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РОЗШОРЯДЖЕННЯ
N9 2,г3/о2^Dя//?

Пр о з аmв ер d мс е ння ко еф i цi е нmу с пiв BidH о uл е ння
кiлько cmi б ез оплаmно пер ев ез ен ах пасаJtсuрiв d о

пасаJлсuрiв, лцо оплачуюmь проhd на
пр uлпi с ь ках м ар шру mах Кам' ян ка- Бу з ь ко z о р а йо ну,

mа розпоdiл кошmiв мiеrc перевiзнак&пru 
t,,

Вiдповiдно до статтей 6,20,2З Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiт>>, Закону Украiни uпро автомобiлъний транфtорт>>, з метою

органiзацiТ виконання розпорядження голови Кам'янка-БузъкоТ районноi
дЪржавноi адмiнiстрацiт вiд 26 квiтня 20117 року J\b211l02-0yl7 <Про

.ur*.рл*ення Порядку комшенсацii витрат автомобiлъним перевiзникам, якi

здiйснюють перевезеЕнrI пасажирiВ, Що мають право на пiлъговий проiЪд на

маршрутах загаJIьного користування) та враховуючи протокол засiдання

koMiciT з питань розрахункiв обсягiв компенсацii витрат автомобiльним
транспортом загаJIъного користуваннrI вiд 28 квiтня 2017 року Ns 1:

1. Затвердити коефiцiент спiввiдношення кiлькостi безоплатнО

перевезених пасажирiв до пасажирiв, що оплачуютъ гrротзд на приN{iських

маршрутах IIо перевiiниках, а саме: ПАТ ,,Львiвське АТП-1 46За" - К : 0,З3, ТШ

,,Завада", ПрДТ ,,Радехiвсъке дТП-|4629" i ТзоВ ,,Mipa i к" - К : 0,50.

2. Перевiзникам пдТ ,,Львiвське дТП-14630", ПП ,,ЗавOД&", ПрДТ

,,Радехiвське дтп-14629" i ТзоВ ,,Mipa i к" застосовувати коефiцiент

спiввiдношення кiлькостi безгlлатно перевезених пасажирiв до пасажирiв, Що

оплачують протзд при подачi розрахунку суми компенсацiйних виплат за
пiлъговий гlротзд окремих категорiй громадян при користуваннi пасажирським

транспортом на примiських маршрутах.
3. Провести розподiл коштiв мiж перевiзниками пропорчiйно до

кiлькостi транспортних засобiв, що працюють на цримiських маршрутах
Кам'янка*Бузького району згiдно додатку.

за виконанням розпорядження покласти на першого

заступ жадмiнiстрацiТ А. Вашкiвського.йtqыiоков/.Y с.U-л

rýýT ппаъ /
B.I. Кирилич



,Щодаток до розпорядження,' голови райлержалмiнiстрачiТ /.

"iо7Д'аг лл ф' 2аЭ/аz- о l//?
Розподiл субвенцii з районного бюджету на фiнаясування Програми пiльгового проi'зду окремих категорiй

громадяН в автомобiЛьномУ транспортi у Кам'янка-Бузькому районi на 2017 piK

лъ

з/п
Назва перевiзника

К-ть
транспорт
них засобiв

"/"
Сума коштiв для вiдшкодування

(тис.грн)

1 ПП "АТП-Завада!l 9 37,00 14,0

2 ПрАТ "Раlrехiвське АТП- l 4629" 1 9.00 18,0

J ПАТ "Львiвське АТП-l4бЗ0" 4 17,00 з4,0

4 ТзоВ "Mipa i К" 9 37,00 74,0

всього z4 100,00 200,0

Керiвник апарату

{
любов Височанська
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