
                      Хҿрмҽтле ауылдаштар! Саҡ ырылған етҽкселҽр!    
     

       Һеҙ ҙ ең иғтибарығыҙ ға Кейекбай ауыл Советы һҽм ауыл хакимиҽтенең 
2016 йылдағы эшмҽкҽрлеге тураһында отчетын тҽҡ дим итҽм. 
        Кейекбай ауыл Советында Уставҡ а ярашлы 7 депутат эшлҽй. Ауыл 

Советының 11 ултырышы үтте. Был ултырыштарҙ а 45 ҡ арар ҡ абул ителде.  
Ауыл билҽмҽһе Уставына үҙ гҽреш индереү, тҿҙ ҿлҿш проектының урындағы 

нормативтарын раҫ лау,ерҙ ҽргҽ аренда хаҡ ын билдҽлҽү, ауыл билҽмҽһендҽ 
малдарҙ ы ҡ ыуыу һҽм кҿтҿү тураһындағы положениены раҫ лау, 

депутаттарҙ ың килем, сығымдары, мҿлкҽттҽре тураһында нигеҙ лҽмҽ, 
экологик ҿмҽлҽр, ҡ ый сығарыу, ауыл билҽмҽһен йҽшеллҽндереү, халыҡ  

дружиналары положениеһы, уларҙ ың Уставы раҫ ланды, район Советы һҽм 
хакимиҽте, милек һҽм мҿлкҽт менҽн идара итеү комитеты менҽн   

килешеүҙ ҽр раҫ ланды, милек һалымына үҙ гҽрештҽр индереү , 2017 йыл, 
2018-2019 йылдарҙ ың планлы осорона бюджет һҽм башҡ а һорауҙ ар 

ҡ аралды.          
    2016 йылда ауыл хакимиҽтенең 129 ҡ арары, 63 бойороғо ҽҙ ерлҽнде. 417 

хат килгҽн, 301 хат ебҽрелгҽн. 
         
         Ауыл хакимиҽтенҽ 1 кеше торлаҡ  шарттарын яҡ шыртыуҙ ы һорап, 10 

ғариза хакимиҽттҽ эшлҽгҽндҽрҙ ҽн, 8 кешенҽн яҙ ма мҿрҽжҽғҽт, улар ауылда 
законһыҙ  спиртлы эсемлектҽр һатыу буйынса,  урамдарға яҡ тыртҡ ыстар 

ҡ уйыу, һыу колонкалары, Ағиҙ ел йылғаһының ярын нығытыу, ауылдағы 
бҽйһеҙ  эттҽр  тураһында булды.    Тҿрлҿ справкалар һорап 1224 кеше 

мҿрҽжҽғҽт итте, 63 кеше мал һатырға справка алды, 196 кеше хҽрби иҫ ҽптҽ 
тора, шуның 10-һы ҡ атын-ҡ ыҙ , 11 кеше учетҡ а торған, 1 учеттан тҿшкҽн. 

           2016 йылда ауыл хакимиҽтенҽ 23 кешенҽн ер схемаһын раҫ лау, 30 
кеше ҿй һалырға ер һорап, 7 ғариза ерҙ е хосусилаштырыу буйынса, 1 ғариза 

ерен ҙ урайтыу, 12 ғариза  льгота буйынса ер  алыу, 28 кеше ауыл хужалығы 
ерҙ ҽренҽ ғариза яҙ ҙ ылар.  Морат туғайында 19 арендатор эшлҽй. 2016 

йылда уларға 314032,30 һум аренда хаҡ ы иҫ ҽплҽнде, 89487,9 һум йыйылып 
еткерелмҽгҽн. 3 ер участкаһы аукцион аша ҡ уртымға бирелде.  
          7 дҿйҿм йыйылыш үтте. Был йыйылыштарҙ а экологик ҿмҽлҽр, 

ауылдарҙ а пожар хҽүефһеҙ леге, кҿтҿү ойоштороу, халыҡ  дружиналарын 
булдырыу, район башҡ орт ҡ оролтайына делегаттар һайлау кеүек мҽсьҽлҽлҽр 

ҡ аралды. 
  Торлаҡ  шарттарын яҡ шыртыу буйынса 32 кеше иҫ ҽптҽ тора, 

шуларҙ ың 8-ҙ е күп балалы ғаилҽлҽр, 7-һе мҿмкинлектҽре 
сиклҽнгҽндҽр(инвалидтар), 6-һы йҽш ғаилҽ, 6-һы локаль һуғыштарҙ а 

ҡ атнашыусылар. 2016 йылда 10 яңы ҿйгҽ, 9 алдан йҽшҽп ятҡ ан ҿйҙ ҽргҽ 
документ эшлҽнелде һҽм кадастровый учетҡ а ҡ уйылды. 

          174 кеше пай ерҙ ҽрен шҽхси милек итеп таныҡ лыҡ  алды.  11 кеше 
баш тартып ғариза яҙ ҙ ы, ҡ алған  54 кешенең ҡ айһылары мҽрхүм булды, 

ҡ айһыларының ере ҿлҿшлҿ милектҽ тора.           
 



 
                          ДЕМОГРАФИЯ 

  Кейекбай ауыл билҽмҽһендҽ  2016 йылдың 1 ғинуарына ҡ арата 965 кеше 
иҫ ҽплҽнде.  275 хужалыҡ  (Кейекбайҙ а -87, Гҽҙ елгҽрҽйҙ ҽ-150, Мҽндҽғолда-
36, Аҡ булатта-1).  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.    

        2016 йылда 14  сабый тыуған. Кейекбайҙ а -6, Ғҽҙ елгҽрҽйҙ ҽ-7, 
Мҽндҽғолда -1.  2015 йыл менҽн сағыштырғанда 2 балаға күберҽк. 8 кеше 

донъя ҡ уйған, тҽбиғи үҫ еш 6.  
Ауыр ғаилҽлҽр һаны -2.  2017 йылдың 1 ғинуарына ҡ арата ауыл билҽмҽһендҽ 

125 пенсионер. 44 хеҙ мҽт ветераны иҫ ҽптҽ. 
         

