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АЛҒЫСӨЗ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Қазақстанда алғашқы бесжылдық
жылдарында қанат жайған өнеркәсіп пен
теміржол құрылысы, МТС және жаңа
колхоздар мен совхоздардың құрылуы
айрықша
сипаттағы
өнеркәсіп
пен
ауылшаруашылық орталықтарын өмірге
әкелді. Республикада 1932 жылға дейін
болған Қазақстанның аудандық әкімшілік
бөліністері өзін-өзі
ақтай алмайтын
жағдайға жетті, яғни, әрбір ауданды,
жекелей алғанда басшылық жасаушы
өлкелік, кеңестік және шаруашылық
ұйымдар тарапынан нақты әрі жедел
басшылық ету айтарлықтай қиындықтар
тудырды.
Осыған байланысты, 1932 жылдың
қаңтарында КОКП
ОК Қазақстанда
облыстар құру қажет деген тұжырымға
келді. ҚазОАК-нің 1932 жылғы 20
ақпандағы VIII шақырылымының 2
сессиясы шешімімен алты облыс құрылып,
олар Қазақстанның бірыңғай басқару
орталығына бағынышты болды. Атап
айтсақ, орталығы Семей қаласы болып
Шығыс Қазақстан, орталығы Шымкент
қаласы
болып
Оңтүстік
Қазақстан,
орталығы Ақтөбе қаласы болып Ақтөбе,
орталығы Орал қаласы болып Батыс
Қазақстан, орталығы Алматы қаласы
болып Алматы және орталығы Петропавл
қаласы
болып
Қарағанды
облысы
құрылды. Әр облыс 20-ға тарта әкімшілік
ауданды біріктіріп, шаруашылық дамуға
белгілі бір бағыт ұстана отырып, біртұтас
экономикалық аудан ретінде көрінді.
1932 жылдың 10 наурызында ЖОАК
Қазақ АКСР ОАК шешімін бекітті. Жаңа
облыстың орталығы Петропавл қаласында
болғанына қарамастан, облысқа Петропавл
емес Қарағанды атауы беріледі. Бұл бірінші
кезекте
30-шы жылдардың басында
еліміздің
Қарағандының
өнеркәсіптік
дамуына және Қарағанды көмір бассейніне
айрықша мән беруімен байланысты болды.

Промышленное и железнодорожное
строительство,
развернувшееся
в
Казахстане в годы первой пятилетки,
организация новых колхозов, совхозов и
МТС привели к возникновению новых
промышленных и сельскохозяйственных
центров.
Районное административное
деление
Казахстана,
существовавшее
в республике до 1932 г., перестало
оправдывать
себя,
т.к.
стало
затруднительным
осуществление
конкретного и оперативного руководства
каждым районом в отдельности со
стороны руководящих краевых, советских
и хозяйственных организаций.
В связи с этим, в январе 1932 г. ЦК
ВКП (б) признал необходимым образовать
в Казахстане области. Решением 2 сессии
КазЦИК VIII созыва от 20 февраля 1932 г.
было созд ано шесть обл астей с подчинением
их
единому
руководящему
центру
Казахстана:
Восточно-Казахстанская
с центром в г. Семипалатинск, ЮжноКазахстанская с центром в г. Чимкент,
Актюбинская с центром в г. Актюбинск,
Западно-Казахстанская с центром в г.
Уральск, Алма-Атинская с центром в г.
Алма-Ата и Карагандинская с центром
в г. Петропавловск. Каждая область
объединяла около 20 административных
районов и представляла собой целостный
экономический район с определенным
направлением в хозяйственном развитии. 1
10 марта 1932 г. ВЦИК утвердил
решение
ЦИК
Казахской
АССР.2
Несмотря на то, что центр новой области
находился в г. Петропавловске, области
было дано название Карагандинская, а
не Петропавловская. Связано это было в
первую очередь с тем, что в начале 30-х
гг. страна придавала большое значение
промышленному развитию Караганды
и Карагандинского угольного бассейна.
15 августа 1931 г. ЦК ВКП(б) принял

1. ЦГАРК. Ф.5. Оп.13. Д.7. Л.85-88.
2. ЦГАРК Ф.350. Оп.1. Д.123. Л.21.
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1931 жылдың 15 тамызында БКП(б) ОК
«Көмір және кокс қорларын молайту
туралы» қаулы қабылдады, ал дәл сол
жылдың 18 қарашасында КСРО ХШЖК
Президиумының «Қарағанды бассейнінің
құрылысы туралы» қаулысы шықты.
Құжаттарда Қарағанды көмір бассейнінің
географиялық орналасуы оның негізінде
елде
үшінші
көмір
кочегаркасын
құруға таптырмас мүмкіндік береді деп
көрсетілген.
Құрылған Қарағанды облысының
құрамында қазіргі Солтүстік Қазақстан,
Қарағанды Ақмола, Қостанай облысының
жартысыболып,аумағы Ресей шекарасынан
Сарыарқа даласына дейін жалғасып
жатты. Қарағанды облысына сол кезде
Айыртау, Ақмола, Арық-Балық, Атбасар,
Бейнетқор, Булаев, Есіл, Жаңаарқа,
Қызыл-Ту, Көкшетау, Қорғалжын, Ленин,
Мамлют, Төңкеріс, ІЦучинск, Еңбекшілер,
Еркіншілік аудандары, Петропавл қаласы
және Қарағанды жұмысшы кенттік кеңесі
кірді.
Қарағанды
облыстық
атқару
комитетінің алғашқы төрағасы Алматы
облысының тумасы И.К.
Кошкунов
болды. Кошкунов бұрынырақта Жаркент
губерниялық
атқару
комитетінің
төрағасы,
Ақмола
округтік
атқару
комитетінің торағасы, ЖШИ Халкомының
орынбасары қызметтерін атқарған. Батыс
Қазақстан облыстық атқару комитетінің
төрағасы болып бекітілуіне байланысты
1933 жылдың 31 шілдесінде Қарағанды
облыстық атқару комитетінің төрағасы
міндетінен босатылады.
1933
жылдың
1
тамызынан
Қарағанды облыстық атқару комитетін
Қызылорда қаласында дүниеге келген
Есқараев Сүлеймен басқарды. Қарағанды
облыстық атқару комитетінің төрағасы
болып бекітілгенге дейін С. Есқараев
Қазақстан БКП(б) ОК-де, ҚССР ІІХК
халкомы, т.б. қызметтер атқарған.
1934 жылдың сәуірінен 1936 жылдың

постановление «Об увеличении угольных
и коксовых ресурсов», а 18 ноября этого
же года вышло постановление Президиума
ВСХН
СССР
«О
строительстве
Карагандинского бассейна». В документах
указывалось,
что
географическое
расположение Карагандинского угольного
бассейна позволяет на его основе создать
третью угольную кочегарку страны.
Образованная
Карагандинская
область простиралась от российской
границы до степей Сары-Арки более
чем на тысячу километров, включая в
себя территории современных СевероКазахстанской,
Карагандинской,
Акмолинской,
части
Кустанайской
областей.
В
состав
Карагандинской
области вошли Айртауский, Акмолинский,
Арык-Балыкский,
Атбассарский,
Бейнеткорский, Булаевский, Есильский,
Жана-Аркинский,
Кзыл-Тусский,
Кокчетавский,
Кургальджинский,
Ленинский, Мамлютский, Нуринский,
Пресновский, Рузаевский, Сарысуйский,
Сталинский, Тельманский, Тонкерейский,
Щучинский,
Энбекшильдерский,
Эркеншиликский районы, г. Петропавловск
и Карагандинский рабочий поселковый
совет.1
Первым
председателем
Карагандинского
областного
исполнительного комитета стал Кошкунов
И.К., уроженец Алма-Атинской области.
Кошкунов работал ранее председателем
Джаркентского
губисполкома,
председателем
Акмолинского
окрисполкома,
заместителем
Наркома
РКИ. Был освобожден от обязанностей
председателя
Карагандинского
облисполкома 31 июля 1933 г. в связи с
утверждением председателем ЗападноКазахстанского облисполкома.2
С 1 августа 1933 г. Карагандинский
облисполком
возглавил
Ескараев
Сулеймен, родившийся в г. КзылОрда. До утверждения председателем

1. ЦГАРК Ф.5 Оп.13. Д.7. Л.87.
2. ГАСКО Ф.1189. Оп.1. Д.5. Л.60.
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29 шілдесіне дейін Қарағанды облыстық
атқару комитетінің төрағасы оған дейін
БКП(б)
Жаркент
және
Қызылорда
аудандық комитеттерінде хатшы, Алматы
қаласында
«Социалды
Қазақстан»
газетінің редакторы, т.с.с. жұмыс істеген,
Семей уезі Белағаш болысының тумасы
Мусин Айтмұхамед болды.
БКП(б)
Қарағанды
облыстық
комитетінің алғашқы хатшысы бұған
дейін Ақтөбе және Семей губерниялық
комитетінің хатшысы, орман және ағаш
өңдеу онеркәсібі кәсіподағының ОК
төрағасы қызметтерін атқарған Беккер
Исаак Моисеевич болды. Беккер И.М.
БКП(б) Қарағанды облыстық комитетін
1932 жылдың ақпанынан 1934 жылдың
ақпанына дейін басқарды.
1934 жылдың 1 наурызынан 1936
жылдың 29 шілдесіне дейін Қарағанды
облыстық партиялық ұйымына Якутск
округі Намск ұлысының тумасы Аммосов
Максим Кирович басшылық етті. Аммосов
М.К. оған дейін Якутск қаласында РКП(б)
облыстық бюросының хатшысы, Мәскеу
қаласындағы ЖОАК-нің Якутск өкілдігінің
төрағасы, Якутск қаласындағы Халық
комиссарлар кеңесінің төрағасы, БКП(б)
ОК-нің жауапты нұсқаушысы, БКП(б)
Орал облыстық комитетінің бірінші
хатшысы, т.б. қызметтер атқарған.
М.К. Аммосовтың есімі ЖОАК
Президиумының
1934
жылғы
10
ақпандағы қаулысымен қала мәртебесін
алған Қарағанды тарихындағы өзгерісті
кезеңмен байланысты болды.
Жақын
уақытта Кеңес Одағының үшінші көмір
базасы - қуатты көмір бассейніне айналуға
тиіс болған қаланың дамуына ерекше көңіл
бөлінді.
Облыстағы өнеркәсіптің дамуына
ғана назар аударылып қоймай, сонымен
қатар, аумағы үлкен Қарағанды облысының
1. ГАСКО Ф.1189. Оп.1. Д.14. Л.181.
2. ГАСКО Ф.1189. Оп.1. Д.15а. л.36.
3. ГАСКО Ф.22п. Оп.1. Д.904. Л.471-473.
4. ГАСКО Ф.22п. Оп.ІО. Д.7. Л.1-2.
5. ГАКО Ф.15. Оп.1. Д.101. Л.58.
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Карагандинского
облисполкома
С.
Ескараев работал в ЦК ВКП(б) Казахстана,
1
наркомом НКВД КССР и т.д.
С апреля 1934 г. по 29 июля 1936
г.
председателем
Карагандинского
облисполкома был Мусин Айтмухамед,
уроженең
Бель-Агачской
волости
Семипалатинского
уезда,
работавший
ранее секретарем Джаркентского и КзылОрдинского райкомов ВКП(б), редактором
газеты «Социалды Қазақстан» в г. Алма2
Ата и т.д.
Первым секретарем Карагандинского
обкома ВКП(б) стал Беккер Исаак
Моисеевич,
занимавший
до
этого
должности секретаря Актюбинского и
Семипалатинского
губкомов
партии,
председателя ЦК профсоюза лесной и
деревообрабатывающей промышленности
и
т.д.
Беккер
И.М.
возглавлял
Карагандинский обком ВКП(б) с февраля
1932 г. по февраль 1934 г.3
С 1 марта 1934 г. до 29 июля 1936 г.
Карагандинскую областную партийную
организацию возглавлял Аммосов Максим
Кирович, уроженең Намского улуса
Якутского округа. Аммосов М.К. работал
ранее секретарем областного бюро РКП(б)
в г. Якутске, председателем Якутского
представительства ВЦИКа в г. Москве,
председателем Совнаркома в г. Якутске,
ответственным инструктором ЦК ВКП(б),
первым секретарем Уральского обкома
ВКП(б) и т.д.4
С именем М.К. Аммосова связан
переломный период в истории Караганды,
постановлением Президиума ВЦИК от
10 февраля 1934 г. получившей статус
города.5
Развитию города, который в
ближайшее время должен был быть
превращен в мощный угольный бассейн третью угольную базу Советского Союза,
придавалось огромное значение.

астық дайындау және оны өндіру бойынша
да үлес салмағы жоғары болды. 30-шы
жылдардың ортасында облыс мемлекетке
бүкіл Қазақстанда дайындалатын нанның
үштен бір бөлігін берді. Ал 1934 және
1935 жылдары Қарағанды облысы астық
өндіру жөнінен бірінші орынға шықты.
30-шы
жылдардың
ортасында
республикада
бүғінғі
күнге
дейін
сақталған, орнықты әкімшілік-аумақтық
құрылыс қалыптасты. Дегенмен, орасан зор
аумақты иеленген Қарағанды облысында
өнеркәсіп пен ауылшаруашылығы тәрізді
екі басым бағытқа басшылық жасау
өз қиындықтарын да туғызды. Осыған
байланысты облысты бөлу тиімді болып,
1936 жылдың 29 шілдесінде ЖОАК
Президиумының қаулысымен Қарағанды
облысының
құрамынан
Солтүстік
Қазақстан облысы бөлініп шығарылды.
Қарағанды
облысының
орталығы
Қарағанды қаласына ауыстырылып, ал,
Солтүстік Қазақстан облысының орталығы
Петропавл қаласы болып белгіленді. Осы
қаулымен Қарқаралы округі жабылып, ол
Қарағанды облысының құрамына өтті.
Жаңарған
облыс
құрамына
Ақмола, Нұра, Вишневск, Новочеркасск,
Еркіншілік,
Қорғалжын,
Тельман,
Жаңаарқа, Шет, Коңырат, Кувск, Баянауыл,
Қарқаралы аудандары, селолық кеңестер
мен Балқаш жанындагы құрылыстар
қосылған Қарағанды қаласы кірді.
Қарағанды облысының құрамына
бұдан
бөлек,
Оңтүстік
Қазақстан
облысының Қарсақпай ауданы енгізілді.
Пресногорьков ауданы Қостанай облысына
қарасты болды. Одан әрі, 1939 жылдың
қыркүйегінде
Қарағанды
облысының
құрамынан Ақмола (кейінгі Целиноград)
облысы бөлініп шығарылды.
Жаңадан
құрылған
Қарағанды
облысының халқы үш миллионға жуық
деп есептелді. Облыста 15 шахтасы бар
көмір бассейні, Балқаш және Қарсақпай
мыс қорыту зауыттары болды. Қарағанды

В
области
уделялось
большое
внимание
не
только
развитию
промышленности, огромная по территории
Карагандинская область имела болышой
удельный вес в республике по производству
и заготовкам зерна. В середине 30-х гг.
область сдавала государству треть хлеба,
заготавливаемого всем Казахстаном. А в
1934 и 1935 гг. Карагандинская область
вышла на первое место в Казахстане по
урожайности зерновых.
К середине 30-х гг. в республике
сложилось устойчивое административнотерриториальное
устройство,
сохранившееся
до
сегодняшних
дней.
Однако,
руководство
двумя
доминирующими
направлениями
промышленным и сельскохозяйственным
на
такой
огромной
территории,
которую
занимала
Карагандинская
область, было затруднительным. Более
рентабельным стало разделение области,
что и произошло 29 июля 1936 г., когда
постановлением Президиума ВЦИК из
состава Карагандинской области была
выделена Северо-Казахстанская область.
Центр Карагандинской области был
перенесен в г. Караганду, а центром СевероКазахстанской области был установлен г.
Петропавловск. Данным постановлением
был ликвидирован Каркаралинский округ,
влившийся в состав Карагандинской
области.1
Обновленная
область
была
образована
в
составе
районов:
Акмолинского, Нуринского, Вишневского,
Новочеркасского,
Еркеншиликского,
Кургальджинского,
Тельмановского,
Жана-Аркинского,
Четского,
Коунрадского, Кувского, Баян-Аульского,
Каркаралинского, города Караганда с
присоединенными к нему сельскими
советами и Прибалхашстроем.
Кроме этого, в состав Карагандинской
области был включен Карсакпайский
район
Южно-Казахстанской
области.

