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yKPAiHA

ii-.1l, :ь,[' я,lj] {:д - Б liЗ L ti А р д иf]Н t tд ДЕРЖАВНА АДN4rНIС ТР Аl LIЯ

озпорr{джtЕння
rt. Ъ,аv' янI."i-Б) +ька жп_/Цц-g4r,9 _

Пр о р оз по d Lry ко u,lmi в лtiatc пер ев iзнuк{Ll?, |r,

якi зdiйснююmь пiльеовi перевезення на
mер umврit Кuлt'янка-Бч з t ко?с р gйон1,

I3iдповiдно lio Закоrтч Yrtpai;rli <rllpo мiсцевi державнi адмirтiстiзаtлiл';>,

Закон1, YKpaTHli <I1po звтоiч{обiльний транспорт>, розпоряджен}rя гоjIсви
jJbBiBcbKol обла,снсТ державноТ ад:,tлitтiстраrtiТ вiд 29.05.20i8 ЛЪ 5l4lal5-18 <l{po

затвердження Fiорядку коIytпенсаrцiйь,их витраг автомобiлъним перевiз;lикопt',

шо здiйснтOIФть 1ле{}евезення шас&iiiлрiв, якi мають право на пiльговtIй лiроiзд гiа
tч{арLjгiута]{ зill,:lльt{()го корис,гуваннr{)}, враховуюl{и рirrтення ceciT Кацд'яtлка-

Бi :эr"коТ paГlol+HoT раци вiд 1 fi.12.2C,18 J\Г97 <Про затверд}кення районнt""Т
-liроiglами кс},{]теЕlса.цiТ itiitъгового rryоТзду окреI\4их катег,о1liлt l,iэоl\аадяц Е1

aнTпr,tei5iJlъ1-1t]lvl}/ та залiзничноN,iу тр:Е[спOртi у Кам'янка-Бузько1\{у рlзйлri;i H;l

2CI;ii piK> та рiшlення ceciT Кам'янка-БчзькоТ райоrrноТ ради вiц 2З.tl4.2аi:l "hi9$

<,.Г"i.1-1;л tst{есен}{я зълiн та до]lовIIень у рiшення 26-о\ cecii' Кам'яllrtа-Бчзьi,:,.;Т
pal"lorlHof рали вiд 18.12.2С18 JTэ 6 <Про районний бгоджет Кашi'янка-}_il,зl,кзt,l,

РаЙоriУ ца 2\lr9 piK,r, з метою забезпеченяя_проведецня розрахyIlкiв ксli"ягl,.:iлсэц.Т

Вип"пат :ja Ir].i]ьхо,,;ий проТзд oкpeb{t{x категорiй громадян та ефе;iгиtiiто;-*
ЕиIiористанi;я блодrлlетних коrптiв :

i'
1, ГТровести рсзподiл коlлтiв Mi:K перевiзниками, якi здil:тснjоють пl:iьговi

l]еРflВеЗенFlя, шропuрrtiriно до Ki.irbKocii цэанспортних засобiв, {r1,o працlслidiль }{э

приплiських &fаршр!rта,х Калчt'ятнка-Бу:lьlсогс району_ згiдно з додаткOh,l"

2.. lv'правлiнню огlцiальнtrr,о зах}it:ту населенЕjri Капц'slнка,Бч,;ьксзТ
РВliдерiка,lцмiнir:траiiiТ (.А.Зага.йко), ,{i( головI{о}{ч рФзпf)рядник,y бтод,т,се,тriртх
KcTrrTiB:

2.1. [iровOдити Ko}"illeгIoaiiiT ви,l,)?,[ аьто}чtслбi;iьлiих ltтеревiзнtttсiв вт:;:l-:]Iiд{l]i

Перевезf;Fiня пi:тьrових катсгсзрiй п:.r ажирiв за рахуtIок KottTTiB райi-..t;ti.rзt,rl
бк..джс,l,,у



2.2. У випадку виявлення порушень умов договору про органiзацiю
ПеРеВеЗення IIасажирiв на примiських маршрутах загаJIьного користування у
Кам'янка-Бузькому районi невiдкладно iнформувати департамент дорожнього
господарства, транспорту та зв'язку Львiвськоi обласноi державноТ
адмiнiстрацii.

З. Контроль з_ нанням розпорядження покJIасти на першого
заступника гол

Голова

вноТ адмiнiстрацii А.Вашкiвського.

B.I. Кирилич
6],i9щ;;

Ч-,ъf-,я

(



Перший заступник fолови
райдержадмiнiстрацii

Щодаток
до розпорядження голови
районноi державноТ адмiнiстрацiТ
вiд <<l { >> 2019 року

Розподiл субвенцii з районного

А.С.Вашкiвськирi

бюджету на фiнансування Програми компенсацii пiльгового проiЪду
окремих категорiй громадян в автомобiльному та залiзничному

транспортi у Кам'янка-Бузькому районi на 2019 piK

Nь
з/п

Назва перевiзника К-ть
транспортних

засобiв

о//о Сума коштiв
для

вiдшкодуван
ня(грн.)

9 ПрАТ "Радехiвське АТП-
14629" 2 I4,з \692|,16

2 ПАТ "Львiвське АТП- 1 46з0" 4 28,6 ззв4з,52
3 ТзОВ "Mipa i К" 8 57,1 67568,72

Всього: l4 100 118334,00
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