 2016 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 , 87 баш - кҽзҽ 

1353 баш ҡ ош-ҡ орт 
110 хужалыҡ та 1002 оя бал ҡ орто иҫ ҽптҽ тора 

                                          
          БЮДЖЕТ 

        Кейекбай ауыл билҽмҽһе 2016 йылға  килем буйынса планды 103,7%-ҡ а 
үтҽне. (2 580 929,92 һумға). Шул иҫ ҽптҽн үҙ  килем 112,2% тҽшкил 

итте.(854 918,02 һум)   Айырым хужалыҡ тарҙ ан мҿлкҽт һалымы 93.9 % 
(7089,54 һум), ер һалымы 80.6%-ҡ а (54 597,4 һум) үтҽлде, ойошмаларҙ ан 

ингҽн ер һалымы 97,5  (139 347,31 һум) тҽшкил итте.  Ауыл билҽмҽһенең 
арендаға бирелгҽн ерҙ ҽренҽн килгҽн килем 124,5 %,  413 806,38 һум тҽшкил 

итте. Мҿлкҽт һатыуҙ ан килгҽн килем: 
1. Мҿлкҽттҽн  100 % (73 250 һум).   
2. Ер участкаһынан 105 % (66 268,48 һум) 

         Нотариал хеҙ мҽте күрһҽтеүҙ ҽн 11 200 һум килем алынды. 
 Кейекбай ауыл хакимиҽтенең 2016 йылға ҡ абул ителгҽн бюджеты  

2 595 988,86 һумға статьяларға ярашлы тотонолдо: 
 

 144600  һум ер, транспорт, милек һалымы ҿсҿн түлҽнде, 

 1600 госпошлина 

 5 094,54 һумға машинаға страховка, техосмотр үткҽрелде 

 30131,53 һум телефон бҽйлҽнеше һҽм интернет ҿсҿн түлҽнде 

 2400 һум оргтехникаға (картридж заправит ителде) тотонолдо 

 55595,2 һум ГСМ (бензин) ҿсҿн 

 15000 һумға автомобилгҽ запчасть алынды 



 9600 һумға хакимиҽткҽ утын алынды 

 10000 һум концеляр тауарҙ арға тотонолдо 

 51971,75 һум ауыл эсендҽге юлдарҙ ы ҡ арҙ ан таҙ артыу ҿсҿн түлҽнде  

 24 400 һум тҿрлҿ программаларҙ ы яңыртыу, сертификат алыуға, 

электрон подпись эшлҽтеүгҽ түлҽнде; 

 2563,66 һум администрацияға тотонолған электр энергияһына түлҽү 

ҿсҿн 

 4947,74  һумға газета-журналдарға яҙ ылдыҡ  

 47 473,35 һум урамдарҙ ы яҡ тыртыу ҿсҿн тотонолдо 

 10000 һум пожар хҽүефһеҙ леге буйынса тотонолдо (Мҽндҽғол 

ауылына емкость) 

 7979,99 һумға ер участкалары үлсҽтелде 

 10553 һумға утынлыҡ , гараж ҿсҿн профнастил алынды 

 25900 һум экология буйынса проект документтары эшлҽтеүгҽ 

күсерелде 

 6500 һум  эколгия буйынса уҡ ыуға түлҽнде 

 

       2016 йылда республика бюджетынан ауылдарҙ ы тҿҙ ҿклҽндереү ҿсҿн 
500 мең һум күлҽмендҽ ауыл билҽмҽһенҽ аҡ са бүленде.  

 Шул аҡ саның 101619,7 һумы урамдарҙ ы яҡ тыртыу ҿсҿн электр 
энергияһы сығымдарын ҡ аплауға тотонолдо; 

 150000 һумға Кейекбай һҽм Мҽндҽғол ауылдарының урамдары 

тҿҙ ҿклҽндерелде, таш түгелде, торба һалынды. 

 Ауылдарҙ ағы урам лампаларын ремонтлау ҿсҿн 79357 һум тотонолдо 

 50000 һум урамдарҙ ы ҡ арҙ ан таҙ артыуға тотонолдо 

 14800 һумға аншлаг эшлҽтелде (ауыл билҽмҽһе сигендҽ ҡ уйылды) 

 Ғҽҙ елгҽрҽй ауылында зыяратты ремонтлау ҿсҿн 40000 һум, Кейекбай 

ауылына 3223 һум тотонолдо 

   
 Ауыл хужалығы, бҽлҽкҽй эшҡ ыуарлыҡ               

 Ауыл билҽмҽһендҽ 4 фермер хужалығы, 10 шҽхси эшҡ ыуар иҫ ҽплҽнҽ. 
Бҿтҽһе 8 магазин эшлҽй, шуның 2-һе яуаплылығы сиклҽнгҽн “Шулгҽн” 

ойошмаһыныҡ ы.  
 

Мҽғариф 
       Ауыл билҽмҽһендҽ Кейекбай башланғыс мҽктҽп-балалар баҡ саһы, 
Мҽндҽғол башланғыс мҽктҽбе, Ырғыҙ лы урта мҽктҽбенең Ғҽҙ елгҽрҽй  

филиалы, Ғҽҙ елгҽрҽй балалар баҡ саһы эшлҽп килҽ.    
           Ырғыҙ лы мҽктҽбенең Ғҽҙ елгҽрҽй филиалында 65 балаға 11  шул 

иҫ ҽптҽн 4 юғары, 7 беренсе категориялы уҡ ытыусы белем бирҽ.Уҡ ыу 
буйынса ҿлгҽш 100%, сифаты 66,5% тҽшкил итҽ. Уҡ ыу торошон олимпиада, 

имтихандар, тҿрлҿ конкурстар билдҽлҽй.  2016 уҡ ыу йылында 7 уҡ ыусы 9 
сыныфты тамамланы һҽм ҡ улдарына ҿлгҿргҽнлек аттестатын алдылар. 

