
Хҿрмҽтле ауылдаштар! Саҡ ырылған етҽкселҽр! 

     

       Һеҙ ҙ ең иғтибарығыҙ ға Кейекбай ауыл Советы һҽм ауыл хакимиҽтенең 

2017 йылдағы эшмҽкҽрлеге тураһында отчетын тҽҡ дим итҽм. 

        Кейекбай ауыл Советында Уставҡ а ярашлы 7 депутат эшлҽй. Ауыл 

Советының 10 ултырышы үтте. Был ултырыштарҙ а 40 ҡ арар ҡ абул ителде.  

Советтың планын раҫ лау, ауыл билҽмҽһенең ерҙ ҽр менҽн файҙ аланыу һҽм 

тҿҙ ҿлҿш ҡ ағиҙ ҽлҽренҽ үҙ гҽрештҽр индереү, ерҙ ҽргҽ аренда хаҡ ын 

билдҽлҽү тҽртибе, бюджет үтҽлеше һҽм бюджетҡ а үҙ гҽрештҽр индереү, 

ауыл билҽмҽһе уставына үҙ гҽрештҽр индереү, депутаттарҙ ың килем, 

сығымдары, мҿлкҽттҽре тураһындағы нигеҙ лҽмҽгҽ үҙ гҽрештҽр индереү, 

район Советы һҽм хакимиҽте менҽн   килешеүҙ ҽрҙ е раҫ лау, ауыл 

билҽмҽһендҽ зыяраттарҙ ы тҽртиптҽ тотоу нигеҙ лҽмҽһен раҫ лау, ер һҽм 

мҿлкҽт һалымын билдҽлҽү, 2018 йыл, 2019-2020 йылдарҙ ың планлы осорона 

бюджет һҽм башҡ а һорауҙ ар ҡ аралды.          

    2017 йылда ауыл хакимиҽтенең 55 ҡ арары, 46 бойороғо ҽҙ ерлҽнде. 402 

хат килгҽн, 216 хат ебҽрелгҽн. 

         

         Ауыл хакимиҽтенҽ 2 кеше торлаҡ  шарттарын яҡ шыртыуҙ ы һорап, 19 

ғариза хакимиҽттҽ эшлҽгҽндҽрҙ ҽн, 2 кешенҽн яҙ ма мҿрҽжҽғҽт: улар ауылда 

законһыҙ  спиртлы эсемлектҽр һатыу буйынса һҽм күршелҽр мҿнҽсҽбҽте 

буйынса.  Тҿрлҿ справкалар һорап 1168 кеше мҿрҽжҽғҽт итте, 79 кеше мал 

һатырға справка алды, 190 кеше хҽрби иҫ ҽптҽ тора, шуның 9-һы ҡ атын-

ҡ ыҙ , 13 кеше учетҡ а торған, 1 учеттан тҿшкҽн. 

           Морат туғайында 23 арендатор эшлҽй. 2017 йылда уларға 419602,92 

һум аренда хаҡ ы иҫ ҽплҽнде. 

         7 дҿйҿм йыйылыш үтте. Был йыйылыштарҙ а экологик ҿмҽлҽр, 

ауылдарҙ ы тҿҙ ҿклҽндереү, ауылдарҙ а пожар хҽүефһеҙ леге, йорт 

хайуандарын тотоу ҡ ағиҙ ҽлҽре, малдарҙ ы кҿтҿүлектҽргҽ ҡ ыуыу, урындағы 

инициативаларҙ ы хуплау проектында ҡ атнашыу, тракторҙ арға техник 

күҙ ҽтеү үткҽреү кеүек мҽсьҽлҽлҽр ҡ аралды. 

  Торлаҡ  шарттарын яҡ шыртыу буйынса 33 кеше иҫ ҽптҽ тора, 

шуларҙ ың 9-ҙ е күп балалы ғаилҽлҽр, 7-һе мҿмкинлектҽре 



сиклҽнгҽндҽр(инвалидтар), 7-һы йҽш ғаилҽ, 6-һы локаль һуғыштарҙ а 

ҡ атнашыусылар 

 

 

                          ДЕМОГРАФИЯ 

  Кейекбай ауыл билҽмҽһендҽ  2017 йылдың 1 ғинуарына ҡ арата 980 кеше 

иҫ ҽплҽнде.  274 хужалыҡ  (Кейекбайҙ а -88, Гҽҙ елгҽрҽйҙ ҽ-148, Мҽндҽғолда-

36, Аҡ булатта-2).  Күп балалы ғаилҽлҽр һаны -41, мҿмкинлектҽре 

сиклҽнгҽндҽр (инвалидтар) 44, шуларҙ ың 8-ҙ е балалар. 4 тыл  ветераны 

йҽшҽй, шуның берҽүһе  Бҿйҿк ватан һуғышы ветеранының тол ҡ атыны.    

        2017 йылда  7  сабый тыуған. Кейекбайҙ а -2, Ғҽҙ елгҽрҽйҙ ҽ-4, 

Мҽндҽғолда -1.  2016 йыл менҽн сағыштырғанда   7 балаға аҙ ыраҡ  . 7 кеше 

донъя ҡ уйған, тҽбиғи үҫ еш юк.  

Ауыр ғаилҽлҽр һаны -2.  2018 йылдың 1 ғинуарына ҡ арата ауыл билҽмҽһендҽ 

125 пенсионер. 44 хеҙ мҽт ветераны иҫ ҽптҽ. 

