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Про пр о в ed е н мя к{нlýпёнсяцii в иmtrл аrп
а влп о"чt cl б iл ъ ж MMt п ер е в iзн uKtIJw :} {t

пiльzо в ttй проtз l акре.и ilx капвеzор iй
zромвiя н нн м,sэ lа"*t iсь лtl,Ly,иuр лмру m$х у
К шrw' я tl ка- Бу з ь Kl?,ryBy р rа йо н i

Ёiiцгr*.;:,iдiнir jltl сrатз,i б Закон1, УкраТни кПро мiсцевi державнi
аДvriНiС'rРацii>, *т,атей 29, 31, |37 <Про автомобiльний транспорт),
РОЗПОрядже},{t{я I,*Jloвpl jlbBiBcbKoT обласноi державноi адмiнiстрацiТ вiд
29.05.2018 ЛЬ 5l4Л:}l5-j8 Kllpo затI}еJ]дження Порядку компенсацiТ витрат
автоьсобiльн}.{fot леревiзникам, TrIo здiйсiтвоrоть перевезення пасажирiв,, якi мають
правtl н^ г_tiльговий rrроТзд на ltдаршр}iтах загалъного кOристування>),
врахоtsViочlт лll;_lзе_ртня ceciT Ir,аьд'янка-БузъкоТ районноТ Ради <Про затвердження
ПРОГРа]ИИ Kg]s,j]lf;i,{i";fl{iiT rriльгового гr;зоТзду окремих категорiЙ грсмадян в
aB'T'oM*бijibt'iLt]ll-v та залiзт{ит]}iсiму TiJa.}icшopTi у Кам'янка-Бузькоý{y районi на
20l8 pit;i> Bi:1 ,2.{.87.2t}lE TfoK,,,}lg 4 та рiлrlення cecii Кам'янка-БузъкоТ районноТ
Fади <<Гlряэ вЕif;сенi:{я зьriн та долlФtsFlеIlь до рiшення 18 ceciТ Кам'янка-БузькоТ
РаЙОНттоТ pal'I*}4 Btд 22.12".20i7 J,lb 10 к{l;эо раiтонний бюджет, Кам'янка-Бузького
РаitОНЪ' На 2{ui8 piK> вiд 18,i2.20i8 ЛЬ 5, з метою забезпечення проведеt{ня
РОЗРаХ-vНКiв я,сп+rlенгаlдi; виплат за tзi"ttъговий проТзд окремих катеrорiй
грсмал я i{ та edr eK rr.f i]Ё( j г,,J в pl кOристан}]я бюджетних коштiв :

1" i-{1ltэ*ecT'l.T iзо:rгiоДл.ц Ko*lTiB lrtiж перевiзникаý,{и прогlорцiйно цо
КiЛЬКСз*:тi т;:,э}i';il{}{,},;-,н}lх засобiв, lr{c} тlрацl<lють на примiських маршрутах
К a},{' ri F{кз- ýr i *,кiэI,-i р айгlti:v :l г.i ]iнo i{o idaT }iч.

2. УШ;lав-l]iгiIII-{J соцiirцыrоr* з;!]{I4сту населення Кaм'янка-БузькоТ
РаЙДеРlЯСа,ЦМi;+lг_,грizrдiл, як гO.i]{}вFл*]_цу })gзгi{iряlIнику бкrджетнl,tх кошrтiв;

2,.1 З*tiе:*lтечл11,14 y]l]jlli]..1eнHя Jlогс,tsoрiв з автомобiлънип,tи перевiзника]\{и
ПР(} коьдгlенсаrliю витпат Bi"i{ fiе$}*Еезеl{ь пilтьгових катеr,орiй громадян, якi
}4аiФть lтраtз{] гtа. lз i п t,i,, 1gllj.1 п poTlt;t"

}.4



3 "2 ПроводрIти компенсацiТ
перевезення пiльгових кат.егорiй
бюджету.

4" У в!lпадку виявJlення_ IiOFlYIj]енъ умов договору про органiзацiю
перевезення пасажирiВ на 1трил,4iг.:ькрiХ h4aplnpyTax загальнOго користування у
Кам'янна*Бvзькеьт1, ра.ЙОНi rлевi,lrкладltсэ iнформувати департамент дорожЕього
господарства,
адмiнiстрацiТ.

,гранспорту та зв'я:эк1, ЛьвiвськоТ обласноi державноi

:,. (q,l,rрс'ць За F}l.i.,,Jli.:T{ii{rl,t r.а{j:]Itоряд}кення Iток-пасти на першого
застчпника гФ-lоJJ g .шерrкавно[ а;lмiнiстрацii А. tsаrпкiвсъкого.
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uчl,i,г i] i,i-i, а.втоьtоб iл ь н их пt epeBi з tти KiB внаслiдок
ii; l,,,l ltilt-piB за, paxvHC,K коп:тiв районного
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fi,олаток до розпоряд}кення
I,оловL{ районноТ лерясавноТ

Розш +l,цi.it t:уý BgH цiТ з рtа й tэ н н trгt,l бrо_лясет_ч на ф i н ансчван ня
Г[рs}; i'il]ý',i,i,i яt,'i,lцr,гtэ*tlг+э гхgэtзТзlý:{ Фкрерlих ка"гегорiй гроь{аl{ян
}i ;,lý,, -,,:ii,,;,,t,l1.x,ýiФ}.E1, l"i} зi}li}tiЕ{ll{{сцY трацсшOртi r, Кам'якка-
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