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КіРіспе 
(пРеДИсЛОВИе)

2018 жылы Ақмола губерниялық архив бюросының ұйымдастырылғанына 95 жыл 
толды. Осы мерзім ішінде архив қызметінің архивистері өздеріне жүктелген басты 
міндет - еліміздің тарихи деректерін жинап, сақтау жөніндегі жұмысты абыроймен 
орындап келеді. Бұл жылдары архив мекемелерінің қызметкерлері облыстың 
ұйымдарындағы құжаттарды тәртіпке келтірумен белсене айналысты. Архивтер 
мемлекеттің ретроспективтік ақпараттағы қажеттілігін орындап, азаматтардың 
құқықтық мүддесін қанағаттандыруда. Сол себепті де мемлекет көлемінде, сондай-
ақ, жекелеген адам өмірінде архив қызметінің  бүгінгі таңдағы маңызы зор. 

Қоғамның материалдық және рухани өмірін аңғартатын архив құжаттары 
тарихи, ғылыми, экономикалық, саяси және мәдени маңызға ие бола отырып, 
мемлекеттілігіміздің символына айналып, оның қалыптасуы мен дамуының құқықтық 
және ұйымдық негіздерін әспеттейді.

Ақмола облысының мемлекеттік архивтерінде ХІХ ғасырдың соңынан бастап 
бүгінгі күнге дейінгі құжаттар жинақталған. Бұл орайда, архивтердің әр кезеңдегі 
өкілдерінің тынымсыз еңбегінің айшықты іздерін байқауға болады. ХVІІІ ғасырдың 
жекелеген құжаттарында 1724 жыл деген белгі бар. Ресейдің Азиялық оңтүстік шекара 
аймағының 1894 жылғы картасы көпшіліктің ерекше ықыласын аударуда. Онда сол 
уақыттағы елді мекендердің атауы жазылып, Ақмола облысының территориялық 
бөлігі көрсетілген. Ақмола облысындағы бала тууын тіркеу кітабының коллекциясы 
да құнды мұрағат болып саналады.

Кеңес кезеңінің алғашқы жылдарындағы құжаттар Атбасар және Көкшетау уездік 
кеңестерінің қорында, облысымыздың мекемелерінде, кәсіпорындарында сақталған. 
Бұл құжаттар кеңес үкіметінің қалыптасу және нығаю жолындағы тарихи процесін, 
соғысқа дейінгі  бесжылдықты, Ұлы Отан соғысы кезеңін, тың және   тыңайған жерлерді 
игеру, халық шаруашылығының барлық саласын, мәдениетті дамытуды айғақтай 
түседі. Тәуелсіздік жылдарғы құжаттардың арасында облыстық мәслихаттың, облыс 
әкімі аппаратының деректері айрықша орын алады. Онда әлеуметтік-экономикалық 
даму жетістіктері , білім, денсаулық, мәдениет мекемелерінің қызметі, жазушылардың, 
мемлекет және қоғам қайраткерлерінің мерейтойлары, тарихи оқиғалар мен атаулы 
күндер айшықталған. 

Осы басылым кіріспеден, тарихи анықтамадан, үш тараудан, қысқартылған 
сөздер тізімінен, пайдаланылған қорлар тізбесінен тұрады. «Ақмола облысының 
архив қызметінің тарихы» деп аталатын бірінші тарауға 1919 жылдан басталатын 
архив қызметінің тарихы туралы баяндайтын құжаттар енгізілген. Бұл құжаттар: 
іс-қағаздарды сақтау және жою жөніндегі декрет, архив істерінің бас басқармасы 
жанындағы анықтама-статистикалық бөліміне сұрау салған парақтар, архив істері 
басқармасының материалдары, бұйрықтар, қаулылар, архив қызметі бойынша 
жазбалар, 1960 жылғы архив ғимараттарының фотосуреттері, әр кезеңдегі архив 
қызметкерлерінің фотосуреттері, Қырғыз Республикасы аймағында орталық 
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қойма ашу жөніндегі үндеуі. Екінші тарауда мемлекеттік архив мекемелерінің 
құрылу тарихы, архив қызметінің бағыт-бағдары, қор көлемі туралы мәлімет, 
сақтау бірлігінің саны, архив басшыларының фотосуреттері, маңызды оқиғалар 
жайлы ақпараттар жинақталған. Қалалар мен аудандардың мемлекеттік архивтері 
алфавиттік тәртіппен орналастырылған. Үшінші тарауда басшылар мен архив қызметі 
ардагерлерінің тізімдері, олардың лауазымы және жұмыс істеген уақыты жазылған. 
 