         

 2017 йылдың 1-се июленҽ ҡ арата мал һанының иҫ ҽп алыу һҿҙ ҿмтҽһе 

буйынса ауыл билҽмҽһе хужалыҡ тарында бҿтҽһе: 

 

271   ғаилҽнең 177  хужалығында 819 баш эре мҿгҿҙ лҿ мал 

331 баш һыйыр малы 

68 хужалыҡ та 143 баш ат малы 

1130  баш һарыҡ , 82 баш - кҽзҽ 

1353 баш ҡ ош-ҡ орт 

110 хужалыҡ та 1002 оя бал ҡ орто иҫ ҽптҽ тора 

                                          

          БЮДЖЕТ 

        Кейекбай ауыл билҽмҽһе 2017 йылға  килем буйынса планды 103,7%-ҡ а 

үтҽне. (2 373 446,7 һумға). Шул иҫ ҽптҽн үҙ  килем 109,5% тҽшкил итте. (969 



742,7 һум). Физик шҽхестҽрҙ ҽн мҿлкҽт һалымы 117,3 % (12 235,55 һум), ер 

һалымы 107,7%-ҡ а (110 508,73 һум) үтҽлде, юридик шҽхестҽрҙ ҽн ингҽн ер 

һалымы 115,9%  (334 387,52 һум) тҽшкил итте.  Ауыл билҽмҽһенең арендаға 

бирелгҽн ерҙ ҽренҽн килгҽн килем 102,3 %,  419 602,92 һум тҽшкил итте. 

Нотариал хеҙ мҽте күрһҽтеүҙ ҽн (госпошлина) 13520 һум килем алынды. 

 Кейекбай ауыл хакимиҽтенең 2017 йылға ҡ абул ителгҽн бюджеты  

2 314 258,12 һумға статьяларға ярашлы тотонолдо: 

 

 174 830  һум ер, милек һалымы ҿсҿн түлҽнде, 

 1900 һум транспорт һалымы 

 4839,81 һумға машинаға страховка, техосмотр үткҽрелде 

 32170,18 һум телефон бҽйлҽнеше һҽм интернет ҿсҿн түлҽнде 

 3500  һум оргтехникаға (картридж заправит ителде) тотонолдо 

 62000 һум ГСМ (бензин) ҿсҿн 

 64852 һум урамдарҙ ы ҡ арҙ ан таҙ артыуға тотонолдо 

 9600 һумға автомобилгҽ запчасть алынды 

 9600 һумға хакимиҽткҽ утын алынды 

 10000 һум концеляр тауарҙ арға тотонолдо 

 13900 һум тҿрлҿ программаларҙ ы яңыртыу, сертификат алыуға, 

электрон подпись эшлҽтеүгҽ түлҽнде; 

 1844,55 һум администрацияға тотонолған электр энергияһына түлҽү 

ҿсҿн 

 3920  һумға газета-журналдарға яҙ ылдыҡ  

 14000 һум пожар хҽүефһеҙ леге буйынса тотонолдо ( рукава 

мотопомпага) 

 35000 һумға ер участкалары үлсҽтелде (межевание) 

 Ғҽҙ елгҽрҽй ауылында 227164,47 һумға Салауат Юлаев урамы 

ремонтланды 
 

 

       2017 йылда республика бюджетынан ауылдарҙ ы тҿҙ ҿклҽндереү ҿсҿн 

500 мең һум күлҽмендҽ ауыл билҽмҽһенҽ аҡ са бүленде.  

 Шул аҡ саның 145278 һумы урамдарҙ ы яҡ тыртыу ҿсҿн электр 

энергияһы сығымдарын ҡ аплауға тотонолдо; 

 Ауылдарҙ ағы урам лампаларын ремонтлау ҿсҿн 57668 һум тотонолдо 

 60000 һум урамдарҙ ы ҡ арҙ ан таҙ артыуға тотонолдо 

 15698 һумға аншлаг эшлҽтелде (Кейекбай ауылы  сигендҽ ҡ уйылды) 



 Ғҽҙ елгҽрҽй ауылында ҡ ый түгеү урынын ремонтлау ҿсҿн 65000 һум 
тотонолдо 

 Ғҽҙ елгҽрҽй ауылында һыу колонкаларын ремонтлау ҿсҿн 148056 һум  

тотонолдо 

 Флагтар алыу ҿсҿн 3300 һум аҡ са тотонолдо 

 Кейекбай ауылындағы обелисктың эргҽ-тирҽһен ремонтлау ҿсҿн 5000 

һум тотонолдо(материалдар алынды штакетник,прожилина) 

   

Ауыл хужалығы, бҽлҽкҽй эшҡ ыуарлыҡ  

 Ауыл билҽмҽһендҽ 4 фермер хужалығы, 10 шҽхси эшҡ ыуар иҫ ҽплҽнҽ. 

Бҿтҽһе 6 магазин эшлҽй. 

Мҽғариф 

       Ауыл билҽмҽһендҽ Кейекбай башланғыс мҽктҽп-балалар баҡ саһы, 

Мҽндҽғол башланғыс мҽктҽбе, Ырғыҙ лы урта мҽктҽбенең Ғҽҙ елгҽрҽй  

филиалы эшлҽп килҽ.   

          Ырғыҙ лы урта мҽктҽбенең Гҽҙ елгҽрҽй филиалы 

2017 уҡ ыу йылында  68 балаға 6 юғары, 5 беренсе категориялы  уҡ ытыусы 

белем бирҙ е. Уҡ ыу йылын 100% ҿлгҽш 55% сифат менҽн  тамамланылар. 9 

синыфты 7 уҡ ыусы тамаланы. Берҙ ҽм дҽүлҽт имтиханын 100% ҿлгҽш менҽн 

тапшырып ҿсҽуе 10 синыфҡ а, дүртҽүһе  тҿрлҿ колледждарға уҡ ырға инде, 

мҽктҽпкҽсҽ балалар тҿркҿмҿндҽ 24 бала иҫ ҽптҽ торһа, шуның 10-15 генҽ 

даими йҿрҿй.2 тҽрбиҽсе, 1 ярҙ амсы эшлҽй.Район конкурстарында актив 

ҡ атнашып торалар. 

2017 уҡ ыу йылында уҡ ыусылар тҿрлҿ конкурстарҙ а, ярыштарҙ а актив 

ҡ атнашты. Мҽктҽптең “Сулпыҡ ай”ансамбле,Нургалина Лҽйсҽн, Хакимов 

Ридан районда  “Яҙ ғы тамсылар” конкурсында ҡ атнашып 1 урын алдылар 

һҽм зона конкурсына Ҽбйҽлил районына барып  2 урын , ҽ Нургалина Лҽйсҽн 

1 урын алып,  республика конкурсында  ҡ атнашып  диплом алды. Етҽксеһе -

Ишмухаметова Илүзҽ Нуретдин ҡ ыҙ ы. Район кимҽлендҽ үткҽн  “Живая 

классика” конкурсында Ишмухаметов Ильназ – 2 урын, Маликов Динис һҽм 

Сҽғитова Нурзидҽ “За артистизм ” номинацияһында еңеүсе булдылар. 

