
ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIRVINTŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS

PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

PATVIRTINIMO

2022 m. kovo      d. Nr.

Širvintos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 7

punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir Širvintų

rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-53 „Dėl įgaliojimų Administracijos

direktoriui vykdyti dalį Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtųjų funkcijų“ 2

punktu,

t v i r t i n u viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų

finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                                                            Ingrida Baltušytė

Parengė                                                                                                SUDERINTA:
Ūkio plėtros skyriaus vyriausioji specialistė                                       Ūkio plėtros skyriaus vedėja
Diana Labanauskienė                                                                           Rita Gujienė

SUDERINTA:

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus

vedėjo pavaduotoja

Vaida Šeipūnė 

Elektroninio dokumento nuorašas
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