1. ГАКО Ф.2. Оп.1. Д.145. Л.75а.
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көмір бассейні осы кезеңде елдің маңызды
отын ауданына айналды.
Қарағанды
көмірімен Орта Еділдің, Оңтүстік Оралдың,
Орта Азия республикаларының өндіріс
орындары мен көліктері жабдықталды.
Қарағанды
облыстық
еңбекші
депутаттар Кеңесі атқару комитетінің
алғашқы төрағасы болып Асылбеков
Абдолла Әбдірахманұлы тағайындалды
, ал Қазақстан компариясы Қарағанды
облыстық комитетінің алғашқы хатшысы
Пинхасик Гдалий Исакович болды.
Кеңестік
кезеңде
облыстағы
шаруашылық және мәдени құрылыстарға
басшылық жасаған
негізгі
органдар
Қазақстан
коммунистік
партиясының
облыстық,
қалалық
және
аудандық
комиттері, Халық депутаттары кеңестері
мен олардың атқару комитеттері болса, ал
Қазақстан Республикасының тәуелсіздік
алған кезеңінде мұндай істерді әкімшілік
басшылары мен әкімдер қолға алды,
Қарағанды облысының дамуында оның
басшылары айрықша рөл атқарды.

Пресногорьковский район был отнесен к
Кустанайской области. В дальнейшем, в
сентябре 1939 г., из состава Карагандинской
области была выведена Акмолинская
(позже Целиноградская) область.
Население новой Карагандинской
области насчитывало около трети миллиона
человек. Область включала в себя угольный
бассейн с 15 шахтами, Балхашский и
Карсакпайский медеплавильные заводы.
Карагандинский угольный бассейн к
этому времени превратился в важный
топливный
район
страны.
Углем
Караганды
снабжались
предприятия
промышленности и транспорт Средней
Волги, Южного Урала, республик Средней
Азии.
1

Первым
председателем
исполнительного
комитета
Карагандинского
областного
Совета
депутатов трудящихся был назначен
Асылбеков Абдулла Абдрахманулы , а
первым
секретарем
Карагандинского
обкома КП (б) Казахстана стал Пинхасик
Гдалий Исакович.
Қарағанды
облысы
тарихындағы
Поскольку основными органами,
75 жылдық кезеңде басшылық етуші
осуществлявшими
руководство
қызметкерлер лауазымдары атауларында
бірқатар өзгерістер орын алды.
хозяйственным
и
культурным
строительством
в
области,
в
советский
Облыста коммунистік партияның
период являлись областные, городские и
басшылық
органы
1936
жылдан
районные комитеты коммунистической
1937
жылдың
мамырына
дейін
партии Казахстана, Советы народных
Бүкілодақтық Коммунистік партияның
депутатов и их исполнительные комитеты,
(большевиктердің)
Қазақстан
өлкелік
а в период независимости Республики
комитеті Қарағанды облысы бойынша
Казахстан — главы администраций и
ұйымдастыру
бюросы
болса,
1937
акимы, немаловажную роль в развитии
жылдың мамырынан маусымға дейін Карагандинской области сыграли ее
БКП(б)
Қазақстан-Өлкелік
партиялық
руководители.
ұйымының Қарағанды облыстық комитеті,
За
75-летний
период
истории
1937 жылдың маусымынан 1952 жылдың
Карагандинской
области
произошел
ряд
қазанына дейін - Коммунистік парияның
изменений в наименованиях должностей
(большевиктердің) Қарағанды облыстық
руководящих работников.
комитеті, 1952 жылдың қазанынан 1991
жылдың қыркүйегіне дейін - Қазақстан
Руководящим
органом
коммунистік
париясының
Қарағанды
коммунистической партии в области с
облыстық комитеті болды. Сонымен
1936 г. по май 1937 г. являлось оргбюро
2

3

1. ГАКО Ф.2. Оп.І.Д.145. Л.75а.
2. АПРК Ф.141. Оп.1. Д.13120. Л.146-166.
3. АПРК Ф.141. Оп.1. Д.13131. Л.87-92.
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қатар, 1963 жылдың қаңтарынан 1964
жылдың желтоқсанына дейінгі кезеңде
облыста
қатарласа
Қазақстан
КП
Қарағанды облыстық өнеркәсіптік және
ауылшаруашылық комитеттері жұмыс
атқарды.
Атауларының ауыстырылуына сәйкес
партиялық басшылардың лауазымдары
өзгерді. 1930-1950 жж. аралыгындағы
кезеңде
Қазақстан
КП
Қарағанды
қалалық комитетінің номенклатурасында
функнионалдық
міндеттерін
екінші
хатшы атқарған бірінші хатшы лауазымы
болмағанын атап өткен жөн.
Қарағанды облысының атқарушы
билігі 1930 жылдан қазіргі уақытқа дейін
бірқатар қайта атауларды бастан өткерді:
1936 жылдың ақпанынан 1939 жылдың
желтоқсанына дейін-Облыстық жұмысшы,
шаруа, қызыл әскер, еңбекші, қазақ және
казак депутаттары Кеңесінің атқару
комитеті; 1939 жылдың желтоқсанынан
1977 жылдың қазанына дейін - Облыстық
еңбекші депутаттар Кеңесінің атқару
комитеті (1963 жылдың қаңтарынан 1964
жылдың желтоқсанына дейінгі кезеңде
қатарласа Еңбекші депутаттар Кеңесінің
Қарағанды облыстық өнеркәсіптік және
ауылшаруашылық
атқару
комитеттері
жұмыс істеді); 1977 жылдың қазанынан
1992 жылдың ақпанына дейін - Облыстық
халық депутаттары Кеңесінің атқару
комитеті болды. 1991 жылдың наурызынан
1992 жылдың ақпанына дейінгі аралықта
әкімшілік-аумақтық бірліктің атқарушы
билік басшысының лауазымы Халық
депутаттары Кеңесінің төрағасы - атқару
комитетінің төрағасы деп аталды.
Қазақстан Республикасы Жоғарғы
Кеңесінің Қаулысымен 1992 жылдың 1
ақпанынан қолданысқа енген Қазақстан
Республикасының
«Жергілікті
өзінөзі басқару және Қазақ КСР халық
депутаттарының
жергілікті
Кеңестері
туралы» Қазақ КСР Заңына өтпелі
кезеңде өзгертулер мен толықтырулар

Казахстанского
Краевого
комитета
Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков) по Карагандинской области,
с мая по июнь 1937 г. - Карагандинский
областной комитет Казахстанско-Краевой
партийной организации ВКП(б), с июня
1937 г. по октябрь 1952 г. - Карагандинский
областной комитет Коммунистической
партии (большевиков), с октября 1952
г. по сентябрь 1991 г. - Карагандинский
областной комитет Коммунистической
партии Казахстана. Кроме этого, в период
с января 1963 г. по декабрь 1964 г. в
области паралельно функционировали
Карагандинские
промышленный
и
сельскохозяйственный
областные
1
комитеты КП Казахстана.
В соответствии с приведенными
переименованиями изменялись должности
партийных
руководителей.
Следует
оговорить, что в период с 1930-х по 1950й гг. в номенклатуре Карагандинского
горкома КП Казахстана отсутствовала
должность
первого
секретаря,
функциональные обязанности которого
исполнял второй секретарь.
Исполнительная
власть
Карагандинской области за период с 1930х гг. по настоящее время так же претерпела
ряд переименований: с февраля 1936 г. по
декабрь 1939 г. - исполнительный комитет
областного Совета рабочих, крестьянских,
красноармейских, трудовых, казахских и
казачьих депутатов; с декабря 1939 г. по
октябрь 1977 г. - исполнительный комитет
областного Совета депутатов трудящихся
(в период с января 1963 г. по декабрь 1964
г. паралельно работали Карагандинские
областные
промышленный
и
сельскохозяйственный исполкомы Советов
депутатовтрудящихся); с октября 1977 г. по
февраль 1992 г. - исполнительный комитет
областного Совета народных депутатов. В
период с марта 1991 г. по февраль 1992 г.
должность руководителя исполнительной
власти административно-территориальной
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енгізу туралы» Заңына сәйкес, Халық
депутаттарының тиісті Кеңестері атқару
комитеттерінің
өкілеттігі
тоқтатылды
және жаңа мемлекеттік басқару органы
құрылып, атқару-басқару функңиясын
жүзеге асырушы - Әкімшілік басшысы
болды.
Қарағанды
облыстық
әкімшілік
басшысы
Қазақстан
Республикасы
Президентінің 1992 жылгы 6 ақпандағы
Жарлығымен тағайындалған. Осы кезеңде
Қарағанды облысының тиісті әкімшілікаумақтық
бірліктерінің
әкімшілік
басшылары тағайындалган болатын.
1995
жылдың
30
тамызында
республикалық
референдумда
қабылданған Қазақстан Республикасы
Конституңиясының 87-бабы күшіне енген
сәттен, 1995 жылдың 5 қыркүйегінен
жергілікті атқарушы органдарды әкімдер
басқаратын болды.
Қарағанды облысының әкімі өз
міндеттеріне 1995 жылдың 6 қазанынан
бастап кірісті. Қарағанды облысы экімінің
1995 жылғы 6 қазандағы № 2 шешімімен
Қазақстан Республикасының Министрлер
Кабинеті жергілікті атқару органдарының
құрылымдары мен штаттарын бекіткенге
дейін облыстағы қалалар мен аудандар
әкімдері
міндеттерін
атқарушылар
тағайындалды.
1996 жылдың ақпанында Қарағанды
облысының қалалары мен аудандары
әкімдерінің
міндеттерін
атқарушылар
тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің
әкімдері болып тағайындалды.
Оқырманға жол тартқан басылымда
облыстың құрылған сәтінен - 1936
жылдың 29 шілдесінен 2011 жылдың
1 сәуіріне дейінгі 75 жылдық кезеңдегі
Қарағанды облысының басшылары туралы
гұмырнамалық анықтамалық құрастыруға

единицы звучала как председатель Совета
народных депутатов - председатель
1
исполнительного комитета.
В
соответствии
с
Законом
Республики Казахстан «О
внесении
на переходный период изменений и
дополнений в Закон Казахской ССР «О
местном самоуправлении и местных
Советах народных депутатов КазССР»,
введенном в действие Постановлением
Верховного
Совета
Республики
Казахстан с 1 февраля 1992 г., были
прекращены полномочия исполнительных
комитетов
соответствующих
Советов
народных депутатов и образован новый
орган
государственного
управления,
осуществляющий
исполнительнораспорядительные
функңии - Глава
администраңии.2
Глава Карагандинской областной
администраңии был назначен Указом
Президента Республики Казахстан от
6 февраля 1992 г.3 В этот же период
были назначены главы администраңий
соответствующих
административнотерриториальных единиң Карагандинской
области.
С 5 сентября 1995 г., с момента
вступления в силу статьи 87 Конституңии
Республики Казахстан, принятой на
республиканском референдуме 30 августа
1995 г., местные исполнительные органы
стали возглавлять акимы.4
Аким
Карагандинской
области
приступил к своим обязанностям 6 октября
1995г.5 Решением акима Карагандинской
области от 6 октября 1995 г. № 2 до
утверждения
Кабинетом
Министров
Республики Казахстан структуры и штатов
местных исполнительных органов, были
назначены исполняющие обязанности
акимов городов и районов области.6

1. ГАКО Ф.15. Оп.1. Д.6. Л.21.
1. ГАКО Ф.18. Оп.1. Историко - археографическое предисловие.
2. ГАКО Ф.1554. Оп.1. Историко - археографическое предисловие.
3. ГАКО Ф.1554. Оп.1. Д.13. Л.1.
4. Конституцыя Республикик Казахстаи 30 августа 1995г. Ст.87.
5. ГАКО Ф.1554. Оп.1. Д.141. Л.10.
6. ГАКО Ф.1554. Оп.1. Д.141. Л.И.
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алғашқы қадам жасалып отыр.
«Қарағанды облысының басшылары»
ғұмырнамалық
анықтамалығының
мақсаты
аталған
тақырыптағы
мәліметтермен оқырмандардың кеңірек
танысуына мүмкіндік тудыру, сондай-ақ,
болашақта оны жетілдіре зерделеу үшін
зерттеушілердің назарын аударту.
Анықтамалықта бұл мәселелерді
толық әрі жан-жақты баяндау көзделмеген.
Авторлар
облыстағы
басшылардың
лауазымнан кеткеннен кейінгі өмірі мен
қызметін зерделеуге мақсат қоймаған.
Анықтамалық мәліметтері толыққанды
болып табылмайды. Құрастырушылар
ұжымы анықтамалықты құрастыру кезінде
мұрағат
құжаттарында
мәліметтердің
болмауына байланысты орын алған
жетімсіз тұстарды толықтыруға ақпарат
ұсынушылар болса қашан д а ризашылығын
білдіреді.
Анықтамалық
баспаға
облыс
тұрғындарының, біздің өңірге тілеулес
қонақтардың өлке тарихына, облыс
басында жүріп еңбек еткен азаматтарға
қызығушылық танытуына байланысты
жэне
Қарағанды
облысының
75
жылдығына орай дайындалды.
Оқырмандар назарына ұсынылған
«Қарағанды
облысының
басшылары»
ғұмырнамалық анықтамалығы Қарағанды
облысының облыстық, қалалық және
аудандық әкімдіктерінің ведомстволық
мұрағаттарында сақталған жеке істер
мен Қазақстан коммунистік партиясының
Қарағанды облыстық комитеті қорындағы
номенклатуралық
қызметкерлердің
жеке істері мен картотекалары негізінде
әзірленді.
Анықтамалықта сондай-ақ,
Қазақстан Республикасы Президентінің
Мұрағатында,
Солтүстік
Қазақстан
облысының,
Жезқазған
қаласының
мемлекеттік мұрағаттарында, Қарағанды
облысының қалалық және аудандық
мұрағаттарында
сақталған
құжаттар
пайдаланылды.