Етҽкселҽре Мостафина Фирдҽүес Сҽмиғулла ҡ ыҙ ы,Сҽғитова Гҿлнҽзирҽ 

Ҽхтҽметдин ҡ ыҙ ы. Олимпиадалар: Билалова Диана физик культуранан, 



Ишмухаметова Ҽдилҽ, БилаловаРегина , Билалова Диана башҡ орт теленҽн 

призер булдылар. Етҽкселҽре Билалова Розалия Рҽис ҡ ыҙ ы, Сҽғитова Фҽимҽ 

Мҿжҽүир ҡ ыҙ ы,Сафина Ҽҡ лимҽ Сҽғит ҡ ыҙ ы 

Йҽш эҙ лҽнеүселҽр конкурсында мҽктҽп уҡ ытыусылары һҽм уҡ ыусылары 

бик актив ҡ атнашты. Юмагужин Динислам менҽн Ишмухметов Ильназ 1 

урын-   етҽксеһе Айбатова Лилийҽ Ғафур ҡ ыҙ ы, Ишмухаметова Ҽдилҽ 3 

урын -  етҽксеһе Сафина Ҽҡ лимҽ Сҽғит ҡ ыҙ ы, Сирбаев Юлдаш һҽм 

Сҽғитова Нурзидҽ номинацияла еңеүсе, Баймурзина Гҿлирҽ , Хакимов Ридан, 

Билалова Айзилҽ  призерҙ ар булды. Етҽкселҽре – Билалова Нҽилҽ Уразбай 

ҡ ыҙ ы, Билалова Розалия Рҽис ҡ ыҙ ы, Сҽғитова Гҿлнҽзирҽ Ҽхтҽметдин 

ҡ ыҙ ы, Бердикаева Нурзидҽ Ишбулды ҡ ыҙ ы, Маликова Нурсилҽ Барый 

ҡ ыҙ ы. Баскетбол ярышында ҡ ыҙ ҙ ар командаһы 3 урын алыуға ҿлгҽште. 

Республикабуйынса үткҽн шиғыр конкурсында үҙ е яҙ ған шиғыр менҽн 

ҡ атнашып Муллагулова Айгүзҽл беренсе урын алды. Етҽксеһе -Сҽғитова 

Фҽимҽ Мҿжҽүир ҡ ыҙ ы. “Аманат”журналы  Ҽсҽйҙ ҽр кҿнҿнҽ 

арнапреспублика кимҽлендҽ үткҽргҽн видео конкурсында ҡ атнашып  

Ишмҿхҽмҽтова Ҽдилҽ 1 урын алды. Районда уткҽн КВН да  мҽктҽп 

командаһы 2 урын алды. Тағы ла бер ҙ ур ҡ ыуанысыбыҙ  булды: 

Ишмҿхҽмҽтова Илүзҽ Нуретдин ҡ ыҙ ы етҽклҽгҽн балалар вокал  ансамбле 

республика кимҽлендҽ “Ҿлгҿлҿ вокаль ансамбль “ исеменҽ лайыҡ  булды. 

Уҡ ытыусыларыбыҙ  тҿрлҿ ярыштарҙ а ҡ атнашып торалар, уңыштарыбыҙ  

ҙ а бар:профсоюз ярышында актив ҡ атнаштыҡ .  Айбатова Лилиҽ шахмат 

буйынса 2 урын, волейбол буйынса йыйылма команда 3 урын алды. 

 

 Кейекбай башланғыс мҽктҽп – балалар баҡ саһы  

      2016-2017 йылында башланғыс мҽктҽптҽ 19 бала белем алды. 1 уҡ ыусы 

дүртенсе  синыфты тамамлап, Иҫ ке Собханғол урта мҽктҽбенҽ уҡ ырға 

барҙ ы. Ҿлгҽш -100%,  Сифат- 66%. Балалар баҡ саһында 20 бала иҫ ҽптҽ 

тороп, 16 бала даими йҿрҿнҿ. Был 80% тҽшкил итҽ. Уларҙ ың араһынан  

финанс яғы наҡ ыҫ   булыу һҽм ауырыу сҽбҽпле йҿрҿмҽгҽндҽр бар. 

Уҡ ытыусылар һаны -3, тҽрбиҽселҽр – 2.  Бҿтҽ педагогтар ҙ а  махсус 

белемле. 



Яңы уҡ ыу йылы мҽктҽпте укыу йылына ҽҙ ерлҽүҙ ҽн башалана. 2017-2018 

укыу йылына мҽктҽпте ҽҙ ерлҽүҙ ҽ ата –ҽсҽлҽр, мҽктҽп хеҙ мҽткҽрҙ ҽре 

ҽүҙ ем ҡ атнашты. Һҿҙ ҿмтҽлҽ мҽктҽпте яңы укыу йылына ҽҙ ерлҽүҙ ҽ 

коллектив район буйынса  2 урын алыуға ҿлгҽште. 

.  

    Балалар ижады үҙ ҽге тарафынан ойошторолған фотоконкурста ла 2-3 

синыфтан Бҽхтийҽр, Айгүзҽл, Айсыуаҡ  ихлас ҡ атнаштылар һҽм Алтыншина 

Айгүзҽл 3 урын алып Маҡ тау ҡ ағыҙ ы һҽм иҫ тҽлекле бүлҽккҽ ҿлгҽште, ҽ 

Сафин Бҽхтийҽргҽ ҽүҙ ем ҡ атнашҡ ан ҿсҿн Маҡ тау гамотаһы бирелде. 

