\

Додаток 5
д о Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами
загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного
страхування (пункт 1 розділу II)

звіт
про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма №4-4д),
за III квартал 2017 р.
коди
У станова
Т ериторія
О рган ізац ій н о-п равова ф орма господарю вання
Ко у
н азва відомчої к л аси ф ік ац ії ви д атків та кредитування держ авного бюджету
Код-.,, н азва п р о грам н ої к л аси ф ікац ії ви датків та кредитування держ авного бюджету

_заЄДРПОУ
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
"за КОАТУУ
_____________місто Умань, черкаська область__________________
"заК О П Ф Г
_____________ Державна організація (установа, заклад)______________
Міністерство освіти і науки України
220

02125639
8110700000
425

О п л ата інш их енергоносіїв
і О плата енергосервісу______________________________ ___________________________________

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
Д ослід ж ен ня і розробки, окрем і заходи розвитку по реалізації д ер ж авн и х (регіон ал ьни х)
| О крем і заходи по реалізац ії держ авни х (регіон альни х) програм, не віднесені до заходів розвитку

[О бслуговування боргових зобов’язан ь

{Обслуговування внутрішніх боргових зобов ’язань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов ’язань
[Поточні трансф ерти

|Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
\Поточпі трансферти органам державного управління інших рівнів
\По*

7 трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

|Соц»<.^іі»нс забезпечення

|Виплата пенсій і допомоги
|Стипендії
|Інші виплати населенню
[інш і

п оточ ні

видатки
К апітальні видатки

17 250,00

[Придбання основного кап італу

{придбання обладнання і предметів довгострокового користування
[Капітальне будівництво (придбання)
[К апітальне будівництво (п рид бан н я) ж итла~
К ап італьне будівництво (п рид бан н я) інш их о б ’єктів

\Капітальний ремонт
К апітальний рем он т ж итлового ф он ду (прим іщ ень)
| К апітальний рем он т інш их о б ’єктів__________________

реконструкція та реставрація
| Реконструкція ж итлового фонду (п рим іщ ень)
| Реконструкція т а р еставрація інш их о б ’єктів
| Реставрація пам ’яток культури, історії т а архітектури

'дпнг 'чня державних запасів і резервів
\ПриЬ^ання землі та нематеріальних активів

_________________________________

[К апітальні трансф ерти

17 250,00

\Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

17250,00

\Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
\Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
\Капітальні трансферти населенню

Керівник

Безлюдний О.І.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Арсп'єва О.В._____
(ініціали, прізвище)

"06"жовтня 2017 року