* * * 

В 2018 году исполняется 95 лет со дня организации Акмолинского губернского 
архивного бюро. 

На протяжении 95-летней истории существования архивной службы архивисты 
выполняли свою главную цель - собирание и сохранение документального богатства 
страны. Все эти годы работники архивных учреждений работали над упорядочением 
документирования в организациях области. Архивы восполняли потребность 
государства в ретроспективной информации, удовлетворяли правовые интересы 
граждан. 

Сегодня трудно переоценить значение архивного дела на современном этапе как 
в масштабах государства, так и для отдельного человека. Архивы можно назвать 
вечными хранителями истории. 

Архивные документы, представляя материальную и духовную жизнь общества, 
имея историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное 
значение, являются одним из символов государственности, отражают правовые и 
организационные основы ее становления и развития. 

В государственных архивах Акмолинской области сконцентрированы докумен-
ты с конца 19-го века и до наших дней. Благодаря усилиям нескольких поколений 
архивистов собраны бесценные свидетельства прошлого. Имеются единичные 
документы 18-го века. Самый ранний документ датируется 1724 годом. Огромный 
познавательный интерес представляет карта южной пограничной полосы Азиатской 
России 1894 года, где отражена часть Акмолинской области с указанием названия 
населенных пунктов того времени. Ценными являются коллекции метрических книг 
Акмолинской области. 

Документы раннего советского периода представляют фонды Атбасарского и 
Кокчетавского уездных Советов, учреждений, организаций и предприятий области, 
которые освещают исторический процесс восстановления и упрочения Советской 
власти, первых довоенных пятилеток, периода Великой Отечественной войны, 
освоения целинных и залежных земель, развитие всех отраслей народного хозяйства, 
культуры.

Среди документов, созданных в период Независимости, наиболее значимыми 
являются документы областного маслихата, аппарата акима области, которые  
содержат сведения о социально-экономическом развитии, бюджете, деятельности 
учреждений образования, здравоохранения, культуры, праздновании юбилеев 
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писателей, видных государственных и общественных деятелей, исторических 
событий и знаменательных дат. 

Издание состоит из предисловия, исторической справки, 3-х разделов, списка 
сокращенных слов, списка использованных фондов.

В первом разделе «История архивной службы Акмолинской области» включены 
документы, рассказывающие об истории архивной службы, начиная с 1919 года. 
Среди этих документов: декрет о хранении и уничтожении дел, опросные листы 
справочно-статистического отдела при Главном управлении архивным делом, призыв 
управления архивных дел о необходимости создания в Кирреспублике центрального 
хранилища с целью собирания материала, приказы, постановления, переписка по 
архивной деятельности, фотографии зданий архивов 1960-х годов, фотографии 
сотрудников архива разных лет.

Второй раздел содержит сведения об истории создания государственных архивных 
учреждений, направлениях деятельности, сведения об объеме фондов, включены 
фотографии руководителей архивов, коллективов и проводимых мероприятий.

