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п ер е в i з н u Kajyl Ll, ;t к i з d i Гt с t ! l0 l{) п1 ь tl i.lt ь z о в i
пер ев ез ення на mер umор ii'

Кам' янка- Буз ь Kozo р u йону

Вiдповiдно до статтей 6,2О,2З Законl,УкраТtlи кПро MicrteBi державнi
адмiнiстрацiТ>>, Закотrу Украirrи <<IIро автопцобiльний транспорт), З Ме'ГОЮ

органiзацii виконання розrlоря/чiеtlrtя l,оJlоl]и JIbBiBcbKoT обласноТ ;1epxtaBHoT

адмiнiстрацiТ вiд 06 червня 2017 року Лq 498/0/5l-|1 <Гiро реалiзацirо Програми
компенсацiТ перевiзникам за пi:iьговий проТзд окремих каr'егорiй ГроМаДян

автомобiльним та залiзt-lичI{иN,l траIlсшор,гоN{ у Львiвськiй област:i на 2017 piK>> i

вiд 14 грудня 2011 року Л9 l 2ЗЗl0l5-11,.
1. ГIроrзес,ги розllо;li:t кошt,гiв п,til< ttеревiзникаI\4и гrропорuiйtто дIо

Ki_Ttl,KocTi транспортних засобiв, rцо г]рацrоIо,гь на примiських ]\{аршрутах

Кам'янка-Бузькоl,о району, а ,гако){t враховуrочи заборгованiоть 1lo надаНИХ

перевiзгтиком розрахуIJках гtа KitTetlb року згiдrто додатку.
2. Головному розIIоря/t}Iику бtодхtетгtих коrrrтiв(А.N4.Загайко)

здiйснювати комгIегtсаttiйtri витт.ltати ав,гоirлобi-iIьj{}lNl гtеревiзтtикаN,I За пiльгОвi

перевезеFIня окремих катеI,(lрiй гроь{адян настVпtIи\4 чином:
2.1 перевiзrтикапц 1lAT,.JIbBiBcbKe АТГI-146З0", i_IП,,Зав&да", IIрАТ

,,Радехiвське дl,гI- 14629" i 'I'зоВ ,.N4ipa i к" вi11шкодування за пiльговi
перевезення проl]одит1l на ocнol]i гtоданих l{иN,lи розрахуF]кiв iз застосува}]I{ям

коефiцiента спiввiдноIlIен}{я кi.гtькосr:i безоltлаr,tто tiеревезеi{их пасажИрlВ До

пасажирiв, що огIJIаLIують проiз:l.
Перевiзники FIесу,гь пepcoila.jlb}ry вi:tповiдальt-tiс,гь за достовiр1-1iсть

скJlадеi{их розрахункl в.
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j]иконаIltlям розIIоряil)кеl{ r]я IlокjIаст,и Ila заступlIика
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Розподiл субвенцii з обласного бюджету на фiнансування Програми пiльгового проiзду окремих
категорiЙ громадян в автомобiльному транспортi у КамОянка-Бузькому районi на 2017 piK

м
з/п

Назва перевiзника

К-ть
транспор

тних
засоOrв

1r//|l
Сума коштiв для

вiдшкодування (грн.)

1 ПП "АТП-Завад|l" 9 37"00 40927"з8
,) ПрА-Г "Радехiвське А-Г'Гl- 1 ;1629" 1 9,00 з5 8 i.55
аJ ПАТ "Львiвське АТГI- i.16З0" 4 17,00 ]046з.59
1 ТзОВ "Mipa iK" 9 з7.0L) 40927.з8

всъого 24 100,00 t05900,0

Керiвник апарату любов Височанська
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