Ҽсҽлҽр кҿнҿ уңайынан ғаилҽгҽ һҽм балаларға социаль ярҙ ам күрһҽтеү бүлеге 

үткҽргҽн “Ҽсҽйем –тромош биҙ ҽге” исемле район һүрҽт конкурсында 

ҡ атнаштыҡ . 1 синыф уҡ ыусыһы Ҽминов Данияр – 3 урын, ҽ ҡ алғандарға 

ҽүҙ ем ҡ атнашҡ ан ҿсҿн маҡ тау ҡ ағыҙ ҙ ары бирелде. Башланғыс синыф 

уҡ ыусылары араһында муниципаль күлҽмдҽге олимпиадла 4 синыф 

уҡ ыусылары Сафина Диниҽ 3 урын алыуға ҿлгҽште,  Алтыншина Айгүзҽл 

призер булды. Тҽрбиҽлҽнеүсе Сҽфитдинова Фатима рйон күлҽмендҽ 

үткҽрелгҽн “Балалар күҙ леге аша донъяға ҡ арау” һүрҽттҽр конкурсында 

номинация буйынса бүлҽк алды. Бҽлҽкҽй фҽндҽр сиктҽрендҽ үткҽн фҽнни- 

тикшеренеү эшенҽ 2 уҡ ыусыны алып барып, Сафин Бҽхтийҽр “Исемдҽр 

донъяһында” исемле эше менҽн 3 урын алып ҡ айтты. 4 синыф уҡ ыусыһы 

Фҽзуллина Сулпан синыф уҡ ыусыһы Хҽруллин Айсыуаҡ  һүрҽттҽр конкурсы 

буйынса призлы урынды биргҽндҽре юк. 

      Бҿтҽ яулаған уңыштары һҿҙ ҿмтҽһендҽ Сафина Диниҽ Республика 

башлығы  шыршыһы байрамына, Фҽйзуллина Сулпан муниципаль шыршы 

байрамына барып ҡ айттылар.  

Мҽктҽп яны баҡ саһында балаларҙ ы ҿҫ тҽлмҽ тукландырыу маҡ сатынан  

йыл ҽйлҽнҽһенҽ етерлек мул уңыш үҫ тереп алынды. Мҽктҽп коллективы 

ауыл күлҽмендҽ үткҽрелгҽн сараларҙ ан ситтҽ ҡ алмай. Бергҽ ҡ айнап йҽшҽй.  



Материаль-техник база буйынса мҽктҽп биналары физик яҡ тан  

иҫ кергҽн. Балалар баҡ саһы СанПин талаптарына тура килмҽй, мҽктҽптең 

ҙ ур бинаһына һҽм ашханаға капитал ремонт талап ителҽ. 

 

 

 

МҼНДҼҒОЛ АУЫЛЫ БАШЛАНҒЫС БЕЛЕМ БИРЕҮ МҼКТҼБЕ 

Уҡ ытыу-тәрбиәүи эштәр. 2017 йылда 4-се класты 2 уҡ ыусы 

тамамлаһа, 1-се синыфҡ а уҡ ырға 2 уҡ ыусы килде. Сентябрҙ ҽ уҡ ыу йылын 

6 уҡ ыусы башланы. 3 бала мҽктҽпкҽсҽ ҽҙ ерлек тҿркҿмҿнҽ йҿрҿй. 2017 

йылды 4 уҡ ыусы «4» , «5» билдҽлҽренҽ тамамланы. Мҽктҽптҽ атайҙ ар кҿнҿ, 

ҽсҽйҙ ҽр байрамы, Еңеү кҿнҿ, һуңғы ҡ ыңғырау, Белем кҿнҿ, ололар кҿнҿ, 

уңыш байрамы, Ҽсҽ кҿнҿ, БР кҿнҿ, Яңы йыл байрамдары уңышлы үткҽрелде. 

Ҽсҽ кҿнҿнҽ арналған район күлҽмендҽге иншалар конкурсында  Миңлеғолов 

Илнар,  Ҽхтҽмов Фҽдис,  Ҽхтҽмова Илзидҽ актив ҡ атнашҡ андары ҿсҿн 

грамота һҽм бүлҽктҽр алдылар. Декабрь айында  Миңлеғолов Илнар 

муниципаль Шыршы байрамында ҡ атнашты.  

Юл, пожар,шҽхси хҽүефһеҙ лек ҡ ағиҙ ҽлҽре буйынса класс сҽғҽттҽре, 

инструктаждар даими үткҽрелде. КДН-да иҫ ҽптҽ тороусы балалар юҡ . Ата-

ҽсҽлҽр мҽктҽп тормошо менҽн ҡ ыҙ ыҡ һыналар, ярҙ ам итҽлҽр.  

Йәмғиәт эштәрендә ҡ атнашыу. Яҙ  һҽм кҿҙ  айҙ арында  обелиск 

янын ҡ ыйҙ ан таҙ артыу, экологик субботниктарҙ а ҡ атнашыу ҽүҙ ем 

барҙ ы. Клуб хеҙ мҽткҽрҙ ҽре менҽн берлектҽ Интернационалистар кҿнҿн, 

Ололар кҿнҿн һҽм Инвалидтар кҿнҿн билдҽлҽнек - концертта ҡ атнаштылар, 

ҡ отлау открыткалары тапшырҙ ылар. 

Материаль-техник база.  Мҽндҽғол башланғыс мҽктҽбе зданиеһы 1991 

йылда тҿҙ ҿлгҽн, ағастан, бер этажлы.  Спорт залы, ашхана юҡ , кластарҙ ың  

размеры һҽм торошо санитар-гигиена талаптарына тура килмҽй. Утынлыҡ  



сафтан сыҡ ҡ ан, түбҽһе серегҽн. Бҽҙ рҽф түбҽһенҽ тимер япма кҽрҽк. Мҽктҽп 

зданиеһы нигеҙ е капиталь ремонт талап итҽ. Мейес аҫ ты бүрҽнҽлҽрен, 

иҙ ҽнде алыштырырға кҽрҽк.   

Уkыу йылы аҙ ағында мҽктҽп эсендҽ косметик ремонт эшлҽнде.  

 

ҺАУЛЫҠ  ҺАҠ ЛАУ. 