Государственные архивы городов и районов расположены в алфавитном порядке.
Третий раздел состоит из списка руководителей и ветеранов архивной службы с 

указанием должностей и периодов деятельности.
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ҚысҚАРтыЛғАн сөзДеР тізімі:
ОСӘАЛ - Отан сатқындары әйелдерінің Ақмола лагері
ҰОС - Ұлы Отан соғысы
АОМА - Ақмола облысының мемлекеттік архиві
КҚМА- Көкшетау қаласының мемлекеттік архиві
МАИ - Мемлекеттік автомобиль инспекциясы
МК - мемлекеттік корпорация
МКҚК - Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын
МКК - мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын
АҚ - азаматтық қорғаныс
ММ - мемлекеттік мекеме
ІІД - ішкі істер департаменті
МҮ - мәдениет үйі
ЖПҚ - жол патрульдік қызмет
БЖСМ - балалар-жасөспірімдер спорт мектебі
ҚОШҒЗИ - Қазақ орман шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты 
КММ - Коммуналдық мемлекеттік мекеме
Кирреспублика - Қырғыз республикасы
ҚССР -Қазақ Советтік Социалистік Республикасы
ІІМ - Ішкі істер министрлігі
АТЕБ - ауданаралық тіркеу-емхана бөлімі
МТС - машина-трактор станциясы
КЕАҚ- коммерциялық емес акционерлік қоғам
ҰАҚ - Ұлттық архив қоры
ІІХК - Ішкі істер халық комиссариаты
ТЕОМ - толық емес орта мектеп
ҒАА ғылыми-анықтама аппараты
ІІБ - ішкі істер бөлімі
ҚБ - қоғамдық бірлестік
РМК - Республикалық мемлекеттік кәсіпорын
ЖҚБ - жөндеу-құрылыс басқармасы
АІІБ - аудандық ішкі істер бөлімі
БАҚ - бұқаралық ақпарат құралы 
ХКК - Халық Комиссарларының Кеңесі
ОКТУ - орта кәсіби-техникалық училище
ОМ - орта мектеп
ЖШС - жауапкершілігі шектеулі серіктестік
МАИБ - мемлекеттік автомобиль инспекциясының басқармасы
ОМА - орталық мемлекеттік архив
ОАК- орталық атқару комитеті
ДО - демалыс орталығы
ТҚКО - тұрғындарға қызмет көрсету орталығы
ЭЕМ - электронды-есептеу машинасы
МТПП - машина-трактор паркін пайдалану
СТӘК - сараптамалық-тексеру әдістемелік комиссиясы
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спИсОК сОКРАщенных сЛОВ
АЛЖИР - Акмолинский лагерь жен изменников Родины
ВОВ - Великая Отечественная война
ГААО - Государственный архив Акмолинской области
ГАГК - Государственный архив города Кокшетау
ГАИ - Государственная автомобильная инспекция
ГК - государственная корпорация
ГККП - государственное коммунальное казенное предприятие
ГКП - государственное коммунальное предприятие
ГО - гражданская оборона
ГУ - государственное учреждение
ДВД - департамент внутренних дел
ДК - дом культуры
ДПС - дорожно-патрульная служба
ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа
КазНИИЛХ - Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства
КГУ - коммунальное государственное учреждение
Кирреспублика - Киргизская республика
КССР - Казахская Советская Социалистическая Республика
МВД - Министерство внутренних дел
МРЭО - межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел
МТС - машино-тракторная станция
НАО - некоммерческое акционерное общество
НАФ - Национальный архивный фонд
НКВД - Народный комиссариат внутренних дел
НСШ - неполная средняя школа
НСА - научно-справочный аппарат
ОВД - отдел внутренних дел
ОО - общественное объединение
РГП - Республиканское государственное предприятие
РСУ - ремонтно-строительное управление
РОВД - районный отдел внутренних дел
СМИ - средства массовой информации
СНК - Совет Народных Комиссаров
СПТУ - среднее профессионально-техническое училище
СШ - средняя школа
ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью
УГАИ - управление государственной автомобильной инспекции
ЦГА - Центральный государственный архив
ЦИК - центральный исполнительный комитет
ЦО - центр отдыха 
ЦОН - центр обслуживания населения   
ЭВМ - электронно-вычислительная машина
ЭМТП - эксплуатация машино-тракторного парка
ЭПМК - экспертно-проверочная методическая комиссия
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тАРИхИ АныҚтАмА
(ИстОРИчесКАя спРАВКА)

