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KAVI, ЯНКА-БУЗЬКА РАИОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ

ОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Ка:чr'янка-Буiька х" 5*ýз /tэ/-qц/?

Пр о нр о в е l е н ня d о d аmко в oi комп е н с а цi|i в umр шm
ПАТ <<JIbBiBcbKe АТП-l4б3Ь за пiльzовuй проtз0
окреIиаж кяmеzорiй zромаdян на прuмiськuх
лrар шруm*х у Кuлt'янка-Бузькому районi

tsiдгiовiдно до ст. б Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>, с,г. ст. 29, З|,37 оПро автомобiльний транспорт>), враховуючи

рiшення сесiй Кам'янка-БузькоТ районноi ради вiд 2З.0З.201'8 ЛЬ б <Про
BHeceHHrI змiн та доповнень до рiшення 18 сесii Кам'янка-БузькоТ районноi ради
вtд22.|2.2017 Jft 10 <Про районний бюджет Кам'янка-Бузького району на 201,8

рiю> та вiд 24.аХ.2018 Ns 4 <Про BHeceHHrI змiн та доповнень у рiшення сесiй
Кам'янка-БузькоТ районноТ ради>> :

1" Провести компенсацiю витрат ПАТ <<Львiвсьltt АТП-14630> за
пiльговиЁI шроiЪд окремих категорiй громадян на гlримiських маршрутах у
Кам'янка-Бузькому районi за рахунок районного бюджету згiдно з додатком.

2. i'lrlзавлiнню соцiального

райдеi;;лlадui нiст*ацiТ (А. Загайко) :

захисту населення Кам'янка-БузькоТ

2"| Забезпечити укJIадення додатковоТ угоди з ГIАТ <<Львiвське АТП-
14б30> про компенсацiю витрат вiд перевезень пiльгових категорiй громадян,
якi MaroTb право на пiльговий проiЪд.

2.2Проводити компенсацiю витрат ГIАТ <<Львiвське АТП-14б30) згiдно
поданих рOзрахункiв суми компенсацiйних виплат за пiльговий проiЪд окреflлих
категорiй громадян при користуваннi пасажирським транспортом ,на

гlримiських маршрутах.
З"У виIIадку виявлення порушень умов договору про органiзацiю

переtsезення шасажирiв на примiських маршрутах заг€Lпьного користуванНя у
Кам'янка-Бузькому районi невiдкладно iнформувати департамент дорожньогС
господарOтва, транспорту та зв'язку Львiвськоi обласноТ державноТ
адпаirтiстрацii"

виконанняNI розпорядження покласти на першого
iнiстрацii А.В ашкiвського.

р
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B.I. Кирилич



.Щодаток
до розпорядження голови
районноi державно! адмjнiстрацiТ

Розподiл коштiв з районного бюджету на фiнансування Програми
компенсацii пiльгового проiъду окремих категорiй громадян в

автомобiльномУ та залiзНичномУ транспОртi У Камоянкu-Буr"*ому районi
на 2018 piK
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Назва перевiзника помiсячний
розподiл

Сума, грн.

ll

ПАт <<JIbBiBcbKe АТII- 1 4б30)

за вересень
2018 року

i3000,0

за жовтень
2018 року

13000,0

Голова
райдержадмiнiстрацii B.I. Кирилич