Мостафина Р. Тик бишлегҽ генҽ тамамланы, Сҽғитов С, Йомағужина Н.- дүрт 



һҽм биш билдҽлҽренҽ тамамланылар. Мҽктҽп буйынса Муллағолова Айгүзҽл 
башҡ орт теле һҽм рус ҽҙ ҽбиҽтенҽн (уҡ ытыусылары Мостафина Ф.С, 

Сҽғитова Ф.М.), Мостафина Р.  рус ҽҙ ҽбиҽтенҽн Республика  
олимпиадаһында ҡ атнашып яҡ шы һҿҙ ҿмтҽлҽр күрһҽтте. Билалова Диана 
физкультуранан (уҡ ытыусыһы Билалова Р.Р.) призер.  

      МАН конкурсында Ишмҿхҽмҽтов И. – 2 урын (уҡ ытыусыһы Ишморатова 
Ф.Й.), Хакимов Р. – номинацияла еңеүсе (Айбатова Л.Ғ.), Маликова Д. – 

призер (уҡ ытыусыһы Билалова Н.У.), Сҽғитова Я. – призер (уҡ ытыусыһы 
Сҽғитова Г.Ҽ.). 

      Яҙ ғы тамсылар конкурсында “Сулпылар” ансамбле , Хакимов Р., 
Нурғалина Л. – 1 урын алдылар һҽм зона ярышында ҡ атнашалар, 

Ишморатова Ф. менҽн “Шүлгҽн” ансамбле 3 урын алдылар.( Етҽксеһе- 
Ишмҿхҽмҽтова И.Н.)  

    Тҿрлҿ темаға бағышланған һүрҽттҽр конкурсында балалар актив 
ҡ атнашты: Галина Р., Фҽйзуллина Г., Юлсурина Л., Билалова Д., Манапов Р., 

Муллағолова А., Сҽғитова Ш., Сҽғитова Н., Сирбаев Ю I-II-III урындар 
алдылар. 

    Мҽктҽп яны участкаһы быйылғы уҡ ыу йылында - III урын алды, етҽксеһе 
Айбатова Л.Ғ. 
     Иншалар конкурсында “Минең яратҡ ан уҡ ытыусым” Юлсурина Ю. - III 

урын (уҡ ытыусыһы Мырҙ ағолова Г.Ф.), Манапов Р. III урын (уҡ ытыусыһы 
Мостафина Ф.С.),  “Балалар донъяһы” Сирбаев Ю. III урын, Юлсурина Ю. – 

III урын (уҡ ытыусыһы Мырҙ ағолова Г.Ф.) 
     Мостай уҡ ыуҙ арында Манапов Р., Ишмҿхҽмҽтова Н.- III урын 

(уҡ ытыусыһы Сҽғитова Ф.М.). 
    Классиктарҙ ың ҽҫ ҽрҙ ҽрен яттан һҿйлҽү конкурсында Ишмҿхҽмҽтов И. 1 

урын, Ишмҿхҽмҽтова Н. – номинация (уҡ ытыусыһы Сҽғитова Ҽ.Г.). йылда 
үткҽрелеп килгҽн “Урал батыр” эпосын яттан һҿйлҽү буйынса Сҽғитова Я. – 

III урын алды. “Сулпылар” телевизион конкурсында Нурғалина Л. икенсе 
турҙ а ҡ атнашты. 

     “Тыуған ил буйлап” конкурсында Хакимов Р. беренсе урын алды. 
   Балалар яҙ ыусыһы  Агния Бартоның юбилейына арналған конкурсында 
Сҽғитова Я., Сирбаев Ю. – икенсе урын (уҡ ытыусыһы Мырҙ ағолова Г.Ф), 

Ишмҿхҽмҽтова Н. – III урын (уҡ ытыусыһы Сҽғитова Ҽ.Ғ.) 
    Бҿйҿк Ватан һуғышы балалар күҙ легенҽн конкурсында Ишмҿхҽмҽтова Ҽ. 

– беренсе, Билалова З. (уҡ ытыусыһы Ишмҿхҽмҽтова И.Н.). 
    “Ҡ отҡ арыусылар кҿнҿ” тигҽн конкурста Билалова З.,Фҽйзуллина М, 

Хафизов К., Сҽғитова Н., Ғҽлимйҽнова А.БР МЧС – тың сертификаттары 
тапшырылды – Сафина Ҽ.С. етҽкселегендҽ актив ҡ атнаштылар. 

     Мҽктҽп баҡ саһынан йыл буйына етҽрлек йҽшелсҽ-емеш ҽҙ ерлҽп алабыҙ , 
ҽ артҡ анын ауыл халҡ ына һатыуға сығарабыҙ . Кҿҙ гҿ йҽрминкҽлҽ 

уҡ ыусылар һҽм уҡ ытыусылар актив ҡ атнаштылар. Эшлҽп алынған аҡ са 
8300 һум ( һигеҙ  мең ҿс йҿҙ ) яңы йыл байрамын үткҽреү ҿсҿн тотонолдо. 

     Мҽктҽптҽ уҡ ыу ғына түгел тҽрбиҽүи эштҽргҽ лҽ иғтибар бүленҽ.  



Балалар һаулығын һаҡ лау һҽм эшкҽ ҿйрҽтеү маҡ сатында июнь айында 21 
кҿнлҿк мҽктҽп яны лагеры ойошторола. Бында балалар ҙ ур телҽк менҽн 

йҿрҿйҙ ҽр. Йҽшелсҽ –емеш үҫ тереү менҽн бер рҽттҽн тҿрлҿ уйындар, 
ярыштар, конкурстар  үткҽрелҽ. Йыл ҽйлҽнҽһенҽ  балаларға витаминлы 
ризыҡ тар ашатыуға ҙ ур иғтибар бүленҽ.  

