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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РМОНFIА ШРЖАВFIА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Lшибrrrцg_}ý,{,у /*ry м. Кам'янка-Бузька

Прв пров е й ен уtя компенсацii в umраm
а В Цi i i,",з t ; 1,1 : 
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пL,gьzов wй проiз d oюpeJиux каmеzорiй
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Вiдпсвiдно до
адмirriстрацiТ>>, 0т, ст.

розшорядя{ення голови
2g.О5.2аffi ]ф 514/0/5-18 <Про затвердження Порядку компенсацiТ витрат

- '': , г,€рtэвiзникам, що здiйснюють перевезення пасажирiв, якi Ма}ОТЪ0В Гt_)},i{-,.,-i},. i ]з_l j i-i ,, l

пр?isс tii:i ,iiльговий проiъд на маршрутах загального користування)),

Bpi:lxoý=i,K:.ilr ;эi:цеlrня cecii Кам'янка-Бузькоi районноТ РаДи вiд 19.10.2018 JY9 5

<<Гiр,.-, .:-[ ] ]'] llMiH та доповнень до рiшення 18 ceciT Кам'янка-Бузькоi"
pali,];,li;iii ilir;l-i з-l-,i'.2.12.2а17 Jф 10 <Про районний бюджет Кам'янка-Бузького
paiii,,l,,. ii.," ];.l t 8 piK>, з метою забезпечення проведення розрахУнкiв :]

Ko,1iilij.li,],;.l;.i,jrl_.,lJ : _}иплат за пiлъговий проiзд окремих категорiй гроМаДяН Те

еф еr:,r rz Blj {f г i-: fi Ll кор].Iстання бюджетних коштi в :

1" il;з._веста розподiл коштiв мiж перевiзниками пропорuiЙнО Д.0

Kir,bK+t:Tj трri:]i;]Ii)F,тних засобiв, що працюють на примiських маршрУТаХ

Ка,i,l'яrtка*ý},зьу_сго району згiдно додатку.
2" 1,'п}аВлiцглЮ соцiалъногО захистУ населення Кам'янка-БузькоТ

paii"л*r,ii,;.:rrri,:i::T patliT (А.Загайко), як головному розпоряднику бюджетник
коlп:';;:':

,l.i. Гli,*с.всдити компенсацiто витрат автомобiльних перевiЗНИКiВ

внасл;.lir]: ]-,:.,;l,,I (]з()ння гtiльгових категорiй пасажирiв за рахунок KoшrTiB

РаЙ{lгiiiil,. (., : .,,{(,3г)'.
':. ;, ]:' Е:Lltt?iщк} виявлення порушень умов договору про орГанlЗаЦlЮ

Пе:}_.:i;.'].)ii,:_:, ,,,,,,эакирiв на примiських маршрутах загаJIьного користування \,

Kr.,r,!'*Ht:;l*iTi:;or,"ory районi невiдкладно iнформувати департамент дорОЖНЬOГО

транспортУ та зв'язкУ Львiвськоi обласноТ державноТ

ль за виконанням розпорядженнrI з€tлишаю за собою.

А.С. Вашкiвський

ст. б Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
29,31, З7 <Про автомобiльний транспорт>>,

львiвськоi обласноi державно1 адмiнiстрацiТ вiд

е;i9s;пь
голови Jйw'



Щодаток до розrrорядження
голови райдержадм i нiстрачii
вiд /f,-/0,{pff хs ?фf /0J- 0J //I

розцодiл субвенцii з районного бюджету на фiнансування
[trрограми пiльгового шроiзду окремих категорiй громадян
Е автомOбi;rьному та залiзничному транспортi у Кам'янка-

Бузькому районi

ль
з/п

Назва шеревiзпика К-ть
транспортних

засобiв

о/о Сума коштiв
для

вiдшкодуван
ня (грн.)

1 Т]{ I "А'I tl-Завада" 9 з9,1 299|I,50

2 ПрАТ "Радехiвське АТП-
\4629"

2 8,7 6655,50

3 IIАТ ";iъвii*ське АТП- 1 46З0" 4 17,4 13311,00

4 'ГзОВ "r\tipa i К'' 8 34,8 26622,а0

Всього: 23 100 7б 500,00

Керiвник ашарату райдержадмiнiстрацil Л.П.ВисочаЕська