В феврале 1996 г. исполняющие
обязанности
акимов
городов
и
районов Карагандинской области были
назначены
акимами
соответствующих
административно-территориальных
1
единиң.
В издании, предлагаемом читателям,
впервые
сделана
попытка
создания
биографического
справочника
о
руководителях Карагандинской области
за 75 лет, начиная с момента образования
области - 29 июля 1936 г. и по состоянию
на 20 мая 2011г.
Цель биографического справочника
«Руководители Карагандинской области»
- довести до широкого круга читателей
сведения по данной теме, а так же
привлечь внимание исследователей для ее
дальнейшей разработки.
Справочник
не
претендует
на
полное
и
всестороннее
освещение
данной проблемы. Авторы не ставили
целью изучение жизни и деятельности
руководителей области после их ухода
с должности. Сведения справочника не
являются исчерпывающими. Коллектив
составителей будет признателен всем, кто
предоставит информаңию для восполнения
пробелов, возникших при составлении
справочника из-за отсутствия сведений в
архивных документах.
Справочник подготовлен к изданию в
связи с возрастающим интересом жителей
области и гостей нашего региона к истории
края, людям, стоявшим во главе области, и
75-летием Карагандинской области.
* * *
Предлагаемый
вниманию
читателей биографический справочник
«Руководители Карагандинской области»
подготовлен на основе личных дел и
картотеки номенклатурных работников,
содержащихся в фонде Карагандинского
обкома
коммунистической
партии
Казахстана и личных дел, хранящихся

1. ГАКО Ф.1554. Оп.1. Д.194. Л.57-70.
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Анықтамалыққа
658
басшының
мәліметтері енгізілді.
Анықтамалық екі бөлімнен тұрады.
Бірінші бөлімде мэліметтер географиялық
белгілері мен хронологиялық бірізділігіне
қарай, ал екінші бөлімде әліпбилік
тәртіппен орналастырылған.
Бірінші бөлімге облыстық, қалалық
және
аудандық
атқару
комитеттері
төрагаларының, Қарағанды облысының
әкімшілік басшылары мен әкімдерінің,
сондай-ақ, Қазақстан компартиясының
облыстық,
қалалық
және
аудандық
комитеттері
бірінші
хатшыларының
тізімдері енді.
Анықтамалыққа
Қарағанды
облысының құрамында аз уақыт қана
болган Ақмола, Баянауыл, Вишневск,
Қорғалжын,
Новочеркасск
және
Еркіншілік аудандарының басшылары
туралы мэліметтер енген жоқ.
Басшылар
туралы
мәліметтер
ауданның немесе қаланың құрылған
күнінен я болмаса әкімшілік бірліктің
Қарағанды облысының құрамына кірген
сәтінен алынып, баяндалады. Қарағанды
қаласына қатысты ерекшелікті айтсақ,
басшылар
туралы
мәліметтер
қала
Қарағанды
облысының
орталығына
айналған 1936 жылдың 29 шілдесінен
де, ЖОАК Президиумының қаулысымен
Қарағандыға қала мәртебесі берілген 1934
жылдың 10 ақпанынан да емес, Қарағанды
қалалық Кеңесінің құрылған уақыты 1931 жылдың желтоқсанынан бастап
келтіріледі.
Екінші бөлімге облыс басшыларының
жеке істеріндегі сауалнамалық деректер
негізінде
дайындалған
омірбаяндық
анықтамалары мен фотосуреттері енгізілді.
Өмірбаяндық
анықтамаларды
құрастыру кезінде құрастырушылар келесі
қысқартуларды пайдаланды: комсомол
ұйымдарындағы
еңбек
әрекеттерін
сипаттау кезінде - комсомол, коммунистік
партия органдарында - партия жалпы
1. ГАКО Ф.15. Оп.1. Д.6. Л.21.
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в ведомственных архивах областного,
городских
и
районных
акиматов
Карагандинской области. Кроме этого, в
справочнике использованы документы,
хранящиеся
в
Архиве
Президента
Республики Казахстан, в государственном
архиве Северо-Казахстанской области,
в государственном архиве г. Жезказган,
городских
и
районных
архивах
Карагандинской области.
В справочник включены сведения о
660 руководителях.
Справочник
состоит
их
двух
разделов. Внутри первого раздела сведения
размещены по географическому признаку
и в хронологической последовательности,
во втором - по алфавиту.
В первый раздел вошли списки
председателей областного, городских и
районных исполкомов, глав администраңий
и акимов Карагандинской области, а также
первых секретарей обкома, горкомов и
райкомов компартии Казахстана.
В
справочник
не
включены
сведения о руководителях Акмолинского,
Баян-Аульского,
Вишневского,
Кургальджинского, Новочеркасского и
Эркеншиликского районов, находившихся
в
составе
Карагандинской
области
непродолжительное время.
Сведения о руководителях приводятся
со дня образования района либо города или
с момента вхождения административной
единиңы
в
состав
Карагандинской
области. Исключение составляет город
Караганда, сведения о руководителях
которого приводятся не с 29 июля 1936 г.,
когда город стал ңентром Карагандинской
области, и не с 10 февраля 1934 г., когда
Постановлением
Президиума
ВЦИК
Караганде был придан статус города, а
с декабря 1931 г. - времени образования
Карагандинского городского Совета.1
Во
второй
раздел
включены
фотографии и биографические справки,
подготовленные на основании анкетных

ұғымы қолданылды.
Аты-жөндері * белгісімен белгіленген
басшылардың жеке
істері табылған
жоқ, оларға өмірбаяндық анықтамалар
келтірілмейді,
барлық
мәліметтер
компартияның Қарағанды обкомының
номенклатуралық
картотекасына
негізделген.
Анықтамалықта
жеке
істерде
сақталган
фотосуреттер,
сондай-ақ,
Қазақстан Республикасы Президентінің
Мұрағатынан
және
отбасылық
мұрағаттардан үсынылған фотосуреттер
пайдаланылды.
Анықтамалықта келтірілген атыжөндер, географиялық атаулар сол кезеңде
қалай қолданылып, құжаттарда қалай
жазылса сол күйінде ұсынылып отыр.
Шағын бөлімдердегі қалалар мен
аудандардың атаулары соңғы қойылған
атаулары бойынша берілді. Облыстағы
қалалар мен аудандардың әкімшілікаумақтық өзгерістері туралы мәліметтер
«Қарағанды
облысының
әкімшілікаумақтық құрылысының тарихы бойынша
анықтамалық»
(Қарағанды, 2006 ж.)
бойынша топтастырылды.
Құрастырушылар енгізген барлық
нақтылаулар шаршы тәріздес жақшаға
алынды.
Анықтамалықтың
ғылымианықтамалық
аппараты
алғысөз,
есімдік көрсеткіш, қысқартулар тізімі,
пайдаланылған мұрағат қорлары мен
әдебиеттер арқылы ұсынылды.
Анықтамалықты Қарағанды облысы
мемлекеттік мұрағатының қызметкерлері
эзірледі. Бірінші бөлімге енген Қарағанды
облысының басшылары тізімін Л.В.
Михеева дайындады.
Өмірбаяндық
анықтамалардың
авторлары: Әбікенова С.М., Беркун О.Е.,
Киселева Л.А., Козлова Ж.Э., Әйтімова
С.С., Михеева Л.В., Төребекова А.Р.,
Черная Е.Б.
Анықтамалар
мәтінінің
жалпы
редакңиясы - Амантаев Ө.А., Киселева
Л.А. және Михеева Л.В.

данных, содержащихся в личных делах
руководителей области.
При составлении биографических
справок
составители
использовали
следующие сокращения: при описании
трудовой деятельности в комсомольских
организациях
употреблялось
общее
понятие
комсомол,
в
органах
коммунистической партии - партия.
Личные
дела
руководителей,
фамилии которых помечены знаком * не
обнаружены, биографические справки
на них не приводятся, все сведения
основываются
на
номенклатурной
картотеке
Карагандинского
обкома
компартии.
В
справочнике
использованы
фотографии, хранящиеся в личных делах,
а так же ряд фотографий, предоставленных
из фондов Архива Президента Республики
Казахстан и семейных архивов.
Фамилии,
имена
и
отчества,
географические названия, приведенные
в справочнике, представлены в том виде,
в каком они употреблялись в момент
события и как написаны в документах.
Названия
городов
и
районов
в подразделах даны по последнему
их
наименованию.
Сведения
об
административно-территориальных
изменениях городов и районов области
приводятся по «Справочнику по истории
административно-территориального
устройства
Карагандинской
области»,
Караганда, 2006 г.
Все
уточнения,
внесенные
составителями, взяты в квадратные скобки.
Научно-справочный
аппарат
справочника представлен предисловием,
именным
указателем,
списками
сокращений, использованных архивных
фондов и литературы.
Справочник
подготовлен
спеңиалистами государственного архива
Карагандинской
области.
Списки
руководителей Карагандинской области,
вошедшие в первую часть справочника,
подготовлены Михеевой Л.В.
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Қазақстан
Республикасы
Президентінің
Мұрағатынан
алынған
құжаттардың іріктемесін Сүлейменова
А.Т. дайындады.
Жезқазған қаласының мемлекеттік
мұрағатынан құжаттар тауып, әзірлеғендер
Әлиакпарова А.Қ., Байшорина Ә.И.,
Жолаева А.З., Гросс Г.В.
Мәтінді
компьютерде
терумен
Алдоңғарова Л.И.,
Кузнецова Н.В.,
Михеева Л.В. және Хмелева Е.Ю.
айналысты.
Анықтамалықтың сканирлеу және
компьютерлік
беттеу
жұмыстарын
жүрғізғен
Кирьянов
Д.Е.,
аударған
Саматова С.
Қазақстан
Республикасы
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ЧАСТЬ I
СПИСКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Молодежный район
Район образован 10 марта 1972 года 23 мая 1997 года - упразднен. Территория района
включена в соетав Осакаровского района.
Первые секретари Молодежного районного комитета КП Казахстана
Фамилия, имя, отчество
Кормухин Григорий
Михайлович
Мукин Леонид Петрович
Малина Владимир
Иванович

период работы в должности

поисковые данные

март 1972 - ноябрь 1975

ГАКО. Ф.1п. Оп.71. Д.195.

ноябрь 1975 - сентябрь 1989

ГАКО. Ф.1п. Оп.71. Д.252.

сентябрь 1989 - [август] 1991

ГАКО. Ф.1п. Оп.71. Д.234.

Председатели исполкома Молодежного районного Совета народных депутатов
Долматов Альберт
Климович
Жумашев Копей
Будинович
Зейнешев Тлеубек
Ережепович
Райымбеков Марат
Темирович
Экзеков Турсун
Балтабекович
Фалина Владимир
Иванович

апрель 1972-ноябрь 1974

ГАКО. Ф.1п. Оп.47. Д.46.

январь 1975 - октябрь 1979

ГАКО. Ф.1п. Оп.71. Д.140.

ноябрь 1979-февраль 1985

ГАКО. Ф.1п. Оп.71. Д.145.

март 1985 - октябрь 1989

ГАКО. Ф.1п. Оп.71. Д.289.

январь 1990-апрель 1991

ГАОР.

[сентябрь] 1991- февраль 1992

ГАКО. Ф.1п. Оп.71. Д.234.

Главы администрации Молодежного района
Малина Владимир
Иванович
Касенов Сайран
магулович
Торебеков Абдулла
Требекович

февраль 1992-январь 1993

ГАКО. Ф.1п. Оп.71. Д.234.

январь - август 1993

ГАОР.

сентябрь 1993 - октябрь 1995

ГАОР. Ф.121. Оп.2. Д.533.

Аким Молодежного района
Требеков Абдулла
Торебекович

октябрь 1 9 9 5 - м а й 1997

ГАОР. Ф.121. Оп.2. Д.533.

Нуринский район
іон включен в состав Карагандинской области 29 июля 1936 года.
Первые секретари Нуринского районного комитета КП Казахстана
Фамилия, имя, отчествопериод работы в должности
Жакупов Оразбай*
1936
Кулатаев Ихлас*
1 9 3 6 - 1937

поисковые данные
картотека обкома КП
картотека обкома КП
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Вольф Владимир
Фердинандович
Жакупов Кажнаби
Кабдуллинович
Бочаров Евгений
Иванович
Романов Анатолий
Федорович
Калашников Анатолий
Иванович
Толстенев Василий
Григорьевич
Торегожин Оралды
Турсунович
Оспанов Жаксылык
Оспанович
Абильдинов Думан
Ахатович

май 1972 - ноябрь 1975

ГАКО. Ф.1п. Оп.71. Д.86.

ноябрь 1975 - январь 1977

ГАКО. Ф.1п. Оп.71. Д.131.

январь 1977-январь 1980

ГАКО. ФЛп. Оп.71. Д.68.

январь 1980-январь 1981

ГАКО. ФЛп. Оп.71. Д.303.

январь 1981 - август 1983
август 1983 - январь 1985

ГАКО. Ф.18. Оп.5.
Д.1595,1658.
ГАКО. ФЛп. Оп.71. Д.364.

январь 1985 - январь 1989

ГАКО. ФЛп. Оп.71. Д.367.

февраль 1989- 1990

ГАКО. ФЛп. Оп.71. Д.279.

1990-февраль 1992

ГАКО. ФЛп. Оп.71. Д.4.

Глава администрации Нуринского района
Абильдинов Думан
Ахатович

февраль 19 92- октябрь 1995

ГАКО. ФЛп. Оп.71. Д.4.

Акимы Нуринского района
Абильдинов Думан
Ахатович
Кусаинов Даулбай
Мейрамович
Шайдаров Серик
Жаманкулович

октябрь 1995 - январь 1996
март 1996 - сентябрь 2009
сентябрь 2009 - по настоящее
время

ГАКО. ФЛп. Оп.71. Д.4.
Ведомств, архив
Карагандинской
Ведомств, архив
Карагандинской

акимата
области
акимата
области

Осакаровский район
Район образован 28 декабря 1940 года.
Первые секретари Осакаровского районного комитета КП Казахстана
Фамилия, имя, отчество
Чаругин Александр
Алексеевич
Хлебов Прокофий
Авксентьевич
Зеленцов Владимир
Яковлевич
Колмаков Сергей
Васильевич
Ермоленко Степан
Аркадьевич
Чернов Дмитрий
Антонович

период работы в должности
декабрь 1940 - апрель 1949

поисковые данные
ГАКО. ФЛп. Оп.4. Д.235.

апрель 1949-ноябрь 1953

ГАКО. ФЛп. Оп.13. Д.94.

ноябрь 1953 - апрель 1961

ГАКО. ФЛп. Оп.З. Д.426.

апрель 1961 - декабрь 1962

ГАКО. ФЛп. Оп.З. Д.599.

январь 1965 - январь 1970

ГАКО. ФЛп. Оп.28. Д.152.

февраль 1970-ноябрь 1978

ГАКО. ФЛп. Оп.58. Д.88.
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Иванова Анна
Ильинична

ноябрь 1978 - [сентябрь] 1991

ГАКО. Ф.1п. Оп.71. Д.149.

Председатели исполкома Осакаровского районного Совета народных депутатов
Синельников Михаил
Дмитриевич
Лукьяненко Андрей
Григорьевич
Зеленцов Владимир
Яковлевич
Рахимжанов Газиз
Денисов Константин
Константинович
Шилова Анна
Никифоровна
Лаврененко Яков
Степанович
Кузьменко Иван
Петрович
Капитонов Александр
Федорович
Егорова Пелагея
Тихоновна
Жумашев Копей
Будинович
Ищенко Петр
Михайлович
Ануфриев Владислав
Григорьевич
Оспанов Иренгай
Мукашевич
Шрайнер Иван
Иванович

январь 1941 - декабрь 1946

ГАКО. ФЛп. Оп.4. Д.58.

апрель 1947 - январь 1949

ГАКО. ФЛп. Оп.З. Д.635.

февраль 1949-октябрь 1953

ГАКО. ФЛп. Оп.З. Д.426.

октябрь 1953 - март 1957
март - октябрь 1957

ГАКО. ФЛп. Оп.З. Д.873.
ГАКО. ФЛп. Оп.З. Д.316.

ноябрь 1957 - август 1960
август 1960 - март 1961

ГАКО. ФЛп. Оп.4. Д.270;
276.
ГАКО. ФЛп. Оп.13. Д.51.