Мҽктҽп проблемалары ла юҡ  түгел. Ҽлеге мҽлдҽ компьютерҙ ар иҫ ке, 
интернет селтҽренҽ сығыу ҙ ур проблема булып тора. Бҿтҿн кҿсҿнҽ 

эшлҽп торған компьютерҙ ар юҡ  кимҽлдҽ, интернет тиҙ леге бик яй. 
Электр селтҽре торошо бик иҫ керҙ е, шуның арҡ аһында 

компьютерҙ ар, электр приборҙ ары  боҙ ола, проводтар янып китеү 
осраҡ тары ла булды. Спортзалда , класс бүлмҽлҽрендҽ яҡ тылыҡ  

етерлек кимҽлдҽ түгел. Электр селтҽренҽ капиталь ремонт талап ителҽ, 
мҽктҽпте асҡ андан алып,ун алты йыл электр үткҽргестҽренҽ бер 

тапҡ ыр ҙ а ремонт үткҽрелмҽне. Йыл һайын ремонт эштҽре ата- ҽсҽлҽр  
ярҙ амы менҽн башҡ арыла. 

     Ғҽҙ елгҽрҽй балалар баҡ саһы 2015 йылдың сентябрь айынан 
Ырғыҙ лы урта мҽктҽбенең Ғҽҙ елгҽрҽй филиалына ҡ араған мҽктҽпкҽсҽ 

тҿркҿм итеп үҙ гҽртелде.Тҿркҿмдҽ 20 бала йҿрҿй, шуларҙ ың 8 ҽҙ ерлек 
тҿркҿмҿндҽ шҿғҿллҽнҽ. Раскраска буяу буйынса интернет конкурста 
ҡ атнашып балалар һҽм тҽрбиҽселҽр грамота  һҽм сертификаттар менҽн 

бүлҽклҽнделҽр.Район конкурсында Сҽғитова Шҽүрҽ ”Йҽш 
һандуғас”номинацияһында еңеү яулаһа, Билалов Айназ лауреат булды. “Урал 

батыр” конкурсында Шҽүрҽ тағы ла 3 урын яуланы. 
Бинаның һыуыҡ  булыуы тҿп Проблема булып тора. Шул сҽбҽпле 

ноябрь , декабрь, ғинуар айында балаларҙ ың йҿрҿүе (посещаемость) 
насар булды.  

       
      2015-2016 йылында Кейекбай башланғыс мҽктҽп - балалар баҡ саһы 

башланғыс мҽктҽптҽ 24 бала белем алды. 9 уҡ ыусы дүртенсе  синыфты 
тамамлап, Иҫ ке Собханғол урта мҽктҽбенҽ уҡ ырға барҙ ы. Ҿлгҽш -100%,  

Сифат- 59%. Балалар баҡ саһында 20 бала иҫ ҽптҽ тороп, 16 бала даими 
йҿрҿнҿ. Был 80% тҽшкил итҽ. Уларҙ ың араһынан ауырыу сҽбҽпле, ата-
ҽсҽлҽрҙ ең ялда булыуы сҽбҽпле йҿрҿмҽгҽндҽр бар. Коллектив үҙ  эшен 

яратҡ ан ижади фекер йҿрҿткҽн хеҙ мҽт һҿйгҽн кадрҙ ар менҽн тҽьмин 
ителгҽн. Бҿтҽ педагогтар ҙ а  махсус белем алғандар. 

Уҡ ытыусылар һаны -3 
Тҽрбиҽселҽр – 2. 

    Тҽрбиҽ һҽм белем биреү ата-ҽсҽлҽр, мҽҙ ҽниҽт хеҙ мҽткҽрҙ ҽре менҽн 
бҽйлҽнештҽ алып барыла. 

    Балалар  муниципаль күлҽмдҽ үткҽн конкурстарҙ а ла ҽүҙ ем ҡ атнаштылар 
һҽм призлы урындар яуланылар:“Яҙ ғы тамслылар” конкурсында 

“Тамсыҡ ай” вокаль ансамбле 1 урын, эстрада йырҙ арын башҡ арыусылар 
араһында Сафина Диниҽ шулай уҡ  1 урын  алыуға ҿлгҽштелҽр. 3 синыфтың 

малайҙ ары ла шулай уҡ  ошо конкурста үҙ ҙ ҽренең кҿстҽрен һынап 
ҡ аранылар. Бҽлҽкҽй фҽндҽр академияһы сиктҽрендҽ үткҽрелгҽн фҽнни-



тикшеренеү эше буйынса үткҽрелгҽн конкурсҡ а Сафина Диниҽнең, 
Алтыншина Айгүзҽлдең, Туҡ баева Илсиҽнең эштҽре ебҽрелде. Туҡ баева 

Илсиҽнең эше район турына үтте. Балалар ижады үҙ ҽге тарафынан 
ойошторолған фотоконкурста ла 2-3 синыфтан Бҽхтийҽр, Илсиҽ, 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 "Берҙ ҽн-берем - 
ҽсҽйем" исемле инша конкурсында Алтыншина Айгүзҽл 1 урын алыуға 

ҿлгҽште. Ҿлгҽшелгҽн уңыштары һҿҙ ҿмтҽһендҽ ул район хакимиҽте үткҽргҽн 
шыршы байрамында ҡ атнашты. 

      Ата –ҽсҽлҽр мҽктҽп тормошоноң айырылғыһыҙ  ҿпҿшҿ. Ата-ҽсҽлҽр 
комитеты ағзалары  Туҡ баева Тҽнзилҽ, Аминова Ҽминҽ  планлы эш алып 

барҙ ы. Балаларҙ ың ашауын ойоштороуға ҙ ур ярҙ ам күрһҽттелҽр. Йыл 
дауамында  педагогик сараларҙ а: байрамдарҙ а, күңел асыуҙ арҙ а, спорт 

байрамдарында ҽүҙ ем ҡ атнаштылар.Мҽктҽпте яңы уҡ ыу йылына 
ҽҙ ерлҽүҙ ҽ лҽ ихлас ҡ атнаштылар.  