        Кейекбай ауыл билҽмҽһендҽ 3 фельдшер-акушерлыҡ  пункты эшлҽп 

килҽ. 

Кейекбай фельдшер-акушер пункты 

 2 тапҡ ыр район үҙ ҽгенҽн врачтар килеп халыкты караған . амбулатор 

ҡ абул итеүе 2375, шуның 1490 ололар,880 балалар. Ҿйҙ ҽргҽ йҿрҿү 432. 

Уртаса кҿнҿнҽ 7 кеше тура килҽ. Аптеканан халыҡ ҡ а һатыуға дарыуҙ ар 

ҿҙ лҿкһҿҙ  алып торола.Тҽғҽйен халыҡ  диспансер күҙ ҽтеүе үткҽн. 

Прививкалар план буйынса үтҽлгҽн. Мҽктҽптҽ 2 тапҡ ыр, клубта 1 тапҡ ыр 

лекция менҽн сығыш яһалған. Проблемалар – 10 йыл инде ремонт булғаны 

юҡ , утын ҽҙ ерлҽүҙ ҽ финанс яғынан  тотҡ арлыҡ тар була.  

Мҽндҽғол фельдшер-акушер пункты 

Амбулатор ҡ абул итеүе 1555, шуның 1100 ололар, 455 балалар. Ҿйҙ ҽргҽ 

йҿрҿү 349. Уртаса кҿнҿнҽ 7 кеше тура килҽ. Диспансер күҙ ҽтеүе үткҽндҽр 12 

йҽшкҽ тиклем-1 ,ололар -25. Профилактик прививкалар календарь буйынса 

ваҡ ытында эшлҽнгҽн. 

Ғҽҙ елгҽрҽй фельдшер-акушер пункты 

Бҿтҽ вызовтары  ла  ҡ аралған, прививкалар ваҡ ытынды  эшлҽнгҽн . Врачтар 

2 тапҡ ыр килеп халыҡ ты ҡ араған(педиатр,терапевт,акушерка). Амбулатор 

ҡ абул итеүе – 4868 , шуның   2827  ололар,  2041  балалар. Ҿйҙ ҽргҽ йҿрҿү  

642 . Уртаса халыҡ ты ҡ абул итеү кҿнҿнҽ 13 .  

 Утынлыҡ ҡ а, туалетҡ а ремонт кҽрҽк, тимер ишекте таҡ та ишеккҽ 

алыштырырға һҽм ямғыр һыуы соландың эсенҽ тҿшҿүе сҽбҽпле солан 

башына ремонт  кҽрҽк. 

 



Халыҡ ты социаль яҡ лау бүлегендҽ  

ауыл билҽмҽһенҽн 3 кеше эшлҽп килҽ. Бер социаль медсестра. Ул 2017 йылда 

17 кешене ҡ араны. Кейекбайҙ ың социаль хеҙ мҽткҽре 15, Ғҽҙ елгҽрҽй 10   

кешене хеҙ мҽтлҽндерҙ е. 

         

 МҼҘ ҼНИҼТ йорттары  ауыл хакимиҽте, ҡ атын-ҡ ыҙ ҙ ар советы, мҽктҽп, 

йҽштҽр бүлеге менҽн тығыҙ  бҽйлҽнештҽ эшлҽйҙ ҽр.  

       

 Кейекбай ауыл мҽҙ ҽниҽт йортонда 2017  йылда 327 сара  үтте. 10550 кеше 

мҽҙ ҽниҽт йортона килгҽн.  Мҽҙ ҽниҽт йорто  мҽктҽп, Ағинҽйҙ ҽр һҽм 

Мосолмандар клубы ағзалары менҽн  тығыҙ  бҽйлҽнештҽ эшлҽне. Ағинҽйҙ ҽр 

менҽн аҙ на һайын йыйылып кис ултырыуҙ ар, 75, 80 йҽштҽре тулған инҽй-

бабайҙ арҙ ың юбилей кисҽлҽре,  йола байрамдары, Миллҽтемдең ҡ ото 

Ағинҽйҙ ҽр исемле концерт, Кейеҙ  баҫ ыу байрамы,  ҡ ул эштҽре 

күргҽҙ мҽлҽре  һҽм башҡ а бик күп саралар үтте.  Барлыҡ  саралар экология 

йылы булараҡ  ошо исемгҽ бҽйлҽп үткҽрелде. ғинуар айында йҽштҽрҙ ең 

“Мҽмерйҽ” командаһы районда үткҽн КВН-да ҡ атнашып Гран приға лайыҡ  

булып ҡ айттылар. Йҽш һандуғас, Яҙ  гүзҽле, Йҽш килен, Байыҡ  бейеү 

байрамы, Сҽсҽндҽр бҽйгеһе, Тамаша район  театр фестивале, Йҽш моңдар, 

һандыҡ -шоу-2017, Район һабантуйы,Бал байрамы,Район йҽрминкҽһе, ауыл 

хужалығы, Еңеү кҿнҿнҽ, Республика кҿнҿнҽ үткҽн концерттар, мҽҙ ҽниҽт 

хеҙ мҽткҽрҙ ҽре район спартакиадаһы, Ағинҽйҙ ҽр менҽн “Куңелдҽрҙ ҽ 

беҙ ҙ ең яҙ  ҽле” фестивале кеүек район күлҽмендҽ үткҽн сараларҙ а 

ҡ атнаштыҡ . Уҡ ыусылар менҽн ғилман  Сҽфҽрғҽлин исеменҽ үткҽн” Оҙ он 

кҿй “район бҽйгеһендҽ ҡ атнашып маҡ тау ҡ ағыҙ ы алып ҡ айттыҡ . Барлыҡ  

ауыл халҡ ы ҡ атнашлығында үткҽн  ҙ ур сараларҙ ың береһе “Тыуған яғым- 

алтын бишек” район марафоны булды. Йыл башынан стендтар сығарылды. 

  

“Йырым булһын бүлҽгем” исемле концерт программаһы менҽн- ҽтек, Яңы 

Усман, Нҽби, Мҽндҽғол, ғҽҙ елгҽрҽй ауылдарында сығыш яһаныҡ . 