март 1961 - март 1963

ГАКО. ФЛп. Оп.З. Д.599.

март 1963 - октябрь 1965

ГАКО. ФЛп. Оп.71. Д.178.

ноябрь 1965 - июнь 1971

ГАКО. ФЛп. Оп.28. Д.19.

июнь 1971 - апрель 1973

ГАКО. ФЛп. Оп.71. Д.140.

апрель 1973 - январь 1974

ГАКО. ФЛп. Оп.58. Д.35.

январь 1974-март 1975

ГАКО. ФЛп. Оп.58. Д.6.

май 1975 - январь 1990

ГАОР.

январь 1990 - февраль 1992

ГАОР. Ф.11. Оп.2. Д.427.

Главы администрации Осакаровского района
Шрайнер Иван
Иванович
Кремляков Анатолий
Михайлович

февраль 1 992 - август 1 994

ГАОР. Ф.11. Оп.2. Д.427.

август 1994 - октябрь 1995

ГАОР.

Акимы Осакаровского района
Кремляков Анатолий
Михайлович
Торебеков Абдулла
Торебекович
Каппасов Орал
Кабиевич
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октябрь 1995-май 1997

ГАОР.

май 1997 - сентябрь 2006

ГАОР. Ф.11. Оп.2. Д.533.

октябрь 2006 - сентябрь 2009

Ведомственный архив
акимата Осакаровского
района

Абдикеров
Рыскали
Калиакбарович
1959 ж. 12 маусымда Қарағанды
облысының Ағадыр ауданында дүниеге
келген.
Қарағанды мемлекеттік университетін
(1981), Алма-Аты саясаттану және басқарма
институтын бітірген (1991).
Еңбек жолын 1981 ж. Ағадыр
ауданының Босаға ауылындағы мектепте
мұғалімнен бастаған.
1981 ж.- Ағадыр аудандық комсомол
комитетінің
нұсқаушысы,
1983
ж.
Жезқазған облыстық комсомол комитетінің
нұсқаушысы.
1985
ж.Жезқазған
облыстық
партия комитетінің марксизм-ленинизм
университетінің деканы, 1985 ж.- Жезқазған
облысының Жезді аудандық комсомол
комитетінің бірінші хатшысы.
1991 ж.- атқару комитет торағасының
орынбасары, 1992 ж.- Жезқазған облысы,
Ағадыр ауданы экімінің орынбасары,
1997 ж.- Шет ауданы әкімінің бірінші
орынбасары.
2001 ж. ақпан айынан 2005 ж.
қыркүйек айына дейін- Ақтоғай аудан әкімі.
2006 ж. мамыр айынан 2007 қараиіа
айына дейін - Ұлытау аудан экімі.
2007 ж. қараша айынан 2008 ж. шілде
айына дейін- Шет ауданының әкімі.
2008 ж. шілде айынан 2009 ж. дейіноблыс әкімінің орынбасары.
2009 ж. қыркүйек айында Осакаровка
ауданының әкімі.
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Родился 12 июня 1959 г. в Агадырском
районе Карагандинской области.
Окончил
Карагандинский
государственный
университет
(1981),
Алма-Атинский институт политологии и
управления (1991).
Трудовую деятельность начал в 1981
г. учителем школы с.Босага Агадырского
района.
С 1981 г. - инструктор Агадырского
райкома комсомола, с 1983 г. инструктор
Жезказганского обкома комсомола.
С 1985 г. - декан университета
марксизма-ленинизма
при
областном
комитете партии Жезказганской области,
с 1985 г. - первый секретарь Жездинского
райкома комсомола Жезказганской области.
С 1991 г. - заместитель председателя
исполкома, с 1992 г. - заместитель акима
Агадырского
района
Жезказганской
области, 1997 г. - первый заместитель
акима Шетского района.
С февраля 2001 г. по май 2005 г. аким Актогайского района.
С мая 2005 г. по февраль 2006 г. заместитель акима г. Караганды.
С мая 2006 г. по ноябрь 2007 г. - аким
Улытауского района.
С ноября 2007 г. по июль 2008 г. - аким
Шетского района.
С июля 2008 г. по 2009 год - заместитель
акима области.
В сентябре 2009 года назначен акимом
Осакаровского района.

Ануфриев
Владислав
Григорьевич
1937 ж. 1 желтоқсанда Татар АКСР
Бугульма қ. дүниеге келген.
Еңбек жолын 1956 ж. «Укркабель»
зауытында сүйретушіден бастаған.
1957 ж. қыркүйекте Украин
ауылшаруашылық академиясына оқуға
түсіп, оны аяқтаганнан кейін Қазақстанға
жіберілген. 1962 ж. тамыз айынан 1973
ж. мамыр айына дейін Осакаровка
ауданында өндірістік ауыл шаруашылық
басқармасында бас зоотехник, бастықтың
орынбасары, кейін ауыл шаруашылық
басқармасының бастығы болып еңбек
еткен.
1973 ж. маусым айынан 1974 ж.
қаңтар айына дейін- Қарағанды облыстық
партия комитетінде ауылшаруашылық
бөлім меңгерушісінің орынбасары болып
қызмет еткен.
1974 ж. қаңтар айынан 1975
ж. наурыз айына дейін- Еңбекшілер
депутаттарының Осакаровка аудандық
кеңес атқару комитетінің төрағасы; 1975
ж. наурыз айынан 1977 ж. қаңтар айына
дейін- Нұра аудандық партия комитетінің
бірінші хатшысы.
«Құрмет Белгісі» орденімен
марапатталған.
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Родился 1 декабря 1937 г. в г. Бугульме
Татарской АССР.
Трудовую деятельность начал в 1956 г.
волочильщиком завода «Укркабель».
В сентябре 1957 г. поступил учиться
в
Украинскую
сельскохозяйственную
академию, после окончания которой
был направлен на работу в Казахстан. С
августа 1962 г. по май 1973 г. работал в
Осакаровском районе главным зоотехником
производственного управления сельского
хозяйства,
заместителем
начальника,
затем начальником управления сельского
хозяйства.
С июня 1973 г. по январь 1974
г. работал в Карагандинском обкоме
партии
заместителем
заведующего
сельскохозяйственным отделом.
С января 1974 г. по март 1975 г. председатель исполкома Осакаровского
районного совета депутатов трудящихся;
с марта 1975 по январь 1977 г. - первый
секретарь Нуринского райкома партии.
Награжден орденом «Знак Почета».

Денисов
Константин
Константинович
1919 ж. Мәскеу облысы, Сараев
ауданының Одоевщина селосында дүниеге
келген.
1936 ж. Ленинград электротехникалық
байланыс институтына оқуға түсіп, 1938
ж. қазанда маман-радист ретінде Кеңес
Әскер қатарына мобилизацияланған. 1940
ж. ақфинндармен соғысқан. Ұлы Отан
соғысының бірінші күнінен бастап және
1945 ж. дейін де шайқасқа қатысқан.
3-ші Украин майданының әскери жасақ
құрамында
Румынияны,
Болгарияны,
Югославияны, Венгрияны, Австрияны азат
етуге қатысқан.
Демобилизациядан кейін 1946 ж.
ақпан айынан Осакаровка ауданы бойынша
дайындау министрлігінің өкілі, 1948 ж.
маусым айынан- Осакаровка аудандық
"Астықдаярлау"
пунктінің
директоры
болып жұмыс атқарды.
1957 ж. наурыз және қазан айлары
аралығында- еңбекшілер депутаттарының
Осакаровка
аудандық
Кеңес
атқару
комитетінің төрағасы.
Қызыл Жұлдыз, II дәрежедегі Отан
соғысы, Еңбек Қызыл Ту ордендерімен
марапатталған.
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Родился в 1919 г. в с. Одоевщина
Сараевского района Московской области.
В 1936 г. поступил учиться в
Ленинградский
электротехнический
институт связи откуда в октябре 1938 г.
как специалист-радист был мобилизован в
ряды Советской Армии. В 1940 г. принимал
участие в войне с белофиннами. С первых
дней Великой Отечественной войны и до
1945 г. принимал участие в боях. В составе
войск 3-го Украинского фронта участвовал
в освобождении Румынии, Болгарии,
Югославии, Венгрии, Австрии.
После демобилизации с февраля 1946
г. работал уполномоченным министерства
заготовок по Осакаровскому району, с
июня 1948 г. - директором Осакаровского
районного пункта «Заготзерно».
С марта по октябрь 1957 г. председатель исполкома Осакаровского
районного Совета депутатов трудящихся.
Награжден
орденами:
Красной
Звезды, Отечественной войны II степени,
Трудового Красного Знамени.

Долматов
Альберт
Климович
1936 ж. 25 сәуірде Ставрополь
өлкесінің Александров ауданында дүниеге
келген.
Ставрополь
ауылшаруашылық
институтын бітірген (1959).
Еңбек жолын 1959 ж. Ставрополь
өлкесі,
Александров
ауданының
№
170
Ставрополь
жылқы
зауытының
бөлімшесінде зоотехниктен бастаған. 1962
ж.- Қарағанды облысы, Ульянов ауданының
Бабаев
атындағы
совхозында
бас
зоотехник, 1964 ж.- Қарағанды облысының
Тельман ауыл шаруашылық жэне дайындау
өндірістік
басқармасында
зоотехникұйым д астыру шы.
1966 ж.- мал шаруашылығы бойынша
Қарағанды ауыл шаруашылық басқарма
бастығының орынбасары, 1970 ж.- Ульянов
аудандық партия комитетінің екінші
хатшысы.
1972 ж. сәуір айынан 1974 ж. қараша
айына дейін- еңбекшілер депутаттарының
Молодежный аудандық Кеңес атқару
комитетінің төрағасы.
"Құрмет Белгісінің" екі орденімен,
"В.И.
Лениннің
100-жылдық
туған
күнін атаудағы ерлік еңбегі" медалімен
марапатталған.
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Родился в 25 апреля 1936 г. в
Александровском районе Ставропольского
края.
Окончил
Ставропольский
сельскохозяйственный институт (1959).
Трудовую деятельность начал в 1959
г. зоотехником отделения Ставропольского
конного завода № 170 Александровского
района Ставропольского края. С 1962 г. - гл.
зоотехник совхоза им. Бабаева Ульяновского
района Карагандинской области, с 1964
г. - зоотехник-организатор Тельманского
производственного управления сельского
хозяйства и заготовок Карагандинской
области.
С 1966 г. - заместитель начальника
Карагандинского управления сельского
хозяйства по животноводству, с 1970 г.
второй секретарь Ульяновского райкома
партии.
С апреля 1972 г. по ноябрь 1974 г. председатель
исполкома Молодежного
районного Совета депутатов трудящихся.
Награжден: двумя орденами «Знак
Почета», медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина».

Зеленцов
Владимир
Яковлевич
1907 ж.
15 шілдеде Владимир
Родился
15 июля
1907 г. в
губерниясының Александров к. дүниеге г.Александров Владимирской губернии.
келіен.
Трудовую деятельность начал в марте
Еңбек жолын 1924 ж. наурызда 1924 г. чернорабочим, машинистом на
Интернационал III атындағы фабрикада
кара жұмысшы, машинистен бастаған, фабрике имени III Интернационала, затем
кейн 1928 ж. қыркүйек айынан сол с сентября 1928 г. работал секретарем
фабриканың газет редакциясында хатшы редакции газеты этой же фабрики.
болып еңбек еткен.
С июля 1929 г. по 1930 г. служил в
1929 ж. шілде айынан 1930 ж. дейін армии.
әскерде қызметін өткен.
С февраля 1930 г. по март 1933 г. 1930 ж. ақпан айынан 1933 ж. наурыз
студент
педагогического института (г. Яроайына дейін- педагогика институтының
славль).
студенті (Ярославль қ.).
После окончания института с марта
Институтты аяқтағаннан кейін 1933 ж.
наурыз айынан Ақтөбе облысында Степной 1933 г. работал в Актюбинской области
ауданының МТС-да саяси бөлім бастығының помощником
начальника
политотдела
көмекшісі, кейін Новороссиийск аудандык МТС Степного района, затем секретарем
комсомол комитетінің хатшысы болып Новороссийского райкома комсомола.
жұмыс атқарды.
С января 1936 г.
- секретарь
1936 ж. қаңтар айынан- Қарағанды
Карагандинского
обкома
комсомола.
облыстык комсомол комитетінің хатшысы.
С сентября 1937 г. - заместитель
1937
ж.
қыркүйек
айынанҚарағанды облыстық партия комитетінің заведующего
сельскохозяйственным
ауылшаруашылык бөлім меңгерушісінің отделом Карагандинского обкома партии, с
орынбасары, 1938 ж. каңтар және тамыз января по август 1938 г. - первый секретарь
айлары аралығында- Ворошилов аудандық
партия комитетінің бірінші хатшысы, 1938 Ворошиловского райкома партии, с января
ж. қаңтар айынан- № 18 мектебінде оқу 1938 г. - заведующий учебной частью
бөлім меңгерушісі, 1940 ж. шілде айынан- школы № 18, с июля 1940 г. - инструктор
обкома
партии;
с
Қарағанды облыстык партия комитетінің Карагандинского
нұскаушысы; 1941 ж. ақпан айынан- халық февраля 1941 г. - заведующий областным
білімінің облыстық бөлім меңгерушісі, 1942
отделом народного образования, с 1942
ж. - облыстық жер бөлімінің саяси сектор г. - начальник политического сектора при
бастығы, 1943 ж. шілде айынан- облыстық
партия комитетінің
ауылшаруашылық областном земельном отделе, с июля 1943
бөлім меңгерушісі, кейін "Социалистік г. - заведующий сельскохозяйственным
Қарағанды"
газет
редакциясында отделом обкома партии, затем заведующий
таким же отделом редакции газеты
ауылшаруашылық бөлім меңгерушісі.
1949 ж. ақпан айынан 1953 ж. қазан «Социалистическая Караганда».
айына дейін- еңбекшілер депутаттарының
С февраля 1949 г. по октябрь 1953 г.
Осакаров
аудандық
Кеңес
атқару - председатель исполкома Осакаровского
комитетінің төрағасы, 1953 ж. қараша
айынан 1961 ж. сәуір айына дейін- районного Совета депутатов трудящихся, с
Осакаров аудандық партия комитетінің ноября 1953 г. по апрель 1961 г. - первый
секретарь Осакаровского райкома партии.
бірінші хатшысы.
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Иванова
Анна
Ильинична
1937 ж. 10 қыркүйекте Мордовск
АКСР Краснолободск ауданының Старая
Горяна ауылында дүниеге келген.
Еңбек жолын
1960
ж.
Қазан
ауылшаруашылық институтын бітіргеннен
кейін экономисттен,
кейін Осакаров
ауданының
"Есіл"
совхозында
бас
экономисттен бастаған.
1972 ж. шілде айынан Осакаров
аудандық
ауыл
шаруашылық
басқармасында
жоспарлы-экономика
бөлімінің бастығы, кейін 1973 ж. мамыр
айынан- хатшы, ал 1978 ж. қараша айынан
1991 ж. тамыз айына дейін- Осакаров
аудандық партия комитетінің бірінші
хатшысы болып қызмет еткен.
"Құрмет Белгісі", Еңбек Қызыл Ту
ордендерімен, Қазақ КСР Жоғаргы Кеңес
Президиумының Құрмет мадақтамасымен
марапатталған.
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Родилась
10 сентября 1937 г. в
д.Старая Горяна Краснослободского рашна
Мордовской АССР.
Трудовую деятельность начала в
1960 г., после окончания Казанского
сельскохозяйственного
института,
экономистом, затем главным экономистом
совхоза
«Ишимский»
Осакаровского
района.
С июля 1972 г. работала начальником
планово-экономического
отдела
Осакаровского
районного
управления
сельского хозяйства, затем с мая 1973 г.
секретарем, а с ноября 1978 г. по август
1991 г. - первым секретарем Осакаровского
райкома партии.
Награждена орденами «Знак Почета»,
Трудового Красного Знамени, Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета
Казахской ССР.

