
кА\4,я}{кл-БузъкА

l,оз

укрлiIIл
рлЙоi tI IA /IrrP}KAB}-IA лд[N4Ii-{Iс,грАцIя

поряiц}кtrннrI
пц. Капt'яttltа-ljу,зька Х, JЗ{ЦlJ /1Ц_

Про сmворення районноi робочоi
?рупч з пumань функцiонування
р uнку паса)tс uр ськuх авmомо б iльн uх

пер ев ез eшt на mер uпrорii Ka"lvt' янкu-
Бузькоzо району

Вi;lrrоrзiдrrо ло ri.9 ,1.1 с1, 39 Закоrrу УкраТrrи <I1po ь,riсцеrзi дерrкавнi

a:,t'ritricr.paшiT>, враховуIочи Jlисl, JIьвilзськоТ обласноТ лержавноТ адмiнiстраuiТ

Bi:t 1 9.06.2020 J\Г95/33-56 5l0l2 20:

1. Створит.и районну робочу I,рупу з пи,гань функuiонування ринку

tIасаi{iирських ав,гопцобiJIъних IIсревезеIIь IIа r,ериr,орiТ Кам'янка-Бузъкого

райоltч, згi/ttlо /Iодатку.

2. Райопrriй робочiй груrri:

. 2.|. З;tiйсrirоi]а,tи rrереlзiрки EIa ,гери,горiТ району, з ме,гоIо вияtsJlецIIя на

ришку rlаса}кирських перевезеIrь 1,рашсIIортIIих засобiв, якi експлуатуIотъся без

lIозводу IIа I1сревезсrIIIя пасажирiв, ocPopп,r:rcHoI,o вi,,lповiдно до чиFIного

:]aKoll оilаl]с,гва, з t,iltrlo oKpcN,to I,o l,раф i ка,

2.2.. ЗабезlIечува.ги Koopilиtlattilo дiй з угrравлiгrIIяN{ т,ранс[lор,гу та зв'язку

J I bBiBc ькоТ об"lrас troT ;1сржавtlоТ ailпl i rr icT,pal 1iT,

3. Кон.гроJlь за виконанIIям розIIоря/lженt{я IIокJIастИ на перIIJого заступника

I.оJ]ови райоr,rrrоТ лержавноl адмirriс,граl 1iT А.Корбешького,
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Го.ltова Христина ЗАМУЛА



До/ца,гок
до розIIоряд){tення гоJlови

райоrrrrоТ /{ер}кавноТ адм i нiстрацiТ

1зi. 1,, _l" ?,, _Lzлt!{€Й r2е!#
лъ /чв /r;l-,1/ /ХР

скJIАlц
райоr;rtоТ робочоТ I,руIIи з IIитаIIь фуrrкrдiоь{уваI]rlя ринку IIаса}кирсЬкИх

автоr,tобiлыlих перевезеFIL ша,гериторiТ Кап.,t' я н ка-Бузького району

Корбеrlький Аrrдрiй
Iгорович

Савка ()-,tbl,a

f{ми,грirзrла

- перrrrиti засl,уllt{ик l,о-цоlзи райдержадмiнiстрацiТ,
I,oJIoBa райоrlноТ робочоТ груlIи;

- завi;цl,ва,t сск,гору житJIово-комунального
I,осIIоilарс,гва, irrсррас,грук,tyри, сI]ерI,с,гики 1,а захис,гу

;l1овкi,цля рай;lерlкалмilliсr,раrtiТ, секрстар райоrrrтоТ

робочоТ r,руIlи.

Члеtt u pctйottttoi робочоi zpy п Ll|

f{яrtiвrrич Роксолаttа - заlзiдцувач ccк,t,opy з 1,1итаIль правовоТ РОбО'ГИ,

Йосифiвна зашобil,анttя l,а RияI]ленIля коругrшiТ апарату

райдержадплi rr i страцiТ;

- IIре/Iс,гавшик Кашл'янка-Бузького I]l] ГУ НП у
JIьвiвськiй об.lrастi (за зr,одоrо);

- Ilрс;,1с,гаI]]lик Черlзоttо r,рсjlсJ,кого уг]раRJIiпtля I'Y /ЦIС у
JIьlзilзськiй об",lастi (за зr,одоrо).

Керiвник апарату Любов ВиСоЧАнСькА
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