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<<Россия Федерациясендэ щирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында) 2003 елныц

6 октябренЛаге 131-ФЗ номеРлы ФедераЛо.чпо,"",Ц 15 статьясЬшдагЫ 4 олеше нигезенда Нырты

авыл х(ирлеге Советы карар итте:

1. Татарстан РесrryблИкасы Кукмара муниципаль районы С_оветына Татарстан Ресгryбликасы

кукмара муниципаJIь районыныц Мелкэт haM щир менэсэбэтларе пшIатасына)I(ирле эhэмиятгэге
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- Татарстан Ресгryбликасы Кукмара муниципаль районы Нырты авыл х(ирлеге муниципаль
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- Татарстан Ресгryбликаоы Кукмара муниципаль районыньщ расми сайтында

1w*w.KцKmbr.tatarstanrujTurup.iu" Ёеспубликаiы Кукмара муниципаJIь районы Нырты авьtл
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