Ищенко
Петр
Михайлович
1931 ж. 25 қазанда Қарағанды
облысы, Осакаров ауданының Литвинское
с. дүниеге келген.
Еңбек жолын Боров ауылшаруашылық
техникумын және әскердегі қызметін
аяқтағаннан кейін 1955 ж. Литвинск
МТС-ң мелиоративті отряд бастығынан
бастаған, кейін 1960 ж. шілде айынан
"Есіл" совхозында агроном, 1963 ж. мамыр
айынан- ауыл шаруашылық механизация
училищесінде директор; 1965 ж. қаңтар
айынан- Осакаров
аудандық партия
комитетінің екінші хатшысы болып жұмыс
атқарған.
1973 ж. сәуір айынан 1974 ж. қаңтар
айына дейін- халық депутаттарының
Осакаров
аудандық
Кеңес
атқару
комитетінің төрағасы; 1974 ж. қаңтар
айынан 1981 ж. сәуір айына дейін- Тельман
аудандык партия комитетінің бірінші
хатшысы.
Еңбек Қызыл Ту (екі мәрте), "Құрмет
Белгісі"
ордендері,
медальдармен
марапатталған.

Родился 25 октября 1931 г. в с.
Литвинское
Осакаровского
района
Карагандинской области.
Трудовую
деятельность
начал
после
окончания
Боровского
сельскохозяйственного
техникума
и
службы в армии в 1955 г. начальником
мелиоративного
отряда
Литвинской
МТС, затем с июля 1960 г.
работал
агрономом совхоза «Ишимский», с мая
1963 г. - директором училища механизаңии
сельского хозяйства; с января 1965 г. вторым секретарем Осакаровского райкома
партии.
С апреля 1973 г. по январь 1974 г. председатель исполкома Осакаровского
районного Совета народных депутатов; с
января 1974 г. по апрель 1981 г. - первый
секретарь Тельманского райкома партии.
Награжден
орденами:
Трудового
Красного
Знамени
(дважды),
«Знак
Почета», медалями.
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Капитонов
Александр
Федорович
1925 ж. 19 ақпанда Саратов облысы,
Чапаев ауданының Большая Сакма с.
дүниеге келген.
Еңбек жолын 1941 ж. Саратов
облысының
Краснопартизанский
ауданындағы Горный кентінде № 1 шахта
машинашысының көмекшісінен бастаған.
1943 ж. қаңтар айынан 1950 ж. сәуір
айына дейін әскери қызметте болған. 19411945 жж. Ұлы Отан соғысына қатысқан.
1951 ж. қыркүйек айынан 1952
ж. қыркүйек айына дейін- Қарағанды
кен техникумының шағын мамандық
курстарының курсанты.
Курстарды аяқтау бойынша 1952
ж. қыркүйек айынан- № 38 шахтада
кен шебері, 1952 ж. желтоқсан айынанұйымдастыру бөлімінің нұсқаушысы, кейін
1953 ж. маусым айынан- Киров аудандық
партия комитетінің ұйымдастыру бөлім
меңгерушісі болып еңбек еткен.
1953 ж. желтоқсан айынан- Қарағанды
қалалық партия комитетінің өнеркәсіпкөлік бөлім нұсқаушысы.
1954 ж. желтоқсан айынан- Ворошилов
МТС партиялық бюро хатшысы.
1958 ж. қыркүйек айынан 1962 ж.
маусым айына дейін- Алма-Аты жоғарғы
партия мектебінің тыңдаушысы, 1962 ж.
маусым айынан- Қарағанды облыстық
партия
комитетінің
ауылшаруашылық
бөлім нұсқаушысы.
1963 ж. наурыз айынан 1965 ж. қазан
айына дейін- еңбекшілер депутаттарының
Осакаров
аудандық
Кеңес
атқару
комитетінің төрағасы; 1965 ж. қазан айынан
1973 ж. желтоқсан айына дейін- Тельман
аудандық партия комитетінің бірінші
хатшысы.
Еңбек Қызыл Ту (екі мәрте), Қазан
революңиясы ордендерімен марапатталған.

Родился
19 февраля 1925 г. в с.
Большая
Сакма Чапаевского
района
Саратовской области.
Трудовую деятельность начал в 1941
г. помощником врубмашиниста шахты №
1 п. Горный Краснопартизанского района
Саратовской области.
С января 1943 г. по апрель 1950 г.
находился на военной службе. Принимал
участие в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
С сентября 1951 г. по сентябрь 1952 г.
- курсант курсов узкой специальности при
Карагандинском горном техникуме.
По окончании курсов работал: с
сентября 1952 г. - горным мастером шахты
№ 38; с декабря 1952 г. - инструктором
организационного отдела, затем с июня
- 1953 г. заведующим организационным
отделом Кировского райкома партии.
С декабря 1953 г. - инструктор
промышленно-транспортного
отдела
Карагандинского горкома партии.
С декабря 1954 г. - секретарь партбюро
Ворошиловской МТС.
С сентября 1958 г. по июнь 1962
г. - слушатель Алма-Атинской высшей
партийной школы, с июня 1962 г. инструктор сельскохозяйственного отдела
Карагандинского обкома партии.
С марта 1963 г. по октябрь 1965 г. председатель исполкома Осакаровского
районного Совета депутатов трудящихся; с
октября 1965 г. по декабрь 1973 г. - первый
секретарь Тельманского райкома партии.
Награжден
орденами:
Трудового
Красного Знамени (дважды), Октябрьской
революции.
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Каппасов
Орал
Кабиевич
1974 ж. 1 сәуірде Тюмен облысының
Омутинск ауданында дүниеге келген.
Көкшетау педагогика институтын
бітірген (1996).
Еңбек жолын 1991 ж. СолтүстікҚазақстан
облысының
Қайранкөл
совхозында құрылыс учаскі жұмыскерінен
бастаган.
Көкшетау пединститутын аяқтағаннан
кейін
1996
ж.
Солтүстік-Қазақстан
облысының
Жамбыл
ауданындағы
Қайранкөл орта мектебінде орыс тілі және
әдебиет пәндерінің мұғалімі болып еңбек
еткен.
1997 ж.- мемлекеттік тілмен оқу
сыныптарында орыс тілі және әдебиет
пәндерінің мұгалімі, ал 2001 ж.- Астана қ.
№ 28 ОМ оқу-тәрбиелеу жұмысы бойынша
директордың орынбасары. 2003 ж.- орыс
тілі және әдебиет пәндерінің мұғалімі, 2004
ж.- Қараганды облысының Осакаровка
кентіндегі №
9 гимназияның
оқутәрбиелеу жұмысы бойынша директордың
орынбасары.
2005
ж.Осакаров
ауданының
әкім аппаратындагы ұйымдастыру-кадр
жұмысы бөлімінің бастығы, 2006 ж. қаңтар
айынан- Осакаров ауданындағы ішкі саясат
бөлімінің бастығы, 2006 ж. қазан айынан
2009 ж. қыркүйек айына дейін- Осакаров
ауданының әкімі.
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Родился 1 апреля 1974 г. в Омутинском
районе Тюменской области.
Окончил
Кокчетауский
педагогический институт (1996).
Трудовую деятельность начал в 1991
г. рабочим стройучастка Кайранкольского
совхоза Северо-Казахстанской области.
После
окончания
Кокчетауского
пединститута
с
1996
г.
работал
учителем русского языка и литературы
Кайранкольской
средней
школы
Джамбульского
района
СевероКазахстанской области.
С 1997 г. - учитель русского языкаи
литературы в классах с государственным
языком обучения, а с 2001 г. - заместитель
директора
по
учебно-воспитательной
работе СШ № 28 г. Астаны. С 2003 г. учитель русского языка и литературы, а с
2004 г. - заместитель директора по учебновоспитательной работе гимназии № 9 пос.
Осакаровка Карагандинской области.
С 2005 г. - начальник отдела
организационно-кадровой работы аппарата
акима Осакаровского района, с января 2006
г. - начальник отдела внутренней политики
Осакаровского района, с октября 2006 по
сентябрь 2009 года - аким Осакаровского
района.

Кормухин
Григорий
Михайлович
1929 ж. 19 ақпанда Куйбышев облысы,
Кутузов ауданы, Васильевка с. дүниеге
келген.
1951 жылы Мәскеу теміржол көлігі
инженерлерінің
электромеханикалық
институтын аяқтаған.
Еңбек
жолын
1952
жылдың
ақпанында
паровоздарды
жөндеу
бойынша бригадирінен, содан Қарағанды
қ. Қарағанды - Сұрыптау станциясының
депосында
машинист
комекшісінен
бастаған.
1953 ж. қараша айынан - Қарағанды
қ. Қарағанды - Сұрыптау станциясының
паровоз машинистері жол - техникалық
мектебінің оқытушысы.
1957 ж қаңтар айынан Қарағанды
облысы, Осакаров ауданының жөндеу
- техникалық станцияларының машина
- тракторлық шеберханаларында жұмыс
істеген.
1960 ж.
тамызында
Қарағанды
облыстық
партия
комитетінің
ауылшаруашылық бөлімінің нұсқаушысы
болып тағайындалған.
1961 ж. мамырда- Осакаров аудандық
партия комитетінің екінші хатшысы болып
сайланған.
1962 ж. сэуір және желтоқсан айлары
алығында- Тельман аудандық партия
комитетінің бірінші хатшысы.
1962 ж. сәуірінен желтоқсанына дейін
-Тельман өндірістік совхоз басқармасының
партия комитетінің хатшысы.
1965 ж. қаңтарда қайтадан Тельман
аудандық партия комитетінің бірінші
хатшысы болып сайланды. Осы қызметте
1965 жылдың қыркүйегіне дейін жұмыс
істеген.
1965
ж.
қыркүйек
айынан
-

Родился 19 февраля 1929 г. в
с.
Васильевка
Кутузовского
района
Куйбышевской области.
В 1951 г. закончил Московский
электромеханический институт инженеров
железнодорожного транспорта.
Трудовую деятельность начал в
феврале 1952 г. бригадиром по ремонту
паровозов, затем помощником машиниста
в депо станции Караганда-Сортировочная
г. Караганды.
С ноября 1953 г. - преподаватель
дорожно-технической школы паровозных
машинистов ст. Караганды-Сортировочная
г. Караганды.
С января 1957 г. работал в машиннотракторных
мастерских
ремонтнотехнических
станциях
Осакаровского
района Карагандинской области.
В
августе
1960
г.
назначен
инструктором
сельскохозяйственного
отдела Карагандинского обкома партии.
В мае 1961 г. избран вторым
секретарем Осакаровского райкома партии.
С апреля по декабрь 1962 г. - первый
секретарь Тельманского райкома партии.
С декабря 1962 г. - секретарь
парткома Тельманского производственного
совхозного управления.
В январе 1965 г. вновь избран первым
секретарем Тельманского райкома партии.
В данной должности проработал до
сентября 1965 г.
С сентября 1965г. - слушатель высшей
партийной школы при ЦК КПСС. С августа
1967 г.- инструктор сельскохозяйственного
отдела Карагандинского обкома партии.
С июня 1968 г. - начальник
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Кремляков
Анатолий
Михайлович
1943 ж. 24 сәуірде Қарағанды облысы,
Осакаров ауданының Литвинское с. дүниеге
келген.
Еңбек
жолын
1961
жылы
«Межколхозстрой» құрылыс - монтажды
басқармасында жүргізушіден бастаған.
1962 ж. 1965 ж қараша айына дейін
Кеңес Әскер қатарында қызмет еткен.
Демобилизациядан кейін 1966 ж.
қаңтар айынан Осакаров пионерлер үйінің
оқытушысы болып жұмыс істеген.
1967 ж. қыркүйек айынан комсомол
және партия жұмыстарында; аудандық
комсомол комитетінің, аудандық атқару
комитетінің ұйымдастыру жұмысының
меңгерушісі; аудандық партия комитетінің
ұйымдастыру болім нұсқаушысы «Новый
путь» совхозының партком хатшысы. 1980
ж. қараша айынан - Осакаров аудандық
халық бақылау комитетінің төрағасы; 1987
ж - Қарағанды облыстық халық бақылау
комитеті
төрағасының
орынбасары;
1991 жылдың ақпанынан - Қарағанды
облыстық партия комитетінің кеңесшісі;
1991 жылдан - жер қатынастары бойынша
облыстық комитетінің бас маманы; 1992
ж - Қарағанды облыстық экімшілігінің
ұйымдастырушы бөлімінің нұсқаушысы.
1994 ж. тамыз айынан 1995 ж.
қазан айына дейін - Осакаров аудандық
экімшілігінің басшысы, 1995 жылдың
қазанынан 1997 жылдың мамырына дейін Осакаров ауданының экімі. 1997 ж. мамыр
жэне тамыз айлары аралығында - Абай
ауданының әкімі.
«Тың және тыңайғыш жерлерді
игергені үшін», «1941-1945 жж Ұлы Отан
Соғысының 20-жылдық жеңісіне орай»,
Қажырлы еңбегі үшін. В.И.Лениннің 100жылдық туған күнін атауда ерлік еңбегі»
медальдарымен марапатталған.
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Родился 24 апреля 1943 г. в с.
Литвинское
Осакаровского
района
Карагандинской области.
Трудовую деятельность начал в 1951
г.
шофером
строительно-монтажного
управления «Межколхозстрой».
С 1962 г. по ноябрь 1965 г. служил в
рядах Советской Армии.
После демобилизации с января 1966
г. работал преподавателем Осакаровского
дома пионеров.
С сентября 1967 г. на комсомольской
и
партийной
работе:
заведующий
организационным
отделом
райкош
комсомола, райисполкома; инструктор
организационного отдела райкома гвргии;
секретарь парткома совхоза «Новый
путь». С ноября 1980 г. - председатель
Осакаровского
районного
комитета
народного контроля; с 1987 г. - заместитель
председателя Карагандинского областного
комитета народного контроля; с февраля
1991 г. - консультант Карагавдинского
обкома партии; с 1991 г. - ілавный
специалист областного комитета по
земельным отношениям; с 1992 г. - инспектср
организационного отдела Карагандинской
областной администрации.
С августа 1994 г. по окіябрь
1995 г. - глава Осакаровской районной
администрации, с октября 1995 г. по мй
1997 г. - аким Осакаровского района.
С мая по август 1997 г. - аким
Абайского района.
Награжден медалями: «За освоение
целинных и залежных земель», «XX лет
победы в Великой Отечественной всйнг
1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина».

