
укрАiнА
КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА ШРЖАВНА АЛ4IНIСТРАIЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ltn jfolo/ - 0/ ///_М цr/Пи.я- l.ы,l Pr пл. Кам'янка-Бузька

Про розпоdiл коu,лmiв Miэtc

пьр е в iзн tlkttл, Lt, я ki з d i йс ню юmь пiл ь z о в i
перевезення нu mерumорii
К ам' ян ка- Бу з ь к0 zo р а йону

Вiдповiдно до статей 6, 2о,2З Закону УкраiЪи кПро мiсцевt державн1

адп,riнiстрацiТ>, Закону Украiни <Про автомобiльний транспорт)),

розпорядження голови лъвiвсiкот обласноi державнот адмiцiсrр"*i_:з 
_?:"

тpuu"" 2018 року Ns 5|4lol5l-|8 <Про затвердження Порядку n"-i_:1:11,

"inpu' 
автошtобiльним перевiзникам, що здiйснюють перевезення пасажирlв,

якi маютъ шраво на пiльговий проТзд на маршрутах заг€UIьного користування):

1. Провести розподiл коштiв мiж гrеревiзникаI\4и пропорчiйно до

кiлъкостi .гpurr..ropr""" засобiв, що працюють на примiських та мiжмiських

MapIJIpyTax Кам' янка-Бузького району згiдн_о додатку,
2. ГоловномУ ро.rrор"днику бюджетних коштiв (Д.М.Загайко)

здiйснювати компенсацiйнi виплат" u"rоrобiльним шеревiзникам за гliлъговi

перевезення окремих категорiй громадян настуtIним чином:

2.Т перевiзникам ПдТ ,,Львiвсъке дТП-14б30", ПП ,,Зав&Дd", ПрДТ

,,Радехiвське дтп-14629" i тзЬв ,,Mipa i к" вiдшкодування за пiлъговi

перевезення прово ди"ги на ocнoBi uоданих ними розрахункiв iз застосуванн,Iм

поЪбiцi."ru .rri"uiдношення кiлькостi безоплатно перевезених пасажирiв до

пасажирiв, що оплачуютъ проiЪд
2.2 переuiЪнику Фг ,,лебiдь" i тзоts ,,львiвське дтп _ 146з1"

вiдшкодування за пiлъговi перевезеннrI проводити на пiдставi поданих ним

головному розпоряднику oo-ii" даних щодо необхiдноi суми компенсацii за

пiлъговий гrроiъл визначених категорiй громадян, iз зазначенням поiменного

ресстру пiлъговикiв за взаемно погодженою формою,l Д 

ilере"iз""к" несуть персон€Lпъну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть

розрахункiв.
онТроЛъЗаВиконанн,IМроЗпоряДЖенняшокJIасТинаЗасТУПника

iнiстрацii вiдповiдно до розподiлry функцiон€UIъних

W1

складених

B.I. Кирилич



,Щодаток до розпорядження
голови райдержадпчriнiсlратriТ /

вiд t' , ( r ,.-- ,; Nnj!_UJ r_tlj tl

Розподiл субвенцii з обласного бюджету на фiнансування
Програми пiльгового проТзду окремих категорiй громадян
в автомобiльному транспортi у Кам'янка-Бузькоl}Iу районi

ЛЪ

зlrд

Назва перевiзника К-ть
транспортних

засобiв

о^ Сума коштiв
для

вiдшкодуван
ня(тис.грн.)

1 ПП "АТП-Завада" 10 32.26 бз,72
2 ПрАТ "Радехiвське АТП-

I4629"
5 16,1з 31,86

3 ПАТ "Львiвсъке АТП- t4630" 4 12,9a 25,48
4 ТзоВ "Mipa i К" 8 25,81 50,98
5 ФГ ,оЛебiдь" 3 9.67 19,11

6 ТзоВ ,,Лъвiвське АТП - 146ЗI" 1 з,2з 6,38

Всього: 31 100 197,53

Перший заступник голови П / ^ллЬ
рuЙд.р*адмiнiстрацi'f ДrdtttY 

n 
А.С.Вашкiвський

,r'