    

Түлҽүле сараларҙ ан, аренда, спонсорлык ярҙ амдарынан  18050 һум аҡ са 

йыйылды һҽм саралар үткҽреү ҿсҿн  тотонолдо.  



Хужалыҡ  эштҽренҽн -   49  м3  утын ҽзерлҽнде. ҡ ыйыҡ тан һыу ағыуы ҙ ур 

проблема булып тора ине. Уҙ ған йылда был проблема хҽл ителде , мҽҙ ҽниҽт  

йортоноң ҡ ыйығы алыштырылды.һҽр бер ҿйҙ ҽн 538 һум күлҽмендҽ аҡ са 

йыйыу ошо проект ҡ арары нигеҙ ендҽ ойошторолдо. Ихлас эшлҽгҽн 

мҽҙ ҽниҽт хеҙ мҽткҽрҙ ҽренҽ, аҡ са менҽн ярҙ ам иткҽн ауылдаштарға ихлас 

күңелдҽн рҽхмҽт һүҙ ебеҙ ҙ е еткерҽбеҙ .  

Рҽшҽткҽлҽр иҫ кереүе, буяу эштҽре тҿп проблема булып тора. 

 

  

   Ғҽҙ елгҽрҽй мҽҙ ҽниҽт йорто уңышлы ғына эшлҽп килҽ, унда тҿрлҿ 

саралар үтеп тора. Ял кҿнҿнҽн тыш, эш ваҡ ыттары йорт асыҡ , халыҡ  ял 

итеү маҡ сатында йҿрҿй, мҽҙ ҽни сараларҙ а ҡ атнаша. Кҿн һайын 

ойошторолған сара булып – ир- егеттҽр ҿсҿн биллъярд, шахмат. Район 

кимҽлендҽ үткҽн мҽҙ ҽни сараларҙ ы ла ҡ алдырмай актив 

ҡ атнаштылар.Тҿрлҿ призлы урындарҙ ы яулап килделҽр: “Яҙ  гүзҽле 2017” 

фестивалендҽ Муфтахетдинова Динҽ –беренсе урынды яулаһа, “Оҙ он кҿй” 

“Йҽш һандуғастар” конкурстарында призлы 2- 3 урындарҙ ы алдылар.  

Массалы мероприятиелар ойоштороу, беҙ ҙ ең бурыс. Улар халыҡ ҡ а 

оҡ шай, ҙ ур телҽк менҽн йҿрҿйҙ ҽр. Йҽше – ҡ арты бер булып, тамаша залын 

тултыралар. Бигерҽк тҽ, мин ҽйтеп китер инем, ауыл һҽуҽҫ кҽрҙ ҽре менҽн 

ҡ уйылған тамашаларға халыҡ  бик телҽп килҽ. Шулай - уҡ , сит ауылдан 

килтерелгҽн концерттарҙ ы ауыл халҡ ы ярата. Шуға күрҽ, район эсендҽге 

ауылдар менҽн тығыҙ  бҽйлҽнештҽбеҙ , алдан хҽбҽр итеп, гастроль 

концерттар менҽн барып ҡ айтабыҙ . Йҽ булмаһа , үҙ ебеҙ  һорап 

саҡ ырабыҙ . Ауылдар араһында матур тҽртип бар, урындағы культура 

хеҙ мҽткҽрҙ ҽре, бар ысулдар ҡ улланып, тамашасыларҙ ы зал тултырып йыя, 

һҽм “яуап концерт”ы итеп, бик оҙ аҡ ҡ а һуҙ майса, шул ауыл һҽүҽҫ кҽрҙ ҽре 

менҽн ҡ аршы килеп сығыш яһайҙ ар. Ғҽлиҽкбҽр, Нҽби, Ҽтек, Ырғыҙ лы 

ауылдарына гастрольдҽр менҽн сыҡ тылар. Йыйылған аксалар бензинға, 

автомобиль ҿсҿн һҽм тҿрлҿ мероприятиеларға призға, ремонтҡ а тотонолдо. 

Йыл барышында мҽҙ ҽниҽт йортонда 525 массалы тамашалар уҙ ған. 

Шуларҙ ың 89-ы 14 йҽшкҽ тиклемге балаларға, миҫ ал ҿсҿн, иң сағыу 

сығыштырҙ ың бер икҽүен ҽйтер инем: “хҽрҽкҽттҽ бҽрҽкҽт” һҽм 

байрамдарҙ ағы “һырғалаҡ  байрамы”. 142 үҫ мерҙ ҽр һҽм йҽштҽр ҿсҿн, 

викториналар, КВН- дар, дискотекалар.. 160-ы 25-30 йҽштҽгелҽр ҿсҿн, 31-49 

йҽштҽгелҽр ҿсҿн билльярд, “осрашайыҡ  ҽле бҿгҿн кис,” “диско 80-90” 



уҙ ғарылһа, 96 мероприятие ҿлкҽн йҽштҽгелҽргҽ ойошторола: “Ҡ аҙ  ҿмҽһе”, “ 

Бер осрашыу уҙ е бер ғүмер”кисҽһе, “Ағинҽйҙ ҽр” йыйылышы. 

 Балалар һҽм үҫ мерҙ ҽр менҽн саралар. Мҽҙ ҽниҽт йорто мҽктҽп менҽн 

килешеп берлектҽ эшлҽй башланы, балаларға үткҽн сараларҙ а бик активтар, 

уҡ ытыусылар мҽҙ ҽни сараларҙ а ҡ атнашалар, тҿрлҿ яҡ тан ярҙ ам 

күрһҽтҽлҽр. Уҡ ыусы балалар һҽм үҫ мерҙ ҽр ҿсҿн түңҽрҽктҽр бар, ял 

кисҽлҽре , уйындар, викторина, конкурстар ойошторолоп тора.  

