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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

lГ Ye.l,fu''"r* юry fuy м. кам,янка-Бузька

Про розпоdiл Kot1,1miB Miltc
перевiзн uкам ll, якi зdi йсню юmь пiльzовi
переввення на mер umорii
Кам' я н кч- Бу з ь ко zo р а йо ну

ВiдповiДно дО статтей 6,20,23 Закону УкраiЪи пПро мiсцевi державнi

адмiнiстрацiт>, Закону Украiни кпро автомобiльний транспорт), з метою

органiзацii виконання розпорядження голови Львiвськоi облqсноi державноi

адмiнiстрацiТ вiд 0б червня2017 року Ns 498/0/5l-|7 <Про реалiзацiю Програпgа

*оrrr.".ъцii перевiзнйкам за пiльговий проiзд окремих категорiй громадян

автомобiльним та залiзничним транспортоI\{ у Львiвськiй областi на 2017 piK>

та враховуючи протокол засiдання комiсii з питанъ розрахункiв обсягiв

компенсацii витрат автомобiльним транспортом заг€шьного кориОтування вiд

14 червня 201r'7 року Jф 2:

1. Про"есr" розподiл коштiв мiж перевiзниками пропорцiйно до

кiлькостi транспорrrпr* засобiв, що працюють Ira примiських та мiжмiських

маршруТах Кам'Янка-БузЬкого району згiдно додатку,
2. Головному розпоряднику бюджетних коштiв(Д,М,Загайко)

здiйснювати компенсацiйнi ""nnur" 
автомобiльним перевiзникам за пiлъговi

перевезення окремих категорiй громадян наступним чином:

2.| пере"iз"Икам ПдТ ,,ЛьвiвсЬке дТП-14630", ПП ,,ЗавdДd', ПрДТ

,,Радехiвське дтп-14629" i ТзоВ,,Мiра i к" вiдшкодування за пiльговi

перевезення проводити на ocнoвi поданих ними розрахуl{кiв iз застосуванням

*оьбiцi.rпru спiввiдrrошення кiлькостi безплатно перевезених пасажирiв до

пасажирiв, що оплачують проТзд.

2.2 перевiзнику ФГ ,,Лебiдь" вiдшкодування за пiльговi перевезення

проводиТи на пiдставi подаЕиХ ним голОвномУ розпоряднику коштiв данчх

*ооо необхiднот суми компенсацii за пiльговий проiзд визначених ка:rегсрiй

громадян, iз з€вначенням поiменного ресстру пiльговикiв за взаемно

погодженою формою.
ики несуть персоныIьну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть ;
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,ЩОДаток до розпорядя(е}]ня
голови райдержадмiнiстрацiТ i !

вiд l,i i,'t, ,L i zNr_Ц:,| :-!i i ) |

Розподiл субвенцiТз обласного бюлжету на фiнансування Програми пiльгового проiЪлу окремих категорiй
громадяН в автомобiЛьномУ транспортi у КамОянка-Бузькому районi на 2017 piK

jYg

з/п Назва перевiзника
К-ть

транспорт
них засобiв

о//о
Сума коштiв для вiдшкодування

(тис.грн)

1 ПП "АТП-Завацаl! 9 28,00 9l ,0
2 ПрАТ "Радехiвське АТП-14629'' ") 6,00 20,0
J ПАТ "Львiвське АТП- l 4630'' 4 lз,00 41 ,2
4 ТзОВ "Mipa i К" 9 28"00 91,0
5 ФГ,,Лебiдь" 8 25,00 d: 81,0

всього 32 100,00 324,2

Керiвник апарату ' ,rюбов Височанська/ffi
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