,76 грн, папір - 44608,32 грн.,
малоцінні та
швидкозношувальні предмети - 73473,68 грн. За І квартал 2019 року місяців запаси не закуповувалися. На
потреби установи використано запасів на суму 6064,30 грн. Відповідно до Програми "Про фінансову підтримку
та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради за КПКВК 3517670 до
статутного капіталу комунальних підприємств, було перераховано 8 726 044,00 грн, в тому числі
перераховано :КП "Міська інфраструктура" ДМР 5 000 000, 00 грн., КП "ДМЕСКО" ДМР- 1 100 000,00 грн., КП
"Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР - 800 000,00 грн, КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР - 270
149,00грн., КП "Дніпровські пороги" ДМР - 200 000,00грн, КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський"
ДМР - 1 355 895,00грн.
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