Йҽштҽр ялын ойоштороу. Йҽштҽр ауылға ҡ айтҡ анын файҙ аланып, 

тҿрлҿ саралар үтте. КВН, Викториналар, крассвордтар, тҿрлҿ тематик 

кисҽлҽр улар ҿсҿн ойошторолдо, һҽм ҽлбиттҽ дискотека. Йҽштҽр бүлеге 

белгесе Баймурзин Рҽмистең үткҽн сараларҙ а ҽһҽмиҽте ҙ ур.  

Ҿлкҽн йҽштҽгелҽрҙ ең ялы.  

Ҿлкҽн йҽштҽгелҽр ҙ ҽ сараларҙ ан ситтҽ ҡ алмай. Уларҙ ы культура 

йҽмғиҽтенҽ йҽлип итҽбеҙ . Шул маҡ саттан ойошторолған саралар булып: “ 

Ураҙ а” байрамы, Ҿлкҽндҽр кҿнҿн ойоштороу, “Ҡ отбан байрам.”  

Ауыл халҡ ы менҽн эскелек, норкамания, тҽмҽке тартыу, СПИД ҡ а 

ҡ аршы профилактик саралар. Ошо темаларға тҿрлҿ йҽштҽгелҽр менҽн 

һҿйлҽшеүҙ ҽр, викториналар, уйындар утеп торҙ о.Профилактика ҿсҿн 

сценкалар ҡ уйылды. 

           Патриотик яҡ тан тҽрбиҽ. Ҽрме сафтарына киткҽн йҽш егеттҽргҽ 

вечерҙ арын мҽҙ ҽниҽт йортонда билдҽлҽү, дискотекалар ойоштороу, 

уйындар.  

      Экология йылы. Барлыҡ  саралар ҙ а уткҽн йыл тематикаһына бҽйле 

булды тиерлек. Үткҽн мероприятиеларҙ а ғҽилҽлҽр, балалар, ҿлкҽндҽр 

ҡ атнашты. Спонсорҙ арҙ ан ярҙ ам. Спонсорҙ арбыҙ  булып тора, уларһыҙ , 

бер сара ла үтмҽй тиерлек. Яңы йыл балмаскарадтарында ла, башҡ а 

байрамдарҙ а ла йыл һайын иң ихлас, иң йомарт спонсорыбыҙ  ул шҽхси 

эшҡ ыуар Иҫ ҽнғужина Миңнурый апай, Сагитов Садиҡ  Сабитович та ситтҽ 

тороп ҡ алмай. Һҽм ҡ айһы бер сараларҙ а Сагитова Гҿлиҽ, НУР магазинынан 

да спонсорлыҡ  ярҙ амдарына ҿлгҽштек. Быйыл Яңы йыл байрамына Киекбай 

сельсоветы ла спонсорлыҡ  ярҙ амын күрһҽтте. 

 Проблемалар -Здание авария торошонда, 2018 йылда капиталь ремонт 

кҽрҽк, яҙ ын- йҽйен тамашысылар ултырған тапҡ ырҙ ан түбҽнҽн һыу тама, 

ошо-уҡ  залда иҙ ҽн түбҽнҽйеп, уртанан аҫ ҡ а эйелгҽн, тыш яғынан стена 

ярылған һҽм здание тотош урталай бүленеп тҿшҿүе ихтимал. Тышҡ ы ишекте 



лҽ алыштырыу мотлаҡ . Үткҽн йыл дискозал һҽм бибилиотека тҽҙ рҽлҽрен 

РДК евроға алыштырҙ ы. Аппаратуралар ватыҡ , колонкалар эшлҽмҽй. 

Балалар ҿсҿн кинотеатр менҽн генҽ саралар үтҽ, микрофондар ҙ а хатта сафта 

түгел.  

Килҽһе йылға пландар : Ғаилҽ йылында сараларҙ ың тематикаһы ла 

шуға арналасаҡ . Выездной концерттар ҡ аралған. Бирелгҽн пландарҙ ы 

барын да үтҽп, район һҽм республика кимҽлендҽге конкурстарҙ а 

ҡ атнашырға иҫ ҽп бар. Мҽктҽп менҽн берлектҽ эшлҽргҽ, түңҽрҽктҽргҽ, үтҽсҽк 

сараларға тағын да күберҽк кешелҽр йҽлип итергҽ тырышасаҡ быҙ . Тҿрлҿ 

ҙ ур даталарҙ ы билдҽлҽү, байрам саралары ҽлбиттҽ үтҽсҽк. Шулай уҡ , 

стендтарҙ ы яңыртыу, киңҽйтеү ҡ аралған.   

 

      Ғҽҙ елгҽрҽй ауыл китапханаһы 2 ауылды хеҙ мҽтлҽндерҽ: Ғҽҙ елгҽрҽй 

һҽм Кейекбай ауылдарын. Китапхана  балаларға һҽм ҿлкҽндҽргҽ тҿрлҿ 

кисҽлҽр, байрам саралары, уйын-викториналар үткҽреп тора. Шулай уҡ  

район үҙ ҽк китапханаһы тарафынан үткҽрелгҽн конкурстарҙ а ҡ атнашты. 

“Библиотҿн” Бҿтҽ Рҽсҽй акцияһына ҡ ушылып, балалар һҽм ҿлкҽндҽр ҿсҿн 

саралар үтте. Балалар һҽм үҫ мерҙ ҽр китабы аҙ налығы, “Беҙ  сҽлҽмҽт 

тормош яҡ лы” акциялары ла шаулап-гҿрлҽп үтеп китте. Кейекбай ауылында 

ла ҽүҙ ем китап уҡ ыусылар күп. Ай һайын китаптар алып барып, балалар 

һҽм ҿлкҽндҽр ҿсҿн саралар үткҽреп торола.  

 

     Мҽндҽғол ауыл клубы үҙ  планына ярашлы эшлҽй.Йыл буйына 

иҫ тҽлекле даталарға тҿрлҿ кисҽлҽр ,байрамдар,концерттар үткҽрелгҽн.  

Ололар кҿнҿ, Ураҙ а, Ҡ орбан байрамдары, мҿмкинлектҽре сиклҽнгҽндҽр 

(инвалидтар) кҿнҿ  ойошторолған.Район күлҽмендҽ үткҽрелгҽн сраларҙ а ла 

актив ҡ атнашып грамоталар менҽн бүлҽклҽнеүгҽ һҽм диплом лауреаттары 

булыуға ҿлгҽшкҽндҽр.  