Колмаков
Сергей
Васильевич

Кузьменко
Иван
Петрович
1918
ж.
Краснодар
облысы,
Медвежевский ауданының Тахта қ. дүниеге
келген.
Еңбек жолын 1939ж. «Союзкооптранс»
автобазасында механиктен бастаған.
1939 ж. қарашасынан
1946 ж.
қарашасына дейін
әскери
борышын
өтеп, 1941 -1945жж Ұлы Отан Соғысына
қатысқан.
Демобилизациядан кейін: 1946 ж
мамырынан - Қарағанды облыстық партия
комитетінің ауылшаруашылық бөлімінің
нұсқаушысы;
1952 ж. қаңтарынан
Қарағанды облыстық партия комитетінің
ауылшаруашылық бөлімі меңгерушісінің
орынбасары, 1954 ж. - Осакаров аудандық
партия комитетінің екінші хатшысы, 1961
ж. наурызынан 1963 ж. наурызына дейін
- Осакаров аудандық еңбекші депутаттар
кеңес атқару комитетінің төрағасы.
Ұлы Отан Соғысының II дәрежелі,
«Құрмет
белгісі»
ордендерімен
марапатталған.
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Родился в октябре 1918 г. в г. Таш
Медвежевского района Краснодарского
края.
Трудовую деятельность начал в 1939 г.
механиком автобазы «Союзкооптранс».
С ноября 1939 г. по ноябрь 1946 г.
проходил службу в армии и принимал
участие в Великой Отечественной войнг
1941-1945 гг.
После
демобилизации
работал:
с
мая
1946
г.
инструктором
сельскохозяйственного.
отдела
Карагандинского обкома партии; с января
1952 г.
- заместителем заведующего
сельскохозяйственным
отделом
Карагандинского обкома партии, с 1954 г.
вторым секретарем Осакаровского райкома
партии, с марта 1961 г. по март 1963 г. председателем исполкома Осакаровского
районного Совета депутатов трудящихся.
Награжден орденами: Отечественной
войны II степени, «Знак Почета».

Лаврененко
Яков
Степанович
1908 ж. 15 қазанда Қарағанды облысы,
Нұра ауданының Черниговка ауылында
дүниеге келген.
Еңбек жолын
1929 ж. қазанда
Нұра ауданында Чернигов ауылкеңес
хатшысының қызметінен бастаған.
1931 ж. сәуір және тамыз айлары
арапыгывда Семей қ. қаржы курстарында
білім алған.
1931 ж. тамыз айынан- Қарағанды
облысының Нұра ауданындагы жинақ
кассасының меңгерушісі.
1932 ж. Нұра аудандық ЛКЖО
комитетінің хатшысы болып сайланды.
1933 ж. тамыз айынан- Қараганды
облысы, Нұра ауданының Чернигов МТСдаучаскі, аға агрономы.
1938 ж. желтоқсан айынан 1939
ж. қыркүйек айына дейін- Петропавл қ.
агрономдарды қайта даярлау курстарында
скъиан.
1939 ж. қыркүйек айынан- Нұра
ауданының Қызыл-Қазақ МТС-да аға
агронсм.
1940 ж. сәуір айынан- Нұра аудандық
жр бөлімі бастығының қызметін атқарған.
1942 ж. шілде айынан- Тельман
ауданының Пришахтинск МТС директоры.
1950-1951 жж.- Алма-Аты қ. МТС
директорларын қайта даярлау бсйынша
курстарывда сқыған.
1951 ж. тамыз айынан 1953 ж. қараша
айына дейін- еңбекшілер депутаттарының
Тельман ауданының Кеңес тсрағасы.
1953 ж. қараша айынан 1958 ж. қараша
айына дейін- Тельман аудандық партия
комитетінің бірінші хатшысы.
1958 ж. қараша айынан 1960 ж. шілде
айына дейін- Ворошилов аудандық партия
комитетінің бірінші хатшысы.
1960 ж. тамыз айынан 1961 ж. наурыз
айына дейін- еңбекшілер депутаттарының
Осакарсв
аудандық
кеңес
атқару
ксмитетінің төрагасы.
Лениннің екі ордені, "Құрмет Белгісі"
орденімен марапатталган.

Рсдился 15 сктября 1908 г. в
с.
Черниговка
Нуринсксгс
райсна
Карагандинсксй сбласти.
Трудсвую деятельность начал в
сктябре 1929 г. в должности секретаря
Черниговского
сельсовета
Нуринсксгс
райсна.
С апреля пс август 1931 г. сбучался на
финанссвых курсах в г. Семипалатинске.
С августа 1931 г. - заведующий
сберкассой
Нуринсксгс
райсна
Карагандинсксй сбласти.
В 1932 г. избран секретарем комитета
Нуринсксгс райксма ЛКСМ.
С августа 1933 г. - участксвый, старший
агроном Черниговской МТС Нуринсксгс
райсна Карагандинской сбласти.
С декабря 1938 г. пс сентябрь 1939
гг- сбучался на курсах пс переподготовке
агрономов в г. Петропавловске.
С сентября 1939 г. - старший агроном
Кзыл-Казахской МТС Нуринсксгс райсна.
С апреля 1940 г. занимал должность
начальника
Нуринсксгс
районного
земельного отдела.
С июля 1942 г.
- директор
Пришахтинсксй
МТС
Тельманского
райсна.
С 1950 пс 1951 гг. сбучался на курсах
пс переподготовке директоров МТС в г.
Алма-Ате.
С августа 1951 г. пс нсябрь 1953 г. председатель
Тельманского
районного
Совета депутатов трудящихся.
С нсября 1953 г. пс нсябрь 1958 г. первый секретарь Тельманского райксма
партии.
С нсября 1958 г. пс июль 1960 г.
- первый секретарь Ворошиловского
райксма партии.
С августа 1960 г. пс март 1961 г. председатель исполкома Осакаровского
райсовета депутатов трудящихся.
Награжден двумя орденами Ленина,
орденом «Знак Почета».
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Лепеха
Иван
Пантелеевич
1912 ж. Павлодар облысы, Павлодар
ауданының Гавриловка кентінде дүниеге
келген.
Павлодар қ. мұғалімдік курсын (1931),
Петропавл қ. облысаралық тарихшылар
курсын бітірген (1937).
Еңбек жолын 1928 ж. Павлодар
ауданының Ленин
атындағы
колхоз
басқармасының хатшысынан бастаған.
1930 ж.- Павлодар ауданындағы
бастауыш мектептің меңгерушісі, 1931 ж.Тельман ауданындағы бастауыш мектептің
меңгерушісі және мұғалімі, 1935 ж.Қарағанды облысы, Осакаров ауданының №
9 кентіндегі жартылай толық орта мектептің
директоры, 1937 ж.- Тельман ауданындағы
орта мектеп директоры, 1940 ж.- Тельман
ауданының
халық
білім
бөлімінің
меңгерушісі, 1941 ж.- Осакаров ауданының
халық білім бөлімінің меңгерушісі, 1943
ж.- Осакаров аудандық атқару комитетінің
аудандық жоспар төрағасы.
1944 ж. шілде айынан 1946 ж. қараша
айына дейін- еңбекшілер депутаттарының
Ворошилов
аудандық
Кеңес
атқару
комитетінің төрағасы.
"Еңбек
ерлігі"
медалімен
марапатталған.

410

Родился в 1912 г. в п. Гавриловка
Павлодарского
района
Павлодарской
области.
Окончил учительские курсы в г.
Павлодаре (1931), межобластные курсы
историков в г. Петропавловске (1937).
Трудовую деятельность начал в 1928 г.
секретарем правления колхоза им. Ленина
Павлодарского района.
С 1930 г. - зав. начальной школой
в Павлодарском районе, с 1931 г. - зав.
начальной школой и учитель в Тельманском
районе, с 1935 г. - директор неполной
средней школы поселка № 9 Осакаровского
района Карагандинской области, с 1937 г.
- директор средней школы Тельманского
района, с 1940 г. - заведующий райОНО
Тельманского района, с 1941 г. - заведующий
райОНО Осакаровского района, с 1943
г. - председатель райплана Осакаровского
райисполкома.
С июля 1944 г. по ноябрь 1946 г. председатель исполкома Ворошиловского
районного Совета депутатов трудящихся.
Награжден медалью «За трудовую
доблесть».

Малина
Владимир
Иванович
1944 ж. 4 тамызда Запорожск
облысының Ново-Васильевск ауданында
дүниеге келген.
Ноғай ауылшаруашылық техникумын
(1964), Целиноград
ауылшаруашылық
институтын бітірген (1979).
Еңбек жолын 1965 ж. Ульянов
ауданының "Победа" совхозындағы құс
фабрикасында аға зоотехниктен бастаған.
1965-1968 жж,- Кеңес Әскерінде
қызмет еткен.
1968 ж.- Қарағанды облысының
Ульянов ауданындағы Майқұдық құс
фабрика ңехының бастығы, 1971 ж.Жезқазған
облысының
Жаңа-Арқа
ауданындағы Бидайық құс фабрикасының
бас зоотехнигі, 1974 ж.- Жаңа-Арқа
ауданының "Целинный" совхозында бас
зоотехник, 1978 ж.- Қарағанды жаңа
суармалы жерлерді игеру басқармасында
аға зоотехник, кейін басқарма бастығының
орынбасары, 1982 ж.- Қарағанды облыстық
партия комитетіндегі ауылшаруашылық
бөлімінің, ауыл шаруашылық және азық
өнеркәсіп бөлімінің нұсқаушысы.
1985 ж.
қараша айынан
1989
ж. қыркүйек айына дейінхалық
депутаттарының
Қарқаралы
аудандық
Кеңес атқару комитеті төрағасының
міндетін атқарушы, комитет төрағасы,
1989 ж. қыркүйек айынан 1991 ж. тамыз
айына дейін- Молодежный аудандық
партия комитетінің бірінші хатшысы,
1991 ж. қыркүйек айынан 1992 ж. ақпан
айына дейін- халық депутаттарының
Молодежный аудандық Кеңес атқару
комитетінің төрағасы, 1992 ж. ақпан айынан
1993 ж. қаңтар айына дейін- Молодежный
ауданының экімшілік басшысы.

Родился 4 августа 1944 г. в НовоВасильевском районе Запорожской области.
Окончил
Ногайский
сельскохозяйственный техникум (1964),
Целиноградский
сельскохозяйственный
институт (1979).
Трудовую деятельность начал в 1965
г. старшим зоотехником птиңефабрики
совхоза «Победа» Ульяновского района.
С 1965 г. по с 1968 г. - служил в
Советской Армии.
С
1968 г. - начальник цеха
Майкудукской птицефабрики Ульяновского
района Карагандинской области, с 1971
г. - главный зоотехник Бидаикской
птицефабрики Жана-Аркинского района
Джезказганской области, с 1974 г. - главный
зоотехник совхоза «Целинный» ЖанаАркинского района, с 1978 г. - старший
зоотехник, затем заместитель начальника
Карагандинского управления освоения
новых орошаемых земель, с 1982 г. инструктор сельскохозяйственного отдела,
отдела сельского хозяйства и пищевой
промышленности Карагандинского обкома
партии.
С ноября 1985 г. по сентябрь 1989 г.
- исполняющий обязанности председателя,
председатель исполкома Каркаралинского
районного Совета народных депутатов, с
сентября 1989 г. по [август] 1991 г. - первый
секретарь Молодежного райкома партии,
с [сентября] 1991 г. по февраль 1992 г. пред-седатель исполкома Молодежного
районного Совета народных депутатов,
с февраля 1992 г. по январь 1993 г. - глава
администрации Молодежного района.
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Мукин
Леонид
Петрович
1935 ж. 10 маусымда Ульяновск
облысының Богдашкин ауданында дүниеге
келген.
Ульяновск
ауылшаруашылық
институтын (1962), Қарағанды облыстық
партия комитетінің марксизм-ленинизм
университетіе бітірген (1969)
Еңбек
жолын
1962
ж.
Кеңес
Әскерінде
қызметтен
кейін
және
Ульяновск ауылшаруашылық институтын
аяқтаганнан кейін бөлімше агрономынан,
кейін Қарағанды облысы, Жаңа-Арқа
ауданының "Красная поляна" совхозында
бас агрономнан бастаған.
1971 ж.- егін шаруашылығы бөлімінің
бастығы-Қараганды
облыстық
ауыл
шаруашылық басқармасы
бастығының
орынбасары.
1975 ж. қазан айынан 1989 ж. қыркүйек
айына дейін- Молодежный аудандық партия
комитетінің бірінші хатшысы.
"Құрмет
Белгісі"
ордені
жэне
медальмен марапатталған.

Родился
10 июня
1935 г. в
Богдашкинском
районе
Ульяновской
области.
Окончил
Ульяновский
сельскохозяйственный институт (1962),
университет марксизма-ленинизма при
Кар^агандинском обкоме партии (1969).
Трудовую
деятельность
начал
в 1962 г. после службы в Советской
Армии
и
окончания
Ульяновского
сельскохозяйственного
института
агрономом отделения, затем гл.агрономом
совхоза
«Красная
Поляна»
ЖанаАркинского
района
Карагандинской
области.
С 1971 г. - начальник отдела
земледелия - заместитель начальника
Карагандинского областного управления
сельского хозяйства.
С октября 1975 г. по сентябрь 1989 г.
- первый секретарь Молодежного райкома
партии.
Награжден орденом «Знак Почета» и
медалью.
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Оспанов
Иренгай
Мукашевич
1935
ж.
19
қазанда Кемеров
облысының Новокузнецк қ. дүниеге келген.
Еңбек жолын
1961 ж. сәуірде
Новосибирск
ауылшаруашылық
институтын аяқтаганнан кейін Кемеров
облысының Краснинск совхозындағы № 6
фермасының агрономы ретінде бастаган.
1961 ж. қараша айынан Павлодар
облысының
Баян-Ауыл
ауданында
совхоздар тресінің ага агрономы, кейін
"Бірлік" совхозының бас агрономы болып
еңбек еткен.
1963 ж. сәуір айынан Егіндібұлақ
ауданындагы ауыл шаруашылық аудандық
басқармасының ага агрономы, "Қаратау"
совхозының бас агрономы, нұсқаушы, кейін
аудандық партия комитетінің ұйымдастыру
бөлім меңгерушісі болып еңбек еткен. 1971
ж. қазан айынан- Қараганды облыстық
партия
комитетінің
ауылшаруашылық
бөлімі меңгерушісінің орынбасары.
1973 ж. қыркүйек айынан 1975 ж.
шілде айына дейін- КОКП ОК жоғарғы
партия мектебінің тыңдаушысы (Мәскеу
қ.).
1975 ж. мамыр айынан 1990 ж. қаңтар
айына дейінхалық депутаттарының
Осакаровка
аудандық
Кеңес
атқару
комитетінің төрагасы.
"Құрмет
Белгісі"
ордені,
"В.И.
Лениннің 100-жылдық туған күнін атауда
ерлік еңбегі" медалімен марапатталган.
Осакаровка
ауданының
ардақты
азаматы.

