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Про провеDення коlипенсацiйнах вumраm
авmомобiпьнам перевiзн uкам за
пiльzов uй проiзd окреJиuх каmеzорiй
zромаdян на прuмiськuх ]

Jwаршруmах у Кам'янка-Бузькому рuйонi | ,

Вiдповiдно до ст.6 Закону УкраiЪи ООПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiiП',
ст.29,З1,37 "Про автомобiльний транспорт", розпорядженIuI голови JЪвiвськоi
облаоноi державноi адмiнiстрацiТ вiд 29.05.2018 J\b 514/0/5-18 "Про затвердження
Порядку компенсацiйних витрат автомобiльним перевiзником, що здiйснюють
перевезення пасажирiв, якi мають право на пiльговий проiЪд на маршрутах
заг€шъного користування", враховуючи рiшення сесii Кам'янка-БузькоТ районноТ
ради вiд 2З.03.2018 J\b 10 "Про внесеннrI змiн та доповненъ до рiшення 18 ceciT
Кам'янка-БузъкоТ районноТ ради вiд 22.t2.20l7 N9 10 О'Про 

районний бюджет
Кам'янка-Бузъкого району на 2018 piK", з метою забезпечення проведеннlI

розрахункiв компенсацii виплат за пiльговий проТзд окремих категорiй громадян
та ефективного використання бюджетних коштiв.

1. Провести розподiл коштiв мiж перевiзниками пропорчiйно до кiлькостi
транспортних засобiв, що працюють на примiських маршрутах Кам'янка-
Бузького району згiдно додатку.

2. Управлiнню соцiалъного захисту населеннrI Кам'янка-БузькоТ
райдержадмiнiстрацii (А. Загайко), як головному розпоряднику бюджетних
коштiв:

2.|. Забезпечити укJIадання договорiв з автомобiльними перевiз""пu*" ,rро
компенсацiю витрат вiд перевезень пiльгових категорiй громадян, що мають'
право на пiльговий проiзд.

2.2. Проводити компенсацii витрат автомобiльних перевiзникiв внаслiдок
перевезення пiльгових категорiй пасажирiв за рахунок коштiв районного
бюджету

2.З. У випадку виявлення порушенъ умов договору про органiзацiю
перевезення пас€Dкирiв на примiськю( марттцутах загапьного користування у
Кам'янка-Бузькому районi'невiдкладно iнформувати департамент дорожнього
господарства, в'язку Львiвськоi обласноТ державноi адмiнiстрацiТ.

З. Ко розпорядя(ення покJIасти на заступника голови

районноТ де

Голова

КАМ, ЯНКА_БУЗЬКА РАИОННА ДЕРЖАВ НА АДМIНI СТРАrЦЯ
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[А.Вашкi го.

В.I.Кирилич



.Щодаток до розпорядження
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розподiл субвенчiт з районного бюджету на фiнансування
Програм"',i,,о,оВоfопроiздУокреМихкатегорiйгромадян
*u*'о*обiльному'ч,u""i,,оиЧнOМУТрансПортiуКам'янка.

Бузькому раионl

Сума коштiв
для

вiдшкодуван
ня(грн.) _

JYs

з/п

Назва перевiзника К-ть
трансцортних

засобiв

o/q

9 з9,1 9з 80.0()
1

2 8.7 2090.002

4 |J.4 ,11 80"00
t

Т,зОВ "N4ipa i К" 8 з4,8 8 j 50,00
4

23 100 24000,00
Всьог,о:

[Iершrий заступцик голОВИ J irlaрайлержадмiнiстраuii ,-' А.С.Вашкiвський