 Балаларҙ ы тҽрбиҽлҽүҙ ҽ мҽҙ ҽниҽт хеҙ мҽткҽрҙ ҽренең эштҽре баһалап 
бҿткҿһҿҙ .  
Балаларҙ ың һаулығына ла иғтибар ҙ ур. Район үҙ ҽге больницаһы 

хеҙ мҽткҽрҙ ҽре 3 тапҡ ыр килеп балаларҙ ың һаулығын тикшереп киттелҽр. 
Тикшереүҙ ҽр шуны күрһҽтҽ - балаларҙ ың һаулығына айырым иғтибар 

кҽрҽк:  насар тештҽр, анемия, телмҽр тотҡ арлығы күҙ ҽтелҽ.  
Мҽктҽп яны баҡ саһы ла уңышлы эшлҽп килҽ. 2015-2016 уҡ ыу йылында 

мҽктҽп яны баҡ саһын Зҿлфиҽ Нуритдин ҡ ыҙ ы етҽклҽне. Мҽктҽп 
ашханаһына етҽрлек кимҽлдҽ емеш-елҽк,йҽшелсҽ ҽҙ ерлҽнде. 

Мҽктҽп коллективы ауыл күлҽмендҽ үткҽрелгҽн сараларҙ ан ситтҽ ҡ алмай.  
Материаль- техник база буйынса мҽктҽп биналары физик яҡ тан  

иҫ кергҽн. Балалар баҡ саһы СанПин талаптарына тура килмҽй. 3 
мейесте алыштырырға кҽрҽк. Дҿйҿмлҽштереп ҽйткҽндҽ, капитал ремонт 

кҽрҽк. 
 
МҼНДҼҒОЛ АУЫЛЫ БАШЛАНҒЫС БЕЛЕМ БИРЕҮ МҼКТҼБЕН 

2016 йылда 4-се класты 4 уҡ ыусы тамамлаһа, 1-се синыфҡ а уҡ ырға 
килеүселҽр булманы. Сентябрҙ ҽ уҡ ыу йылын 7 уҡ ыусы башланы. 1 бала 

мҽктҽпкҽсҽ ҽҙ ерлек тҿркҿмҿнҽ йҿрҿй. 2016 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 Иманғолов Вилдан 3-сҿ урын, 
Миңлеғолов Илнар актив ҡ атнашҡ аны ҿсҿн грамота һҽм бүлҽктҽр алдылар. 

Декабрь айында яҡ шы уҡ ығаны ҿсҿн Иманғолов Вилдан муниципаль 
Шыршы байрамында ҡ атнашты. Яңы йыл байрамдары уңайынан 

ойошторолған ҡ ар һындары конкурсында мҽктҽп 1-се урынға лайыҡ  булды. 



Ауылда урынлашҡ ан турбазаға тюбингта шыуырға, район үҙ ҽгенҽ катокка 
барҙ ыҡ . 

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 Тимурсылар 
командаһы эшлҽп килҽ. 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 атнаштыҡ , ҡ отлау открыткалары тапшырҙ ыҡ . 
Материаль-техник база.Мҽндҽғол башланғыс мҽктҽбе зданиеһы 1991 

йылда тҿҙ ҿлгҽн.  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 
бинаһының нигеҙ е капиталь ремонт талап итҽ. Мейес аҫ ты 

бүрҽнҽлҽрен, иҙ ҽнде алыштырырға кҽрҽк.  
2016 йылда Берҙ ҽм Рҽсҽй партияһының «Реаль эштҽр» проекты нигеҙ ендҽ 

мҽктҽпкҽ евротҽҙ рҽлҽр һҽм бүлмҽ ишектҽре урынлаштырылды. Урам яҡ  
баҡ са яңыртылды. Мҽктҽп эсендҽ косметик ремонт эшлҽнде.  
 

            ҺАУЛЫҠ  ҺАҠ ЛАУ. 
        Кейекбай ауыл билҽмҽһендҽ 3 фельдшер-акушерлыҡ  пункты эшлҽп 

килҽ. 
Кейекбай фельдшер-акушер пункты йылына 2375  кешене амбулатор ҡ абул 

иткҽн, шуларҙ ың 1450 ололар, 880 балалар. Ҿйҙ ҽргҽ йҿрҿү 432. Уртаса 
кҿнҿнҽ 7 кеше тура килҽ. 6 тарҡ ыр район үҙ ҽгенҽн врачтар килеп прием 

үткҽрҙ е. 13 куб.м. утын ҽҙ ерлҽнгҽн. Проблема булып медпунктты йылытыу 
тора.(түбҽ, ишекте) 

       Мҽндҽғол фельдшерының амбулатор ҡ абул итеүе 1560, шуның 1035 
ололар, 525 балалар. Ҿйҙ ҽргҽ йҿрҿү 355. Уртаса кҿнҿнҽ 7.2  кеше тура килҽ 

       Ғҽҙ елгҽрҽй фельдшерының амбулатор ҡ абул итеүе – 2440, шуның 1371 
ололар, 1069 балалар. Ҿйҙ ҽргҽ йҿрҿү 416. Уртаса халыҡ ты ҡ абул итеү 
кҿнҿнҽ 9.  

Халыҡ ты социаль яҡ лау бүлегендҽ ауыл билҽмҽһенҽн 3 кеше эшлҽп килҽ. 
Бер социаль медсестра. Ул 2016 йылда 16 кешене ҡ араны. Кейекбайҙ ың 

социаль хеҙ мҽткҽре 9, Ғҽҙ елгҽрҽй   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 йорто хеҙ мҽткҽпҙ ҽре тарафынан 358 сара 
үтеп, шул сараларға 9537  кеше ҡ атнашҡ ан.  Мҽҙ ҽниҽт йорто  мҽктҽп, 

катын-кыззар ойошмаһы, Ағинҽйҙ ҽр һҽм Мосолмандар клубы ағзалары 
менҽн  тығыҙ  бҽйлҽнештҽ эшлҽне.  

