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Visagino savivaldybės administracijos

Finansų ir biudžeto skyriui

2022-01-___ Nr. (3.5) S-____

DĖL BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ biudžeto vykdymo ataskaitų

rinkinį 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

PRIDEDAMA. 36 lapai.

Direktorė Irena Oficerova
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