Родился 19 октября 1935 г. в г.
Новокузнецке Кемеровской области.
Трудовую деятельность начал в апреле
1961 г. после окончания Новосибирского
сельскохозяйственного
института
в
качестве агронома фермы № 6 Краснинского
совхоза Кемеровской области.
С ноября 1961 г. работал в БаянАульском районе Павлодарской области
старшим агрономом треста совхозов, затем
главным агрономом совхоза «Бирлик».
С апреля 1963 г. трудился в
Егиндыбулакском
районе
старшим
агрономом
районного
управления
сельского хозяйства, главным агрономом
совхоза «Каратауский»,
инструктором,
затем
заведующим
организационного
отдела райкома партии.
С октября
1971 г. - заместитель заведующего
сельскохозяйственным
отделом
Карагандинского обкома партии.
С сентября 1973 г. по июль 1975 г.слушатель высшей партийной школы при
ЦК КПСС (г. Москва).
С мая 1975 г. по январь 1990 г.председатель исполнительного комитета
Осакаровского районного Совета народных
депутатов.
Награжден орденом «Знак Почёта»,
медалью
«За доблестный
труд.
В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина».
Почётный гражданин Осакаровского
района.
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Райымбеков
Марат
Темирович
1947 ж. 6 наурызда Қарағанды
облысының Қарқаралы қ. дүниеге келген.
Волгоград
ауылшаруашылық
институтын (1972), Алма-Аты жогаргы
партия мектебін бітірген (1985).
Еңбек жолын 1965 ж. Қараганды
облысы, Қарқаралы ауданының Н.Әбдіров
атындагы совхозында түрлі жүмыскерден
бастаған.
1967 ж. Саран қ. № 3 құрылыс
басқармасында нормалаушы.
1967-1972
жж.Волгоград
ауылшаруашылық институтының студенті.
1972
ж.Қарқаралы
аудандық
атқару комитетіндегі ауыл шаруашылық
басқармасының агрономы, ұйымдастыру
бөлімінің нүсқаушысы,Қарқаралыаудандық
партия
комитетіндегі
үйымдасгыру
бөлімінің меңгерушісі, 1978 ж.- Қарқаралы
аудандық комитетінің хатшысы, 1983
ж.- нүсқаушы, ауыл шаруашылық және
азық онеркэсібі бөлімінің нүсқаушысы,
Қарағанды облыстық партия комитетіндегі
ауыл шаруашылық және азық өнеркәсіп
бөлімі меңгерушісінің орынбасары.
1985 ж. наурыз айынан 1989 ж. қазан
айына дейін- халық депутаттарының
Молодежный аудандық Кеңес атқару
комитетінің төрағасы.
1989 ж.- аграрлы бөлім меңгерушісі,
1990 ж.- Қарағанды облыстық партия
комитетінің хатшысы.
1991
ж.Қарағанды
облыстық
ауылшаруашылық басқармасы бастығының
орынбасары, ал 1993 ж.- Қарағанды
облыстық ауылшаруашылық басқармасы
бастығының бірінші орынбасары, 1994
ж.- Қарағанды облысы бойынша жер
ресурстары басқарма комитетінің төрағасы.
1996 ж. ақпан айынан 1997 ж. мамыр
айына дейін- Ульянов ауданының әкімі.
"Еңбек
ерлігі"
медалімен
марапатталған.

Родился 6 марта 1947 г. в г.
Каркаралинске Карагандинской области.
Окончил
Волгоградский
сельскохозяйственный институт (1972),
Алма-Атинскую
высшую
партийнйю
школу (1985).
Трудовую деятельность начал в 1965
г. разнорабочим совхоза им.Н.Абдирова
Каркаралинского района Карагандинской
области.
С 1967г. нормировщик строительного
управления № 3 в г. Сарань.
С 1967 г. по 1972 г. - студент
Волгоградского
сельскохозяйственного
института.
С1972г. -агрономуправлениясельского
хозяйства Каркаралинского райисполкома,
инструктор
организационного
отдела,
зав.организаңионным
отделом
Каркаралинского райкома партии, с 1978 г. секретарь Каркаралинского райкома, с 1983
г. - инструктор, инструктор отдела сельского
хозяйства и пищевой промышленности,
зам.заведующего
отделом
сельского
хозяйства и пищевой промышленности
Карагандинского обкома партии.
С марта 1985 г. по октябрь 1989 г.
- председатель исполкома Молодежного
районного Совета народных депутатов.
С 1989 г. - зав. аграрным отделом, с
1990 г. - секретарь Карагандинского обкома
партии.
С 1991 г. - зам начальника, а с 1993
г. - первый заместитель начальника
Карагандинского
облсельхозуправления,
с 1994 г. - председатель Карагандинского
областного комитета по управлению
земельными ресурсами.
С февраля 1996 г. по май 1997 г. - аким
Ульяновского района.
Награжден медалью «За трудовую
доблесть».
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Рахимжанов
Газиз

1919
ж.
25
қазанда
Қарағанды
облысының Қарқаралы ауданында дүниеге

келген.

Қарқаралы
зооветтехникумын
бітірген ( 1 9 3 7 ) .
Еңбек ж о л ы н
1937 ж .
СолтүстікҚазақстан
облысының
Еңбекшілдер
ауданында зоотехниктен бастаған,
1938
ж.- Қарқаралы аудандық ж е р бөлімінің
зоотехнигі.
1940-1941
жж.Қызыл
Әскерде
қ ы з м е т еткен.
1941 ж . - В о р о ш и л о в а у д а н д ы қ ж е р
б ө л і м і н і ң з о о т е х н и г і , 1942 ж . - Ж а ң а - А р қ а
аудандық жер бөлімінің бас зоотехнигі.
1942-1946
жж.Кеңес
Әскерінде
қ ы з м е т еткен.
1946 ж . - а у д а н д ы қ ж е р б ө л і м і н і ң б а с
зоотехнигі,
мал шаруашылық бөлімінің
меңгерушісі,
Тельман
ауданының
ауыл
шаруашылық
бөлім
меңгерушісі,
1949
ж.
мамыр
айынанТельман
аудандық
партия
комитетінің
ауыл
шаруашылық
б ө л і м м е ң г е р у ш і с і , 1949 ж . ш і л д е а й ы н а н
1950 ж . қ а ң т а р а й ы н а д е й і н - е ң б е к ш і л е р
д е п у т а т т а р ы н ы ң Тельман аудандық Кеңес
атқару
комитеті
төрағасының
міндетін
а т қ а р у ш ы , 1950 ж . қ а ң т а р а й ы н а н - Т е л ь м а н
аудандық атқару
комитеті
төрағасының
о р ы н б а с а р ы , 1951 ж . - а у ы л ш а р у а ш ы л ы қ
бөлім
меңгерушісі,
кейін
Осакаров
аудандық
партия
комитетінің
екінші
хатшысы.
1953
ж.
қазан
айынан
1957
ж.
наурыз
айына
дейінеңбекшілер
д е п у т а т т а р ы н ы ң Осакаров аудандық Кеңес
атқару комитетінің төрағасы,
1957
ж.
н а у р ы з а й ы н а н 1958 ж . н а у р ы з а й ы н а д е й і н еңбекшілер
депутаттарының
Ульянов
аудандық
Кеңес
атқару
комитетінің
төрағасы.
Қызыл Ж ұ л д ы з ,
Ленин
ордендері,
"Батырлық
үшін",
"Берлинді
алу",
" П р а г а н ы азат е т у " , " Г е р м а н и я н ы ж е ң у "
медальдарымен марапатталған.
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Родился
25
октября
1919
г. в
Каркаралинском районе
Карагандинской
области.
Окончил
Каркаралинский
зооветтехникум (1937).
Т р у д о в у ю д е я т е л ь н о с т ь н а ч а л в 1937
г. з о о т е х н и к о м Э н б е к ш и л д е р с к о г о района
С е в е р о - К а з а х с т а н с к о й о б л а с т и , с 1938 г.зоотехник Каркаралинскского райЗО.
С 1940 по 1941 гг. - с л у ж и л в Красной

Армии.
С 1941 г. - з о о т е х н и к В о р о ш и л о в с қ о г о
р а й З О , с 1942 г. - г л а в н ы й з о о т е х н и к ЖанаАркинского райЗО.
С 1942 г. по 1946 г. - с л у ж и л в
Советской А р м и и .
С
1946
г.
главный
зоотехник
райЗО,
заведующий
животноводческим
отделом, заведующий райсельхозотделом
Т е л ь м а н с к о г о р а й о н а , с м а я 1949 г. з а в е д у ю щ и й с е л ь х о з о т д е л о м Тельманского
р а й к о м а п а р т и и , с и ю л я 1949 г. по январь
1950
г.
исполняющий
обязанности
председателя
исполкома
Тельманского
районного Совета депутатов трудящихся, с
я н в а р я 1950 г. - з а м е с т и т е л ь п р е д с е д а т е л я
Т е л ь м а н с к о г о р а й и с п о л к о м а , с 1951 г. з а в е д у ю щ и й с е л ь х о з о т д е л о м , з а т е м второй
с е к р е т а р ь О с а к а р о в с к о г о р а й к о м а партии.
С о к т я б р я 1953 г. по м а р т 1957 г. председатель
исполкома
Осакаровского
районного Совета депутатов трудящихся, с
м а р т а 1957 г. по м а р т 1958 г. - п р е д с е д а т е л ь
и с п о л к о м а У л ь я н о в с к о г о р а й о н н о г о Совета
депутатов трудящихся.
Награжден:
орденами
Красной
З в е з д ы , Л е н и н а , м е д а л я м и « З а отвагу»,
«За взятие Берлина», «За освобождение
Праги», «За п о б е д у над Германией».

Синельников
Михаил
Дмитриевич
1897 ж. Харьков облысы, Балаклеев
ауданының Лагери с. дүниеге келген.
Еңбек жолын 1913 ж. тамызда
Петербургте зергерлік шеберханасында
үйренушіден бастаган.
1923 ж. тамыз айынан Ақмола
облысында
хатшы,
Приозерск
ауыл
Кеңесінде төраға, Алексеев кредитті
бірлестігінің төрағасы
және
осында
коопнан төрагасының орынбасары, Атбасар
аудандық колхоз одағының төрағасы.
1930 ж. тамыз айынан 1931 ж. мамыр
айына дейін- Мәскеу қ. жоғарғы ауыл
шаруашылық
коммунистік
мектебінің
тыңдаушысы, бұл мектепті аяқтағаннан
кейін 1931 ж. Преснов аудандық колхоз
одағының төрағасы болып қызмет атқарып,
кейін 1932 ж. қаңтарынан- Алма-Аты қ.
Өлке колхоз одағының жабдықтау және
өтім бөлімінің меңгерушісі болды.
1932 ж. сәуір айынан Оңтүстік
Қазақстан облысында Джувалин аудандық
жер бөлімінде меңгеруші, Келес аудандық
колхоз одағының төрағасы болып қызмет
атқарған.
1933 ж. тамыз айынан Петропавл
пішен трестінің өкілі, 1934 ж. наурыз
айынанТокарев
МТС
директоры,
қаңтардан- Қарағанды облыстық жер
бөлімінде астық басқармасының бастығы;
1938 ж. қыркүйек айынан- Ақмола
облысының Семенов МТС директоры;
1939 ж. маусым айынан- Пришахтинск
МТС директоры. 1941 ж. қаңтар айынан
1946 ж. желтоқсанына дейін- еңбекшілер
депутаттарының
Осакаровка
аудандық
Кеңес атқару комитетінің төрағасы.
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Родился в 1897 г. в с.Лагери Балаклеевского района Харьковской области.
Трудовую деятельность начал в августе 1913 г. учеником ювелирной мастерской в Петербурге.
С августа 1923 г. работал вАкмслинской области секретарем, председателем
Приозерского сельского Совета, председателем Алексеевсксгс кредитнсгс тсварищества, заместителем председателя ксспхлеба там же, председателем Атбасарского
райколхозсоюза.
С августа 1930 г. по май 1931 г. - слушатель высшей сельскохозяйственной ксммунистической школы в г.Москве, пссле
окончания которой с 1931 г. работал председателем Пресновского райколхозсоюза,
затем с января 1932 г. - заведующим стдела снабжения и сбыта Крайколхозсоюза в
г. Алма-Ате.
С апреля 1932 г. работал в ЮжнсКазахстанской сбласти заведующим Джувалинсксш райсннсго земельнсш стдела,
председателем Келесксгс райкслхсзссюза.
С августа 1933 г. рабстал упслнсмсченным
Петропавловского
сенстреста, с марта 1934 г. - директорсм Тскаревсксй МТС, с января - начальниксм зернсвсш управления Карагандинсксгс сбластнсгс земельнсш стдела; с сентября 1938
г. - директорсм Семенсвсксй МТС Акмслинсксй сбласти; с июня 1939 г. - дирекгорсм Пришахтинсксй МТС. С января 1941 г.
пс декабрь 1946 г. - председатель испслксма Осакарсвсксш райсннсгс Ссвета депутатов трудящихся.

Торебеков
Абдулла

Торебекович
1950 ж. 18 наурызда Ош облысының
Араван ауданында дүниеге келген.
Омбы
мемлекеттік
ветеринар
институтын бітірген (1971).
Еңбек жолын 1971 ж. Қарағанды
облысы, Егіндібұлақ аудандық дайындау
кеңсесінде аға ветеринар дәрігерінен
бастаған.
1971-1972 жж.- Кеңес Әскерінде
қызмет еткен.
1973
ж.Қарағанды
облысы,
Молодежный ауданының «Родниковский»
совхозында бас мал дәрігері, 1977 ж.бас мал дәрігері, кейін Молодежный
аудандық ауыл шаруашылық басқарма
бастығының
орынбасары,
1986
ж.Қарағанды
облысының
Молодежный
кентінде аудандық агроөнеркәсіп бірлестік
төрағасының бірінші орынбасары, 1987
ж.- Қарқаралы ауданының «Бахтинский»
совхозының
директоры,
1988
ж.Егіндібұлақ аудандық компартиясының
екінші хатшысы.
1993 ж. қыркүйек айынан 1997
ж. мамыр айына дейін- Молодежный
ауданында әкімшілік басшысы, кейін
Молодежный ауданының әкімі. 1997 ж.
мамыр айынан 2006 ж. қыркүйек айына
дейін- Осакаров ауданының әкімі.
«Құрмет» орденімен марапатталған.
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Родился 18 марта 1950 г. в Араванском
районе Ошской области.
Окончил Омский государственный
ветеринарный институт (1971).
Трудовую
деятельность
начал
в
1971
г.
старшим ветеринарным
врачом
Егиндыбулакской
районной
заготовительной конторы Карагандинской
области.
С 1971 г. по 1972 г. - служил в
Советской Армии.
С 1973 г. - главный ветеринарный врач
совхоза «Родниковский»
Молодежного
района Карагандинской области, с 1977
г. - главный ветеринарный врач, затем
заместитель
начальника
Молодежного
районного управления сельского хозяйства,
с 1986 г. - первый заместитель председателя
районного
агропромышленного
объединения
в
пос.
Молодежный
Карагандинской области, с 1987 г. - директор
совхоза «Бахтинский» Каркаралинскского
района, с 1988 г. - второй секретарь
Егиндыбулакского райкома партии.
С сентября 1993 г. по май 1997 г.
- глава администрации Молодежного
района, затем аким Молодежного района.
С мая 1997 г. по сентябрь 2006 г.- аким
Осакаровского района.
Награжден орденом «Курмет».

Хлебов
Прокофий
Авксентьевич
1908 ж. 20 шілдеде Ақмола облысы,
Ақмола ауданының Софиевка с. дүниеге
келген.
Еңбек жолын 1929 ж. «Коммунар»,
«Қазөлкеком» колхоздарында бухгалтерден
бастаған,
кейін
нұсқаушы,
Ақмола
аудандық партия комитетінде мәдениағарту бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс
атқарған.
1938 ж. тамыз айынан 1940 ж. наурыз
айына дейін- Ворошилов аудандық партия
комитетінің бірінші хатшысы,
кейін
1940 ж. қыркүйек айынан 1944 ж. шілде
айына дейін еңбекшілер депутаттарының
Ворошилов
аудандық
Кеңес
атқару
комитетінің төрағасы, 1944 ж. шілде айынан
1945 ж. тамыз айына дейін- еңбекшілер
депутаттарының
Қарағанды
облыстық
Кеңес төрағасының орынбасары.
1945 ж. тамыз айынан 1949 ж. қаңтар
айына дейін- Тельман ауданының бірінші
хатшысы, 1949 ж. сәуір айынан 1953 ж.
қараша айына дейін- Осакаров аудандық
партия комитеттерінің бірінші хатшысы.
Еңбек Қызыл Ту, Ленин, «Құрмет
Белгісі» ордендерімен, ҚазКСР Жоғарғы
Кеңес
Құрмет
мадақтамаларымен
марапатталған.

