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Про надання інформації 

 

На Ваш запит, надісланий засобами електронного зв’язку 10.09.2019 до Державної 

казначейської служби України, щодо надання інформації про кошти місцевого бюджету                 

м. Бердянська, які були перераховані на депозит у 2016 – 2019 (на останню звітну дату) 

роках, повідомляємо, що місцевим бюджетом м. Бердянська Запорізької області було 

розміщено на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків: 

у 2016 році – 58 331 000,00 грн.; 

у 2017 році – 58 500 000,00 грн.; 

у 2018 році – 40 000 000,00 грн.; 

у 2019 році станом на 01.09.2019 кошти не розміщувались. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 “Про 

затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на 

вкладних (депозитних) рахунках у банках” зазначені кошти розміщувались на вкладних 

(депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та 

повертались на рахунки бюджету м. Бердянська до закінчення відповідного року. 

Одночасно повідомляємо, що відповідно до вимог Закону України від 01 червня 2010 

року № 2297-VI “Про захист персональних даних”, Закону України від 02 жовтня 1996 року 

№ 393/96-ВР “Про звернення громадян” та з урахуванням вимог Типової інструкції з 

діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, 

інформація щодо Вашого запиту обробляється в базі персональних даних Головного 

управління. Наданням запиту Ви висловили згоду на обробку Ваших персональних даних. 
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