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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА PAЙOH}IA ДЕРЖАВFIА АДМIШСТРЩIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про розпоdiл коtumiв Miclc
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пер евiз н uк{trлrлl, якi зdiйснююmь пiльzовi
П еР e\elleri НЯ Н {ý tXle| UmОРiТ
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Вiдпсiвiлно д{о статтей 6, 2а,2З Закон.ч УкраТни ,<Про лдiсцевi державнi
адмiллiс:трацii>, Закону, 'УкраТтли uПро автомобiльний траFIспорт)), <Порялк,lz
ко]мпенсацiТ вrттрат автомобiлънип.ц перевiзникам, lцtl :здiЙснrоють перевезення
шасажирiв, якi мають право на пi;rьговий проТзд на маршрутах загалъного
користуваFIня)), затвердженого розпорядженням голOви J[bBiBcbKoT обласноj'
держtlвцоТ адмiнiстраrдiТ вiд, 29 травня 2018 року j\]b 5 i410/5/- j 8, ,та

розпорr{д)кенлtя l,оjlови ЛьвiвськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрапiТ вiд З0
jIипнrI 20i8 pCIK,v Лý 572l0i5-i8 кПро розподiл субвенцiТ iз загального фоrд,r,
обласнслго бюджету на компенсацitо пiльгового проiзду окремих ка.тегорiлi
гроN{адян ts аtsтомобiльному транспортi> :

l. Прсrвести розподiл Koш_tT,iB MilK перевiзникамtt пропорltiйно д0
Ki;rbKot;Ti ]раtнсilортних засобiв, шlо працюють на примiсъких та мiжмiських
N4арц_]р-},тах К а мl'rтнл,а-Бузького palioнy згiдно додатку.

_]. }-гiравлiнню соцiального захист}r населення Кам'янка-Бу,зькоl'
райдехэжадмiнiстрацiТ (А.Загайко)" як головному розпоряднику бrоджетних
коtll,гiв" проr*одитр{ компенсацiйнi випjIати автомобiльним перевiзникалц за
пiлr,гсlвi fiеревезенFiя tlкремих категорiлi громалян у Кам'янка-Бузькомv paliorli
вiдловiдно до кtr-iорядку компенсацiТ витрат авт,омобiльниI\i перевiзникап,{, шlо
здit"rснтолоть перевезенt{я пасажирiв, якi мають право на пiльговий проТзд на
N.{аршрv,Iах загальног,о ко}]истування \/ J{ьвiвськiй областi>>, ]затtsерлженого

розшOряд)iенЕяý{ го.пOви JIbBiBcbKt-ll' обласноТ державнOТ едмiнiстраiriТ rзi;l
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Щодаток до розпорядження
голови районноi державноТ
адмiнiстрацiТ
вiд а /),ц./
J\ъ

Розподiл субвенцii з обласного бюджету на фiнансування
Програми пiльгового проiЪду окремих категорiй громадян
в автомобiльному транспортi у Кам'янка-Бузькому райопi
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Назва перевiзника К-ть
транспортних

засобiв

о/" Сума коштiв
для

вiдшкодуван
ня(тис.грн.)

1 ПП "АТП-Завада" 10 aа 1aJJrJJ 66,4I
2 ПрАТ "Радехiвське АТП-

|4629"
5 16,6] зз,2|

3 ПАТ "Львiвське АТП- 1 4б30" 4 t a ,1-1
lJ.JJ 26,56

4 ТзОВ "Mipa i К" 8 26,67 5з,|4
5 ФГ "Лебiдь" 1J 10,0 |9,9з

Всього: 30 100 l99,25

Перший заступник голови
райдержадмiнiстрацii
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--:JJ"'B А.С. Вашкiвський