Родился 20 июля 1908 г. в с.Софиевка
Акмолинского
района
Акмолинской
области.
Трудовую деятельность начал в 1929
г. бухгалтером колхозов «Коммунар»,
«Казкрайком», затемработал инструктором,
заведующим культурно-просветительным
отделом Акмолинского райкома партии.
С августа 1938 г. по март 1940 г.
первый
секретарь Ворошиловского
райкома партии, затем с сентября 1940 г.
по июль 1944 г. работал председателем
исполкома Ворошиловского районного
Совета депутатов трудящихся, с июля
1944 г. по август 1945 г. - заместитель
председателя Карагандинского областного
Совета депутатов трудящихся.
С августа 1945 г. по январь 1949 г. первый секретарь Тельманского, с апреля
1949 г. по ноябрь 1953 г. - Осакаровского
райкомов партии.
Награжден
орденами:
Трудового
Красного Знамени, Ленина, «Знак Почета»,
Почетными Грамотами Верховного Совета
КазССР.
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Чаругин
Александр
Алексеевич
1907 ж. Ростов- на- Дону қ. дүниеге
келген.
Еңбек жолын 1921 ж. Екатериновка
с. болыстық атқару комитетінде пошташыкөшірмешіден бастаған, кейін 1922 ж. мамыр
айынан Староминская ст. милиционері,
1923 ж. тамыз айынан- болыстық партия
комитеті істерін басқарушы болып жұмыс
атқарған.
1925 ж. қараша айынан- Новоминская
ст. комсомол ұйымының хатшысы; 1926
ж.- ауыл кеңес хатшысы, әлеуметтік
мәдени үйінің меңгерушісі, бұқаралықмәдениетші, аудандық қажеттілік одағының
нұсқаушысы, партиялық комитет хатшысы,
Староминская және Новоминская ст.
әкімшілік-саяси бөлімінің меңгерушісі.
1933 ж. ақпан айынан 1934 ж. наурыз
айына дейін- Краснодар қ. жоғарғы
коммунистік ауылшаруашылық мектебінің
студенті.
Мектепті аяқтағаннан кейін 1934
сәуірде Ново-Сергиевск астық совхозында
саяси бөлім бастығының көмекшісі болып
жіберілді, кейін 1937 ж. сәуір айынан
Кенбидайық сүтетсовхозында саяси бөлім
бастығы болып жұмыс атқарды.
1940 ж. желтоқсан айынан 1949 ж.
сәуір айына дейін- Осакаров аудандық
партия комитетінің бірінші хатшысы.
1950 ж. қаңтар айынан 1951 ж. тамыз
айына дейін- еңбекшілер депутаттарының
Тельман аудандық Кеңес атқару комитетінің
төрағасы.
I дәрежедегі Отан соғысы орденімен,
Еңбек Қызыл Ту, «Құрмет Белгісі»
орденімен марапатталған.

Родился в 1907 г. в г.Ростов-на-Дону.
Трудовую деятельность начал в 1921 г.
почтальоном-переписчиком волисполкома
в с.Екатериновка, затем с мая 1922 г.
работал милиңионером ст. Староминская,
с августа 1923 г. - управляющим делами
волостного комитета партии там же.
С ноября 1925 г.
- секретарь
комсомольской
организации
ст.
Новоминская; с мая 1926 г.- секретарем
сельского
совета,
заведующим
домом
соңиалистической
культуры,
массовиком-культурником, инструктором
райпотребсоюза, секретарем станичного
парткома, заведующим административнополитического отдела на ст. Староминская
и Новоминская.
С февраля 1933 г. по март 1934
г. - студент высшей коммунистической
сельскохозяйственной
школы
в
г.
Краснодаре.
После окончания школы в апреле 1934
г. был направлен помощником начальника
политотдела
Ново-Сергиевского
зерносовхоза, затем с апреля 1937 г. работал
начальником политотдела Кенбидаикского
молмясосовхоза.
С декабря 1940 г. по апрель 1949 г. первый секретарь Осакаровского райкома
партии.
С января 1950 г. по август 1951 г. председатель
исполкома
Тельманского
районного Совета депутатов трудящихся.
Награжден орденом Отечественной
войны I степени, Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета».
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Чернов
Дмитрий
Антонович
1929 ж. 16 тамызда Қарағанды
облысының Қарқаралы қ. дүниеге келген.
Еңбек жолын 1947 ж. тамызда
Қарқаралы зооветтехникумын аяқтағаннан
кейін Қарқаралы орман шаруашылығында
есепшіден бастаған.
1948 ж. қазан айынан- Ақмола облысы,
Казгачин зооветучаскісінің зоотехнигі.
1953 ж. қараша айынан- Қарқаралы
аудандық военкоматында іс жүргізуші,
кейін ауыл шаруашылықта: 1 Май атындагы
колхозда зоотехник, Қарқаралы МТС бас
зоотехнигі, Қарқаралы аудандық ауыл
шаруашылық инспекциясының зоотехнигі
болып жұмыс атқарған.
1960 ж. партиялықжұмыста: Қазақстан
Компартиясының Қарағанды облыстық
комитетінің нұсқаушысы; 1961 ж. сәуір
айынан 1962 ж. желтоқсан айына дейінЖаңа-Арқа аудандық партия комитетінің
бірінші хатшысы, 1962 ж. желтоқсаннанЖаңа -Арқа аудандық ауыл шаруашылық
өндіріс басқармасының партиялық комитет
хатшысы; 1965 ж. қаңтар айынан 1968 ж.
қаңтар айына дейін- Жаңа-Арқа аудандық
партия комитетінің бірінші хатшысы; 1968
ж. қаңтар айынан- Қарағанды облыстық
партия комитетінде ауыл шаруашылық
бөлім меңгерушісі; 1970 ж. ақпан айынан
1978 ж. қараша айына дейін- Осакаров
аудандық партия комитетінің бірінші
хатшысы; 1978 ж. қараша айынан 1980 ж.
қараша айына дейін- Мичурин аудандық
партия комитетінің бірінші хатшысы.
Ленин, Қазан революциясы, Еңбек
Қызыл Ту ордендерімен; «В.И. Лениннің
100 ж. туған күнін атауда ерлік еңбегі»
медалімен марапатталған.

Родился 16 августа 1929 г. в
г.Каркаралинске Карагандинской области.
Трудовую
деятельность
начал
в августе 1947 г. после окончания
Каркаралинского
зооветтехникума
счетоводом Каркаралинского лесхоза.
С октября 1948 г.
- зоотехник
Казгачинского зооветучастка Акмолинской
области.
С ноября 1953 г. - делопроизводитель
Каркаралинского
райвоенкомата,
затем
работал в сельском хозяйстве:
зоотехником колхоза имени 1 Мая, главным
зоотехником
Каркаралинской
МТС,
зоотехником Каркаралинской районной
сельхозинспекции.
С 1960 г. находился на партийной
работе:
инструктор
Карагандинского
обкома Компартии Казахстана; с апреля
1961 по декабрь 1962 г. - первый секретарь
Жана-Аркинского райкома партии, с
декабря 1962 г. - секретарь парткома ЖанаАркинского районного производственного
управления сельского хозяйства; с января
1965 г. по январь 1968 г. - первый секретарь
Жана-Аркинского райкома партии; с января
1968 г. заведующий сельхозотделом
Карагандинского обкома партии; с февраля
1970 г. по ноябрь 1978 г. - первый секретарь
Осакаровского райкома партии; с ноября
1978 г. по ноябрь 1980 г. - первый секретарь
Мичуринского райкома партии.
Награжден
орденами:
Ленина,
Октябрьской
революции,
Трудового
Красного Знамени; медалью «За освоение
целинных и залежных земель».
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Шилова
Анна
Никифоровна
Родилась в феврале 1912 г. в с. Царево
1912 ж. ақпанда Астрахан губерниясы
уезда
Астраханской
Пришибян уезінің Царево с. дүниеге келген. Пришибянского
Еңбек жолын 1931 ж. қаңтарда губернии.
Волгоград қ. «Қызыл Октябрь» зауытында
Трудовую
деятельность
начала
табелышіден бастаған.
в январе 1931 г. табелыциңей завода
1932 ж. желтоқсан айынан 1933 ж. «Красный Октябрь» в г. Волгограде.
сәуір айына дейін Баку қ. «Бакстрой»
С декабря 1932 г. по апрель 1933 г.
курстарында білім алып, оны аяқтағаннан училась на строительных курсах «Бакстрой»
кейін 1933 ж. сәуір айынан Мәскеу в г. Баку, после окончания которых с апреля
облысының Милов ауданында Гротов 1933 г. работала штукатуром Гротовского
кенішінде сылақшы болып жұмыс атқарған. рудника Миловского района Московской
1935 ж. ақпан айынан Осакаров области.
ауданының «Южный» колхозында есепші,
С февраля 1935 г. работала в
Литвинский МТС тракторшы болып жұмыс Осакаровском районе счетоводом колхоза
атқарған.
«Южный»,
трактористкой
Литвинской
1937 ж. қаңтар айынан 1938 ж. шілде МТС.
айына дейін Челябинск ауыл шаруашылық
С января 1937 г. по июль 1938 г.
механизаңия
мектебінде
оқып,
оны училась в Челябинской школе механизации
аяқтағаннан кейін 1939 ж. мамыр айынан сельского хозяйства, после окончания
Челябинск қ. «Главметаллсбыт» бойынша которой работала с мая 1939 г. товароведом
тауартанушы болып еңбек еткен.
по металлу конторы «Главметаллсбыта» в
1943 ж. наурыз айынан Осакаровка г.Челябинске.
ауданында: Литвинский МТС қоймашы,
С марта 1943 г.
работала в
механик-бақылаушы,
аудандық
партия Осакаровском
районе:
кладовщиком,
комитетінде әйелдер арасында жұмыс механиком-контролером Литвинской МТС,
бойынша бөлім меңгерушісі, «Шоқай» заведующей отделом по работе среди
колхозында массовик, Ударный МТС саяси женщин райкома партии, массовиком
бөлім бойынша директор орынбасары, колхоза «ІИокай», заместителем директора
Ударный және Актасты МТС аумақтары по политчасти Ударной МТС, секретарем
бойынша аудандық партия комитетінің райкома партии по зонам Ударной и
хатшысы.
Актастинской МТС.
С ноября 1957 г. по август 1960 г. 1957 ж. қараша айынан 1960 ж. тамыз
айына дейін- еңбекшілер депутаттарының I председатель исполкома Осакаровского
Осакаров
аудандық
Кеңес
атқару районного Совета депутатов трудящихся.
комитетінің төрағасы.
Награждена орденом Ленина и
Ленин орденімен және «1941-1945 ; медалью «За доблестный труд в Великой
жж. Ұлы Отан соғысында ерлік еңбегі» Отечественной войне 1941-1945 гг.».
медалімен марапатталған.
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Шрайнер
Иван
Иванович
1939 ж. 19 қарашада Қарағанды
облысы, Осакаров ауданының Орталық
ауылында дүниеге келген.
Целиноград
ауылшаруашылық
институтын бітірген (1971).
Еңбек жолын 1958 ж. Осакаров
ауданының
«Большевик»
колхозында
комбайншыдан бастаған.
1958-1961 жж. Кеңес Әскерінде
қызмет еткен. Демобилизаңиядан кейін
1962 ж. Осакаров ауданының «Вильгельм
Пик» атындагы совхозында жүргізуші,
совхозжұмыскооп
төрағасының
орынбасары, кейін қауіпсіздік техникасы
бойынша инженер, РММ меңгерушісі
болып еңбек еткен.
1971
ж. - Осакаров ауданының
«Теміртау» совхозында бас инженер, 1976
ж.- Осакаров аудандық «Ауылшаруашылық
техника»
бөлімшесінің
басқарушысы,
кейін 1982 ж.- «Теміртау» совхозының
директоры, 1989 ж.- Осакаров ауданының
«Вильгельм
Пик»
атындағы
совхоз
директоры.
1990 ж. қаңтар айынан 1992 ж. ақпан
айына дейін- халық депутаттарының
Осакаров аудандық Совет аудандық Кеңес
атқару комитетінің төрагасы.
1992 ж. ақпан айынан 1994 ж.
тамыз айына дейін- Осакаров аудандық
әкімшілігінің басшысы.
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Родился 19 ноября 1939 г. в с.
Центральное
Осакаровского
района
Карагандинской области.
Окончил
Целиноградский
сельскохозяйственный институт (1971).
Трудовую деятельность начал в 1958
г. комбайнером колхоза «Болыневик»
Осакаровского района.
С 1958 по 1961 гг. проходил службу в
Советской Армии. После демобилизации
с 1962 г. Работал в совхозе имени
«Вильгельма Пика» Осакаровского района
шофером,
заместителем
председателя
совхозрабкоопа, затем инженером по
технике безопасности, заведующим РММ.
С 1971 г. - главный инженер совхоза
«Темиртауский» Осакаровского района,
с 1976 г. - управляющий Осакаровского
районного отделения «Сельхозтехника»,
затем с 1982 г.
- директор совхоза
«Темиртауский», с 1989 г. - директор совхоза
имени «Вильгельма Пика» Осакаровского
района.
С января 1990 г. по февраль 1992 г. председатель исполнительного комитета
Осакаровского районного Совета народных
депутатов.
С февраля 1992 г. по август 1994
г.
- глава Осакаровской районной
администрации.

Экзеков
Турсун
Балтабекович
1942 ж. 2 қаңтарда Омбы облысы,
Любинский ауданының Камышловское с.
дүниеге келген.
Алма-Аты зооветеринар институтын
бітірген (1973).
Еңбек жолын 1959 ж. Қарағанды
облысының
«Осакаровка»
совхозында
жұмыскерден бастаған.
1960-1963
жж.
Қарқаралы
қ.
зооветеринар техникумының шэкірті. 1963
ж.- «Осакаровка» совхозында зооветтехник.
1964-1965 жж. Кеңес Әскері қатарында
қызмет еткен.
1965 ж.- «Осакаровка» совхозында
бас зоотехник; 1975 ж.- «Осакаровка»
совхозының директоры.
1990 ж. қаңтарайынан 1991 ж. сәуір
айына дейін- халық депутаттарының
Молодежный аудандық Кеңес атқару
комитетінің төрағасы.
«Құрмет Белгісі» орденімен (1980),
«Тың және кең жерлерін меңгергені», «В.И.
Лениннің 100 ж. туған күнін атауда ерлік
еңбегі» медальдарымен марапатталған.

Родился 2 января
1942 г. в
с.Камышловское
Любинского
района
Омской области.
Окончил
Алма-Атинский
зооветеринарный институт (1973).
Трудовую деятельность начал в
1959 г. рабочим совхоза «Осакаровский»
Карагандинской области.
С 1960 г. по 1963 г.- учащийся
зооветеринарного
техникума
в
г.Каркаралинске. с 1963 г.- зооветтехник
совхоза «Осакаровский».
В 1964-1965 гг.- служил в рядах
Советской Армии.
С 1965 г.- главный зоотехник совхоза
«Осакаровский»; с 1975 г.- директор
совхоза «Осакаровский».
С января 1990 г. по апрель 1991 г.председатель
исполкома
Молодежного
районного Совета народных депутатов.
Награжден орденом «Знак Почета»
(1980), медалями «За освоение ңелинных
земель»,
«За доблестный труд.
В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина».
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