  

             Һҽр ауылда йҽмҽғҽт ойошмалары: ҡ атын-ҡ ыҙ ҙ ар, ветерандар 

советтары һҽм ағинҽйҙ ҽр ҡ оро  эшлҽп килҽ. Улар менҽн берлектҽ тҿрлҿ 

социаль һорауҙ арҙ ы һҽм проблемаларҙ ы хҽл итҽбеҙ . Ауыл билҽмҽһендҽ 

һҽм район кимҽлендҽ үткҽрелгҽн сараларҙ а ҽүҙ ем ҡ атнашалар. Кейекбайҙ а 

ветерандар советын Габитова Асия Нҽбиулла ҡ ыҙ ы, Ғҽҙ елгҽрҽйҙ ҽ 

Юмагужин Рафиҡ  Ғилметдин улы етҽклҽй. Кейекбай ауылында район 



ветерандар советының күсмҽ ултырышы үткҽрелде. Айырыуса Еңеү 

байрамы, ололар кҿнҿ , мҿмкинлектҽре сиклҽнгҽндҽр (инвалидтар) кҿнҿ, 

йҽрминкҽлҽр, экологик ҿмҽлҽр, йома сҽйҙ ҽре, тҿрлҿ йолалар, Ураҙ а, Ҡ орбан 

байрамдары улар тарафынан   бик яҡ шы кимҽлдҽ ойошторолдо, Ғҽҙ елгҽрҽй 

һҽм Кейекбай ауылдарында ветерандарҙ ың  юбилейҙ ары ҙ ур ойошҡ анлыҡ  

менҽн үтте. Кейекбайҙ а, Ғҽҙ елгҽрҽйҙ ҽ “Ағинҽйҙ ҽр” клубы эшлҽп килҽ, 

уларҙ ы Сҿлҽймҽнова Гҿлдҽр Исхаҡ  ҡ ыҙ ы һҽм Байегетова Мҽрйҽмбикҽ 

Дҽүлҽтғҽле етҽклҽй. мҽҙ ҽниҽт хеҙ мҽткҽрҙ ҽре менҽн берлектҽ тҿрлҿ 

йолаларҙ ы , байрамдарҙ ы уңышлы үткҽрҽлҽр.  

      Шулай уҡ  Ғҽҙ елгҽрҽй, Кейекбай һҽм Мҽндҽғол ауылдарында дини 

ойошмалар, мҽхҽллҽлҽр уңышлы эшлҽйҙ ҽр. 

     Кейекбай ауыл билҽмҽһендҽ иң ҙ ур ойошмаларҙ ың береһе Шүлгҽн-

Таш ҡ урсаулығы эшлҽп килҽ.  Урындағы үҙ -идара вҽкҽлҽттҽренең ҡ айһы 

берҙ ҽрен ҡ урсаулыҡ   ярҙ амы менҽн хҽл итҽбеҙ . Мҽҫ ҽлҽн пожар 

хҽүефһеҙ леге буйынса килешеү нигеҙ ендҽ эш алып барыла, урамдарҙ ы, 

ҡ ый түгеү урындарын таҙ артыу улар ярҙ амында башҡ арыла. Шулай уҡ  

билҽмҽлҽ үткҽрелгҽн һҽр тҿрлҿ сараларҙ а ҡ урсаулыҡ  спонсорлыҡ  ярҙ амы 

күрһҽтҽ. 

 

Кейекбай сельсоветының йҽштҽр бүлеге отчеты. 

Беҙ ҙ ең билҽмҽлҽ “Мҽсем” үҫ мерҙ ҽр һҽм йҽштҽр клубының филиалы 

уңышлы эшлҽп килҽ. Уны ҽлеге ваҡ ытта Баймурзин Рҽмис Салауат улы 

етҽклҽп килҽ.Йҽштҽр бүлеге тарафынан тҿрлҿ саралар үтеп тора. Район 

күлҽмендҽ, билҽмҽлҽр араһында үткҽн ярыштарҙ а ҽүҙ ем ҡ атнашып 

торабыҙ . Үҫ мерҙ ҽр ҿсҿн мҽктҽп спортзалында “Дзюдо” кҿрҽше буйынса 

түңҽрҽк эшлҽй. Унда 25-27 үҫ мер шҿғҿллҽнҽ һҽм ҙ ур телҽк менҽн кҿрҽш 

серҙ ҽрен ҿйрҽнҽлҽр. Ҿлкҽн синыф уҡ ыусыларына класс сҽғҽттҽрендҽ 

алкоголизм, наркомания, токсикомания, суицидизмды булдырмау ҿсҿн 

профилактик саралар үтҽ. Шулай уҡ , йҽштҽр һҽм урта йҽштҽгелҽр ҿсҿн 

волейбол түңҽрҽге лҽ ойошторолған. Бында ла 20- лҽп кеше йҿрҿй. Йҽштҽр 

волейбол буйынса ойошторолған тҿрлҿ ярыштарҙ а ҽүҙ ем ҡ атнашып килҽ. 

Тағы ла ауыл мҽҙ ҽниҽт йорто ҿлкҽһендҽ һҽм район кимҽлендҽ үткҽрелгҽн 

тҿрлҿ саралар беҙ ҙ ең йҽштҽрһеҙ  үтмҽй. Унда призлы урындар яулап 

килҽлҽр.  

      Быйылғы йыл Ғаилҽ йылы тип иғлан ителде. Ошоға бҽйле бик күп 

саралар үтҽсҽк. Ауылдаштар барығыҙ ҙ ы ла ҽүҙ ем ҡ атнашырға саҡ ырам. 



             Хҿрмҽтле ауылдаштар! 

      Һеҙ ҙ ең барығыҙ ға ла иҫ ҽнлек, һаулыҡ  һҽм ғаилҽ бҽхете телҽйем. 

Иғтибарығыҙ  ҿсҿн ҙ ур рҽхмҽт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


