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Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi

ir atsižvelgdamas į pasikeitusį įstaigos pavadinimą,

p a k e i č i u Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio

4 d. įsakymo Nr. ĮV-E-751 „Dėl Visagino savivaldybės įstaigų, galinčių suteikti pagalbą be priežiūros

likusiam globos ar slaugos reikalingam negalią turinčiam asmeniui bet kuriuo paros metu, sąrašo

patvirtinimo“ 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras (vaikai).“

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas
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