   Мҽндҽғол ауыл клубы менҽн берлектҽ  “Кҿлҽ-кҿлҽ кҿлкҿ кҿнҿ килҽ“ исемле 
КВН, Зыр ҽйлҽнҽ орсоғом исемле ял кисҽһе, Ыуыҙ  ҡ оймаҡ  байрамы”,  



“Бҿгҿн беҙ ҙ ҽ аулаҡ  ҿй” ял кисҽһе, “Ҡ ышты оҙ атыу байрамы  һ.б.саралар 
үтте. 

  Ҡ атын-ҡ ыҙ ҙ ар менҽн “Аулаҡ  ҿй уйындары”, “Һаулыҡ  кҿнҿ”, ”Йҽшлек 
илендҽ ҡ алам ”исемле ял кисҽһе,  йола байрамдар үтте.  
Мҽктҽп менҽн берлектҽ эш бик ҽүҙ ем барҙ ы. Патриотик тҽрбиҽ, спорт 

уйындары, тематик ял кисҽлҽре,  ҡ ыҙ ыл  даталар, тематик дискотекалар, 
викториналар,урам  ярыштары уҙ ҙ ы.   

   Район күлҽмендҽ үткҽн сараларҙ а ҡ атнашыу : “Яраткан мультфилмдарҙ ан 
йырҙ ар” бҽйгеһе (Тукбаева Гҿлсиҽ –дҽртлҽндереү бүлҽге), ”Яҙ  гүзҽле” 

(Рыскулова Альбина-Ҿмҿт номинацияһы), “Яҙ ғы тамсылар” (Лҽйсҽн 
балалар йыр ансамбле - 1-се урын, Диниҽ Сафина - 1 урын ), “ Йҽш йырсылар 

“ район бҽйгеһе  (Ибрагимова Лилиҽ – дҽртлҽндереү бүлҽге), ” Һай Бҿрйҽн 
егеттҽре” район бҽйгеһе (3-сҿ урын), ”Яңғыраһын гармун моңдары ” район 

бҽйгеһе (Сафин Ғҽфүр – халыҡ  кҿйҙ ҽрен оҫ та башҡ арыусы ), ҡ обайыр Һҽм 
мҿнҽжҽт ятлау бҽйгеһе (Сҿлҽймҽнова Гҿлдҽр – дҽрлҽндереү бүдҽгенҽ), район 

таҡ маҡ сылар бҽйгеһе (Ибрагимова Лилиҽ– дҽртлҽндереү), Район конкурс- 
выставка  “Миллҽтебеҙ  рухы биҙ ҽктҽ”, (Рыскулова Фҽнилҽ-2 урын, 

Рыскулова Динҽ – дҽрлҽндереү, Рыскулова Альбина - дҽрлҽндереү) ,“Бал 
байрамы”,һабантуй, Йҽрминкҽ.  
”Ҡ арға бутҡ аһы” , ” Ҡ уҙ ғалаҡ ”, ”, ”Ҡ ышты оҙ атыу” байрамдары, Округтар 

концерты, Спорт майҙ ансығын асыу, “Байрамығыҙ  менҽн ир-егеттҽр” 
исемле ял кисҽлҽре, “Беҙ  бер ағас япраҡ тары, барыбыҙ ҙ а тамырҙ аштар 

“исемле шҽжҽрҽ байрамы (Хҽлитов Ғаффар Абдулла улының шҽжҽрҽһе), 
“Ҡ артаймаһын күңелдҽр” исемле 80 йҽшлек юбилярҙ арҙ ы тҽбриклҽү кисҽһе 

ҙ ур ауыл байрамдары булып уҙ ҙ ы. 
“Күстҽнҽсем итеп йыр килтерҙ ем” исемле концерт программаһы менҽн- Яңы 

Мҿсҽт, Яуымбай, Мҽһҽҙ ей,Брҽтҽк, Исламбай ауылдарында сығыш яһанылар. 
Түлҽүле сараларҙ ан ,аренда, спонсорлык ярҙ амдарынан  19170 һум аҡ са 

йыйылды һҽм саралар үткҽреү ҿсҿн тотонолдо. Үткҽн сараларға  (Ҽүбҽкир 
һҽм Хҽлиҙ ҽ Сҽйфитдиновтар  бағымсылыҡ  ярҙ амы күрһҽтте.Уларға ҙ ур 

рҽхмҽттебеҙ ҙ е белдерҽбеҙ .  
Хужалыҡ  эштэренҽн -   50 м3 утын ҽзерлҽнде.  
Проблема булып мҽҙ ҽниҽт йортоноң баш ябыуын алыштырыу,мейесте 

ремонтлау һҽм мҽҙ ҽниҽт йорто алдындағы баҡ са ҡ оймаларын 
(штакетниктар) яңыртып эшлҽү тора. 

     Ғҽҙ елгҽрҽй мҽҙ ҽниҽт йортонда тҿрлҿ саралар үтеп тора. Ял кҿнҿнҽн 
тыш, эш ваҡ ыттарында йорт асыҡ , халыҡ  ял итеү маҡ сатында йҿрҿй, 

мҽҙ ҽни сараларҙ а ҡ атнаша. Кҿн һайын ойошторолған сара булып – ир- 
егеттҽр ҿсҿн биллъярд, шахмат. Хореография түңҽрҽгендҽ уҡ ыусы балалар, 

урта йҽштҽге бер нисҽ кеше шҿғҿллҽнҽ. Вокал түңҽрҽге “ Һомай”ҙ а  9 кеше, 
“Йҽнбикҽ”лҽ 7 кеше . Репертуарҙ а халыҡ , тҿрлҿ эстрада, хҽрби  йырҙ ар. 

Театраль түңҽрҽк тҽ йыл ҽйлҽнҽһенҽ эшлҽп килде. Үткҽн түңҽрҽктҽр  аша 
яңы таланттар асыла.  



