
yKPAiHA

КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АЛМIНIСТРАЦIЯ

о д }ItЕння
м ,L//рl-tэt//f

по
/4 цzzz,r Цry*? м" Кам'янка-Бузька

Про провеdе ння Ko.|tпe+cъoqii в нmраm
авmо,vtобiльн u;ll перевiзн uкtt,ц.t :].l

пiitbzoB uй пр oi зd 0 Kpe.Nl Llx каmе;ор iй
z р о м а d я н н u п р lbtt i с l, к lLy .|l lt р ur р !, ttь сLy _у

К ctM' я tt ка- Бу з ь ксl,wзt р а йо н i

Вiцповiдно до сз-аттi б *Jаtttэt-тч УкраТни ,<Про мiсцевi дерrкавir,i
a"rMiHicTpaцiT>>. cTaгeTT 2q.. ] l. '\'i <.llpo автомобiльнийt тр8}Iслс)ртrl.

рOзгrоря.]IжеI{fтя 1,о;ioBи "J{ьвl;эсt,кrэi сlбл:rсноТ державноТ адrцiнiстрашiТ вiд
29.0-i.2018 jVg 5]4z'0;'5- i8 .'.lIlpo ззl,Rер;l)t{еFII-1я I1орялку компенсаt{ij' витра'r
автомобiлыI!I\,i ilеревi:згlи}i,_]],,/i, lil() :здiйс:tттtlють перевезеIlня паса;кирiв, якi N,laKlTb

праRс I\LL Lii.,t , , ,,.,,',. i i{il, ý,taРшpy,IaX загilJlьного корl,tстувх}jtiЯ;л"

врахоi]чючl.r рiшiелlr{я cf]cii Ь.а,;чз"янlса-Ьузы<оi' районноi радл1 вiд 18,12,20i8 Лi: 6
<l1p_,o районirий бюджет Кам'яtнка-Бl,зъкого району на 20t9 piK>, Birt

1B.l2.20i8 }Ъ7 кТlро .iа.гвеiэii}I(i]il}lя районrтоi I1рограми компе}lсацiТ пiльговогtl
проТзду окремих кат-егорiй грtr]\,1а:iяti в авr,омобiльному та залiзничноlл1
транспортi .v Кам'янка,Бч,.;ьк{}N{-1,i, parioHi T-ra 2019 piK>" з метою забезпе.lення
llроведення tr-lозрахункiв }tо,\ll]0нсацli Rпl]jJIат за пi;lьговий проТзд oKpeш{r.]x

категорiй гроN,4адян т,а еt};ектiзRii{}гL] ви1.;{_)l]исlання бкrд;кетнlлх кошт,iв:

l. Провести розгtо;li-il коi;-;,гiв рriяi перевiзниками пропорчiйно "цо

Ki;TbKocT,i трансп{)ртних ,засобiв. LLi() працюють на примiськl-tх маршруl]ах
Кам'янка-Бч:зьког,о району зт,i;;нсl дOдатк!.

2, YпiraB,rit:r,it; ]1.1ri1;_},ll,ilOi,L} :]axI4CT\ i{аселення Кашт'яtiка-iэv:зькоi

ра}-d"цер}каj]iиirjL{] i. :ill], ,r, j:. l,,l,jit_.li]if ji_]livli ро:r[1{}ряднику бrоджетнлtх коrul iB:

2.1 Забезпе,л1-1ти \/кчадення договорiв з автомобiльнипtи гtеревiзнilкiiп,lи

riгJо KtlbTT:cltc;itlil,-_. ви,iра.,|, вlд rтеревезень пiльгових категорiй гроN,Iадян. якl

\.{ають право на r;iльговий пi_lсliз;t.

З,2 ГТровOliиlи K{t\,t.tt]HcaliiT вl.r,тра,г зI-iтомобi;lылих перевiзникiв rзнас;liдов:

переtsезення гiiлы Фlзlix nii-J"ll,f |)[]lt4 it:Lt-aяtlt;эii] за рахунOк кошт,iв ;заl)}tlrтr+сгu

бю:,кетr.



4" У Еипадку виявлеFlня поi]ушень V\{oB договору про органiзацiк)

перевезення паоажирiв на приь{iських маршрутах загального користування у

Кашt'янка-Бузъкому раЙонi [lевiдкладно iнсРор\,1),вати ДеПаРТаi\iенг ;сро7illього

господарства, транспорту та зв'язку Львiвськоi обласноТ JержавноТ

алмiнiстратriТ.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти tIa гlершого

вашкiвськогtл.

Голова B.tr. Кирилич

заступника голови айонноТ державноТ адп,riнiстрацiТ А,
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Розподiл субвенцii з районного бюджету на фiнансування
Програми пiльгового шроТзду окремих категорiй громадян
в автомобiльному та залiзничному транспортi у КамОянка-

Бузькому районi

tодаток до розпорядження
голови районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ
вiд // ц z_au

А.С.Вашкiвський

Fа 19
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Перший засryпник голови
райдержадмiнiстрацiТ

J\ъ

з/п
Назва перевiзника К-ть

транспортних
засобiв

о/о , Счма коштiвl"l для
I

| вtдшкодуван
i *r" (тис.грн.)

1 ПП "АТ[I*Завада" 9 39,1 1\9,255
2 ПрАТ "Радехiвське АТП -I 4629' 2 в,7 26,5з5
3 ПАТ "Львiвське АТП- 1 4630" 4 77,4 . 53,07
4 ТзОВ "N{ipa i К" 8 З4.8 . ]0б.l4С

Всього: 23 l00 j05,0


