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Вiдrтовi;trlо до Заrсоrлу УкраТни ,,Про мiсцевi дерiкавнi алмiнiстрацii>,
Закону УкраТни <I1po аlз,гопцобi"цьний трансIIор,г)), з метою органiзацiТ
виконанця розпорядiкення гоJIови ЛьвiвськоТ обласгrоi дlержавноТ
адмiнiстрацiТ вiд 06 червгlr{ 2О11 року ЛЪ 49\l0l51-17 ,(Пр9 реалiзацirо
ГIрограми компеrтсацiТ гtсlревiзtlикам за пi.ltьl,овий гrроi'зл окремих категорiй_
грома/lян автомобijIьIIиN4 r,a залiзttичI{иN4 тра}Iспортом у JIьвiвськiй областi на
2011 piK> i tзilt24 J]LIcToIla/ta 20l7 року ДГ! ll561015-17 враховуIочи протокоJI
засiдання копцiсiТ з пиl,ань розрахугrкiв обсягiв компенсацii витрат
автомобiлLним тра}{сIIор,гом загаJIьноt,о користува}Iня вiд 29 листопала 2011

року ЛЪ 3:

1.Провести розпо;li.;r кошtтiв п,liяс tlереtзiзгtикаNlи прогlорцiйно до
кiлькостi траFrсIlортних засобiв, lllo IIpatlto}o1,I) l]a примiських маршрутах
Кам' ян ка-Бузького райоr l у зг,i лl r о /to/laTкy.

2.Управлiнгitо соцiального захисту rIасеJlенл{я Каь,l'ятчка-БузькоТ

райдерхсадмiнiстрацrТ (А.N4.Загайко) здiйснювати коN4пенсацiйнi виплати
автомобlльним перевiзrtикап,t :]а пiльговi шеревезеl]IIя окремих каr:егорiй
громадяI{ наступt{и NI чи I]o\,{ :

2.1 . Перевiзникам IIAl- ,,JIьtзiвське А'I'Гi-146З0", IПI ,,Завада", IIрА'Г
,,Радехiвське А'ГП-|4629" i ]'зОI] ,,N4ipa i К" вiдrпкодуванI]я за пiлr,говi
IIеревезеFIня проводи,ги tta octtoBi Ilо/]аних ними розрахуFIкiв iз застосуtsанням
коефiuiсl+та спiввiдFlоlilелlIIя кiлькосr,i безоплатL{о перевезеFIих паса}кирiв до
пасажирiв, що огlJтаLIуют,t, ttроТз;1.

2.2.Перевiзники несуть пepco]-{aJtblly вiдпоtзiдальнiс,гь за достовiрнiсть

(9tIaIlIIrIN,I розIIорядженlJr{ I]окJlасти F{а заступF{ика
складених розрахункi в.
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