       Инструменталь башҡ арыусылар район үҙ ҽгендҽ уҙ ған сараларҙ а 
ҡ атнашты: Файзуллин Марсель ҡ урай байрамында Гран- при алды, 

Тимербаев Хҽмит “моңло баян” конкурсында беренсе урын яуланы. 
       Йыл аҙ ағында “Ағинҽйҙ ҽр” клубы сафҡ а инде, уны Юлсурина Сҽғирҽ 
апай мҽҙ ҽниҽт хеҙ мҽткҽрҙ ҽре менҽн берлектҽ башлап ебҽрҙ е, ҽлеге кҿндҽ 

лҽ улар ҽүҙ ем генҽ эшлҽп килҽлҽр, бҿгҿнгҿ кҿндҽ Байегетова Мҽрйҽмбикҽ 
апай етҽклҽй. Ҙ ур ғына “ Ағинҽйҙ ҽр” ҡ оро үтте ноябрь айында, Ғҽлиҽкбҽр, 

Ҡ ыпсаҡ , Киекбай, Ҡ отандан ағинҽйҙ ҽр саҡ ырылды. Уларҙ ың фҽһемле 
сығыштарын ауыл халҡ ы ҡ араны, район гҽзит биттҽрендҽ сыҡ ты. Күптҽн 

онотолған йола “Ҡ аҙ  ҿмҽһе” уңышлы үтте. Бҿгҿнгҿ кҿндҽ йома сҽйҙ ҽренҽ 
йҿрҿйҙ ҽр, ҡ орамалар йыйылышып эшлҽйҙ ҽр, мҽҙ ҽни сараларҙ а ла актив 

ҡ атнашалар.  
       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. 
        Йыл барышында мҽҙ ҽниҽт йортонда 262 массалы тамашалар уҙ ған. 70- 

э йорттан тыш үткҽн саралар. Дҿйҿм алғанда, мҽҙ ҽниҽт йортонан тыш үткҽн 
мероприятиелар менҽн бергҽ 332- не тҽшкил итҽ. Шуларҙ ың 50- һе 14 йәшкә 

тиклемге балаларға, миҫ ал ҿсҿн, иң сағыу сығыштырҙ ың бер икҽүен ҽйтер 
инем: “хҽрҽкҽттҽ бҽрҽкҽт” һҽм байрамдарҙ ағы “флеш-моб”. 71- е үҫ мерҙ әр 

һәм йәштәр өсөн, викториналар, КВН- дар, дискотекалар.. 87- һе 25-30 
йәштәгеләр өсөн, “дисконочь”, ял кисҽлҽре, конкурстар.. 97- һе 31-49 

йәштәгеләр өсөн билльярд, “осрашайыҡ  ҽле бҿгҿн кис,” “диско 80-90” 
уҙ ғарылһа, 27 мероприятие өлкән йәштәгеләргә 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 

хеҙ мҽткҽре Рыҫ ҡ олова Рҽүилҽнең 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 орбан 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. “ Наркомания ниңҽ кҽрҽк һуң?” стенд эшлҽнде. 
   Патриотик яҡ тан тҽрбиҽ. Ҽрме сафтарына киткҽн йҽш егеттҽргҽ 

вечерҙ арын мҽҙ ҽниҽт йортонда билдҽлҽү, дискотекалар ойоштороу, 
уйындар. 

    Кино 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,  Рҽйсҽ апайҙ ан да 
спонсорлыҡ  ярҙ амдарына ҿлгҽшҽбеҙ . Яңы йыл алдынан ауыл старостаһы 

Ишморатов Сҽлим Ҽбҡ ҽдир улы ярҙ ам итеп ебҽрҙ е, уға тҿрлҿ ваҡ  кҽрҽк 
яраҡ тар алынды, ҡ ул ярҙ амдарын да электрик булараҡ  күрһҽтеп тора, 
шулай уҡ , Сҽғитова Гүзҽл апай ҙ а сҽхнҽ ҿсҿн ҡ орғандарын тапшырҙ ы. 

    Проблемалар   Здание авария торошонда, 2017  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. Ватыҡ  тҽҙ рҽлҽр бихисап, тышҡ ы ишекте лҽ алыштырыу 
мотлаҡ . Аппаратуралар ватыҡ , колонкалар эшлҽмҽй. Балалар ҿсҿн 

кинотеатр менҽн генҽ саралар үтҽ, микрофондар ҙ а хатта сафта түгел.         
      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. Һҽр ҡ ыҙ ыл дата 

билдҽлҽп барыла.  Ололар кҿнҿ, Ураҙ а, Ҡ орбан байрамдары, мҿмкинлектҽре 
сиклҽнгҽндҽр (инвалидтар) кҿнҿ яҡ шы ойошторолдо. Сҽскҽлҽр байрамында 

Галеева Сабира апай 1-се, Иманғолова Фҽғилҽ 2-се, Иманғолова Нҽғимҽ 
инҽйгҽ 3-сҿ урын бирелде. 26 ноябрь Ҽсҽйҙ ҽр кҿнҿ үткҽрелде, был сарала 

йҽш ҽсҽйҙ ҽр ҡ атнашты. Проблема булып баҡ са ҡ оймаларын 
яңыртыу,электр үткҽргестҽренҽ ремонт тора. 

  



            Һҽр ауылда йҽмҽғҽт ойошмалары: ҡ атын-ҡ ыҙ ҙ ар һҽм ветерандар 
советтары  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 апай, Ғҽҙ елгҽрҽйҙ ҽ Юмагужин Рафиҡ  ағай етҽклҽй. 