Ақмола губерниялық атқару комитетінің шешімімен 1923 жылғы 18 қазанда Ақмола архив 
бюросы құрылды. Осы сәтттен бастап, барша республика бойынша архив деректерін жинау, есепке 
алу, оны пайдалану жұмыстары жоспарлы түрде жүргізілді. Қиындыққа қарамастан 1924 жылдың 
бас кезінде алпыс губерниялық және уездік мекемелерде құжаттар жиналды. Қолда жинақталған 
құжаттардың тарихи маңыздылығына анықтама беру үшін арнайы сараптама-бағалау комиссиясы 
құрылды.

РСФСР орталық архив басқармасының 1924 жылғы 25 қарашадағы №5788 циркулярлық  
ұсынысы негізінде Ақмола губерниялық атқару комитеті 1925 жылғы 8 шілдеде «Губархивбюро 
қоймасына архивті тапсыру және есебін жүргізу туралы» қаулы қабылдады. Ақмола губерниясына 
қатысты құжаттар қорын тәртіпке келтіру мақсатында әртүрлі губерниялардың архивтеріне 
мәліметтер алмасу үшін тиісінше сұрау жіберілді. 1926-1927 жылдары революцияға дейінгі 
құжаттарды жинастыру жөніндегі жұмыстар жанданды. Сонымен бірге, губерниялық архив 
қызметкерлері уездік және болыстық архивтердегі істің жайын тексерді. 

Қазақ АССР Орталық атқару комитетінің алқасы 1927 жылғы 14 тамыздағы қаулысымен 
республика территориясындағы уездік архивтерді ұйымдастыру жөнінде ережені бекітті. Осы 
құжатқа сәйкес уездік архив уездік атқару комитеті алқасының жанындағы мекеме ретінде архивтік-
техникалық бөлім бойынша Қазақ АССР архивіне бағынышты болды. Уездік атқару комитетінің 
1927 жылғы 24 маусымдағы №38 қаулысымен тарихи құндылығы бар фотоқұжаттардың есебін 
жүргізетін комиссия құрылды.

1928 жылғы шілде-тамыз айларындағы губерниялық әкімшілік-территориялық бөліске орай 
округтік басқару жүйесі енгізіліп, Ақмола губерниялық бюросы Петропавл округтік архив бюросы 
болып құрылды. Бұл бюро Ақмола облысының бүгінгі құрамына енген аудандар территориясындағы 
архивтерге басшылық және бақылау жасады. Жиырмасыншы жылдың ортасында республикамызда 
уездік архивтер құру жұмысы жанданып, 1926 жылдың 1 шілдесінде осындай ұжым сегіз уезде 
құрылды. Қазақ ССР ішкі істер халық комиссариатының 1939 жылғы 22 желтоқсандағы №1875 
бұйрығымен Ақмола облысының ішкі істер халық комиссариаты басқармасының құрамында 
1940 жылғы қаңтарда архив бөлімшесі құрылды. Қазақ ССР Министрлер кеңесінің 1960 жылғы 
17 маусымдағы Қазақ ССР ішкі істер министрлігінің «Қазақ ССР Министрлер кеңесі жанындағы 
архив басқармасы етіп қайта құру туралы» қаулысына сәйкес еңбекшілер депутаттары облыстық 
кеңестері атқару комитеттерінің ішкі істер басқармасының архив бөлімдері облыстық кеңес атқару 
комитеті жанындағы архив бөлімі болып қайра құрылды. 1960 жылғы желтоқсанда Тың өлкесінің 
құрылуына байланысты Ақмола облысы таратылып, оның барлық аудандары тікелей жоғарғы 
билік органдарына бағынышты болды. Осыған орай Қазақ ССР Министрлер кеңесінің 1961 жылғы 
4 наурыздағы №133 қаулысымен Ақмола облыстық атқару комитеті жанындағы архив бөлімі 
таратылып, Тың өлкелік атқару комитеті жанында архив бөлімі құрылды.