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 80 

йҽшлек юбилейҙ ары ҙ ур ойошҡ анлыҡ  менҽн үтте.  
      Шулай уҡ  Ғҽҙ елгҽрҽй, Кейекбай һҽм Мҽндҽғол ауылдарында дини 

ойошмалар, мҽхҽллҽлҽр уңышлы эшлҽйҙ ҽр. Депутаттар Юмагужин 
Г.Г.,Сагитов С.С.,Юлмухаметов Я.Г. инициативаһы, ауыл хакимиҽте һҽм 

ауыл халҡ ы ярҙ амы менҽн Ғҽҙ елгҽрҽй ауылы мҽсетенең ҡ оймаһы 
тимерҙ ҽн яңыртып эшлҽнде, Кейекбай ауылы мҽсетенҽ ремонт эштҽре 

башҡ арылды, Мҽндҽғол ауылы мҽсете буралып, нигеҙ е ҡ ойолдо. 
      Кейекбай ауылында ҡ атын-ҡ ыҙ ҙ ар ойошмаһының составы  2016 

йылда яңыртылып ихлас ҡ ына эш башланылар. Аҙ наның шаршамбы 
кҿнҿндҽ кис ултырыуҙ ар үтте. Дарман исемле кисҽ, Ыуыҙ  ҡ оймағы исемле 
йола, “йҽшлек илендҽ ҡ алам” исемле сарала район ҡ унаҡ тарыла ҡ атнашып  

тҽжрибҽ уртаҡ лаштылар. Законһыҙ  спиртлы эсемлектҽр һатыуға, эскелеккҽ 
ҡ аршы эштҽр яҡ шы алып барылды. Халыҡ тан телдҽн шулай яҙ ма 

ғаризалар ҡ абул ителде. Был юҫ ыҡ та 12 эш ҡ аралған. 5 ғаилҽгҽ рейд менҽн 
барғандар. “Тирҽ яғым гҿл-сҽскҽ” исемле сара үтеп еңеүселҽр билдҽлҽнде. 

Ҡ атын-ҡ ыҙ ҙ ар ауылда үткҽрелгҽн ҿмҽлҽрҙ ҽ ихлас ҡ атнаштылар. (Мҽсетте 
рҽтлҽү, зыяратты буяуҙ а) Ауыл билҽмҽһендҽ уҙ ғарылған “Ауыл уртаҡ  

йортобоҙ ”  конкурсында актив  ҡ атнаштылар. 
      Ғҽҙ елгҽрҽй ауылы ҡ атын-ҡ ыҙ ҙ ар советыла йыл башында план тҿҙ ҿп 

алып шул планға ярашлы эш алып барҙ ы. Ауыл билҽмҽһенең ҿс ауылының 
ҡ атын-ҡ ыҙ ҙ ар ойошмаһы берлектҽ “Дарман” уйыны үткҽрелде. Март 

айында район ҡ атын-ҡ ыҙ ҙ ар Советы председателе Рҽмилҽ Фҽхретдин 
ҡ ыҙ ы ҡ атнашлығында осрашыу үтте. Июнь айында 50-80 йҽшкҽ 
тиклемгелҽрҙ ең юбилей кисҽһе бик матур үткҽрелде. Һҽр үткҽрелгҽн сарала 

ҡ атын-ҡ ыҙ ҙ ар советы ихлас ҡ атнаша.  
      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. 

 
                                        ЙҼШТҼР ТОРМОШО.    

        Йҽштҽр менҽн эшлҽүсе белгес үҙ  планына ярашлы эшлҽп килҽ. Ауыл 
билҽмҽһендҽ , район күлҽмендҽ үткҽрелгҽн сараларҙ а актив ҡ атнашын 



призлы урындар яулай йҽштҽр. Мҽҫ ҽлҽн: февраль айында район күлҽмендҽ 
уткҽн  “Бҿрйҽн батыры”нда Ишмуратов Нҽҙ ир номинация, “Йыл килене”  

Ырыҫ ҡ олова Рҽүилҽ 2 урын, “Атай, ҽсҽй һҽм мин спорт һҿйҿүсе ғаилҽ” 
Юлсурин Динарҙ ың ғаилҽһе 2 урындар яуланылар. Йҽштҽргҽ, уҡ ыусы 
баларға ауыл фельдшеры менҽн берлектҽ “Беҙ  сҽлҽмҽт тормош яҡ лы”, 

“Экстремизм һҽм терроризмға ҡ аршы”,  “Насар ғҽҙ ҽттҽр һҽм дин” (ауыл 
муллаһы Ҽхмҽтйҽнов Фҽрит бабай менҽн), “Сҽскҽлҽй матур сағың, тҽмҽке 

ниңҽ тағын” кеүек темаларға лекциялар уҡ ылды, акциялар үтте.  
       Шулай уҡ  йҽштҽр тҿрлҿ спорт ярыштарында ла актив ҡ атнашалар. 

Билъярд, волейбол һҽм футбол буйынса ауыл хакимиҽтенең күсмҽ кубогына 
ярыштар даими үткҽрелеп тора. Беҙ ҙ ең йҽштҽр Билъярд буйынса район 

күлҽмендҽ, ауыл билҽмҽһендҽ үткҽрелгҽн ярыштарҙ а тик призлы урындар 
ғына яулайҙ ар. Мҽҫ ҽлҽн: билъярд буйынса Кейекбай ауылы командаһы ҿс 

йыл рҽттҽн  1 урын алды һҽм район хакимиҽте кубогы беҙ ҙ ҽ, волейбол 
ярыштарында Ғҽҙ елгҽрҽй ауылы егеттҽре һынатмай. Ғҽлиҽкбҽр ауылында 3, 

Иҫ ке Монасипта 3, Яңы Мҿсҽттҽ 2 урын яуланылар. 
      Быйылғы йылда Экология һҽм айырыуса  һаҡ ланған тҽбиғҽт билҽмҽлҽре 

йылы сиктҽрендҽ мҿһим саралар үткҽреү ҡ аралған. Бҿтҽгеҙ ҙ е лҽ был 
эштҽрҙ ҽ ҽүҙ ем булырға саҡ ырам.        
 

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

Иғтибарығыҙ  ҿсҿн ҙ ур рҽхмҽт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