Қазақ ССР Министрлер кеңесінің жанындағы архив басқармасының 1965 жылғы 26 қарашадағы 
бұйрығы негізінде Тың өлкелік атқару комитеті жанындағы архив басқармасының қызметі 
доғарылып, оның штаты есебінен Целиноград облыстық атқару комитеті жанында архив бөлімі 
құрылды. Қазақ ССР Жоғарғы кеңесі алқасының 1992 жылғы 6 шілдедегі қаулысымен Целиноград 
облысы Ақмола облысы болып аталды. Халық депутаттары облыстық кеңесі VІІ сессиясының 1992 
жылғы 20 ақпандағы қаулысымен облыстық әкімдіктің архив және құжаттама бөлімі құрылды. 
Ақмола облысы әкімінің 1996 жылғы 8 шілдедегі №63 шешімімен облыстық архив және құжаттама 
бөлімі Ақмола облысы әкімінің архив бөлімі болып аталды. 

Ақмола облысы әкімінің 1996 жылғы 7 қарашадағы шешіміне сәйкес Ақмола облысы әкімінің 
архив бөлімі таратылып, оның барлық міндеттері облыстық архивке берілді. Осыған байланысты 
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аудандар мен қалалардың архивтерін басқару ісі қиындап, құжаттарды ведомстволық сақтау мен 
басқару ісін жетілдіретін архивтік құжаттарды пайдаланудың қайнар бұлағы саналатын 1000-нан 
астам ұйымға үйлестіру-әдістемелік басшылықтың сапасы әлсіреді. Құжаттардың жойылып кету 
оқиғалары орын ала бастады. Кадрларды қысқарту салдарынан облыстық архив қызметкерлерінің 
саны 12 адамды құрады, он жеті архивте небәрі 52 адам істеді. Аудандық архивтегі кадрдың орташа 
саны 3 адамды құрады. Ақмола облысы әкімінің 1998 жылғы 22 наурыздағы №43 шешімімен 
Ақмола облысы әкімінің архив бөлімі қайта құрылды. Ақмола облысы әкімдігінің 2008 жылғы 14 
сәуірдегі №01-3/126 «Ақмола облысының архив және құжаттама бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
кейбір мемлекеттік мекемелерінің атауын өзгерту туралы қаулысына сәйкес «Ақмола облысының 
архив және құжаттама басқармасы» мемлекеттік мекеме атауына ие болды.

***

18 октября 1923 года решением Президиума Акмолинского губернского исполкома было создано 
Акмолинское архивное бюро.

С этого времени, как и повсюду в республике, началась планомерная работа по сбору и учету, 
использованию архивов. 

Несмотря на трудности, уже к началу 1924 года были собраны документы шестидесяти 
губернских и уездных учреждений. 

Для анализа, учета и оценки исторической значимости имеющихся документов была создана 
специальная экспертно-оценочная комиссия. 

На основании циркулярного предложения Управления центро - архива РСФСР от 25 ноября 
1924 года № 5788 Акмолинским губернским исполкомом от 8 июля 1925 года было принято 
постановление «Об учете и сдаче архивов в хранилище Губархбюро».

С целью упорядочения фондов документов, касающихся Акмолинской губернии, были сделаны 
соответствующие запросы в архивы различных губерний с просьбой сообщить сведения о наличии 
таковых.

В 1926 - 1927 годы активизировалась работа по сбору документов, относящихся к 
дореволюционному периоду. Кроме того, работники губернского архива провели обследование 
состояния дел в уездных и волостных архивах.

14 августа 1927 года Президиум ЦИК Казахской АССР своим постановлением утвердил 
Положение об организации уездных архивов на территории республики. Согласно этому документу 
уездный архив находился при президиуме уездного исполнительного комитета с подчинением по 
архивно-технической части Центральному архиву Казахской АССР. Постановлением Уисполкома  
№ 38 от 24 июня 1927 года была создана комиссия по учету фотодокументов, имеющих историческую 
ценность.

В июле - августе 1928 года взамен губернского административно-территориального деления 
было введено окружное, в связи с чем Акмолинское губернское бюро было преобразовано в 
Петропавловское окружное архивное бюро, которое и осуществляло впредь руководство и контроль 
за архивами на территории районов, ныне входящих в состав Акмолинской области. 

В середине 20-х годов активизировалась работа по созданию в республике уездных архивов. Уже 
к 1 июля 1926 года архивы были созданы в восьми уездах. 

Приказом НКВД Казахской ССР от 22 декабря 1939 года № 1875 в составе Управления НКВД 
Акмолинской области, в январе 1940 года, было образовано архивное отделение. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Казахской ССР от 17 июня 1960 года «О 
преобразовании Архивного управления Министерства внутренних дел Казахской ССР в Архивное 
управление при Совете Министров Казахской ССР» архивные отделы управлений внутренних дел 
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исполкомов областных Советов депутатов трудящихся были преобразованы в архивные отделы 
при исполкомах областных Советов.

В связи с образованием в декабре 1960 года Целинного края в составе Казахской ССР  
Акмолинская область была ликвидирована, а ее районы переданы в непосредственное подчинение 
краевых органов. В связи с этим на основании постановления Совета Министров Казахской ССР 
от 4 марта 1961 года № 133 архивный отдел при Акмолинском облисполкоме был ликвидирован и 
образован архивный отдел при Целинном крайисполкоме.

Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 24 апреля 1961 года была образована 
Целиноградская область в составе районов бывшей Акмолинской области.

На основании приказа архивного управления при Совете Министров Казахской ССР от 26 ноября 
1965 года деятельность архивного управления при Целинном крайисполкоме была прекращена и за 
счет его штатов образован архивный отдел при Целиноградском облисполкоме.

Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Казахстан от 6 июля 1992 года 
Целиноградская область переименована в Акмолинскую область. 

Постановлением VII сессии областного Совета народных депутатов от 20 февраля 1992 года 
было образовано управление архивами и документацией областной администрации.

Решением акима Акмолинской области от 8 июля 1996 года № 63 областное управление архи-
вами и документацией было преобразовано в архивный отдел акима Акмолинской области.

Согласно решению акима Акмолинской области от 7 ноября 1996 года архивный отдел акима 
Акмолинской области был упразднен с передачей его функций областному архиву. В результате 
чего была утеряна управляемость районными и городскими архивами, снизилось качество 
координационно-методического руководства более 1000 организаций - источников комплектования 
в части ведомственного хранения документов, документирования управленческой деятельности, 
использования архивной информации и т.д. Участились случаи утраты документов и их 
уничтожения. В результате сокращения кадров численность архивных работников облгосархива 
составляла 12 человек, а всего в 17 архивах области трудилось 52 человека. Средняя численность 
районного архива составляла 3 человека.

Решением акима Акмолинской области от 22 марта 1998 года № 43 был вновь образован  
отдел архивов и документации Акима Акмолинской области.

В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области от 14 апреля 2008 
года № А-3/126 «Об изменении наименований некоторых государственных учреждений» 
государственное учреждение «Отдел архивов и документации Акмолинской области» 
переименован в государственное учреждение «Управление архивов и документации  
Акмолинской области»
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ГААО. Ф.258. Оп.7. Д.1. Л.22

Архив істерін сақтау және жою туралы декрет. 1919 жыл

Декрет о хранении и уничтожении архивных дел. 1919 год
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Архив істері бас басқармасы жанындағы анықтама-статистикалық  
бөлімнің сұраныс парағы. 1920 жыл

Опросный лист справочно-статистического отдела при Главном  
управлении архивным делом. 1920 год
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ГААО. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 1. Л. 114
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ГААО. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 1. Л. 62

Көкшетау уездік революциялық комитетінің 1920 жылғы 28 ақпандағы құжаттарды сақтау жөніндегі 
шараларды қолдану туралы хаты

Письмо Кокчетавского уездного революционного комитета от 28 февраля 1920 года о  
принятии мер по сохранности документов
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Қырғыз Республикасы архив істері басқармасының үндеуі. 1921 жылғы 28 маусым

Призыв управления архивных дел Кирреспублики. 28 июня 1921 года
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ГААО. Ф. 1356. Оп. 1. Д. 14. Л. 65
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Ақмола губерниялық атқару комитетінің губерниялық архивке архив материалдарын тапсыру және 
қабылдаудың тәртібі туралы қаулысы

Постановление Акмолинского Губернского Исполнительного Комитета о порядке сдачи и 
приеме архивного материала в Губернский архив
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ГААО.Ф. 258. Оп.7. Д.1. Л.9
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ГААО.Ф. 258. Оп.7. Д.1. Л.9

ГААО. Ф. 258. Оп.7. Д.1. Л.11

Ақмола губерниялық атқару комитетінің 1923 жылғы 15 қарашадағы №63 бұйрығы

Приказ № 63 Акмолинского губернского исполкома от 15 ноября 1923 года
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Есепке іліспе хат

Сопроводительное письмо к отчету
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Ақмола губерниялық архив бюросының 1923 жылғы қарашадағы есебі. АОМА.

Отчет Акмолинского губернского архивного бюро за ноябрь 1923 года. ГААО.
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Ф. 258 Оп. 7 Д. 1 Л.29-33 
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Орталық өлкелік архивтің Ақмола губерниялық архивіне хаты 
 

Письмо Центрального краевого архива в Акмолинский губернский архив
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ГААО. Ф. 258 Оп. 7 Д. 1 Л.4-5
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Ақмола губерниялық архив бюросының Петроград және  
Мәскеу университеттерінің археологиялық бөлімшесіне хаты

Письмо Акмолинского губернского архивного бюро в археологическое отделение  
Петроградского и Московского университета
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ГААО Ф. 258. Оп.7. Д.1. Л.25-27
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ГААО. Ф. 258. Оп.7. Д.1. Л.60

Ақмола губерниялық атқару комитетінің 1924 жылғы 22 қаңтарындағы №5 бұйрығы 
 

Приказ № 5 Акмолинского губернского исполкома от 22 января 1924 года
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Фотоқұжат қоры. АОМА. 

ГААО. Фонд фотодокументов 

ҚАССР Орталық архиві жанындағы архив курсының тыңдаушылары. 1924 жыл

Слушатели архивных курсов при Центральном архиве КАССР. 1924 год
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Ақмола губерниялық атқару комитетінің «Шіркеу архивтерін тіркеу және губерниялық  
архивке жолдама беру туралы» 1925 жылғы 16 наурыздағы қаулысы 

 
Постановление № 27 Акмолинского губернского исполнительного комитета «О регистрации и 

направлении архивов церквей в Губернский архив» от 16 марта 1925 года
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ГААО. Ф. 258. Оп.7. Д.2. Л.5-6
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ГААО. Ф. 258. Оп.7. Д. 4. Л.62

Ақмола губерниялық архив бюросының Қызылорда қаласындағы Қазақ ССР-інің орталық  
өлкелік архивіне хаты. 1927 жыл 

 
Письмо Акмолинского Губернского Архивного Бюро в Центральный 

 Краевой архив КССР в г. Кызыл-Орда. 1927 год
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Еңбекшілер депутаттары Ақмола облыстық кеңесі атқару комитетінің 1940 жылғы 15 мамырдағы №17  
«Ақмола облысы архивтерін ғимаратпен және күзетпен қамтамасыз ету туралы» шешімі

Решение исполкома Акмолинского областного совета депутатов трудящихся от 15 мая 1940 года № 17  
«Об обеспечении архивов Акмолинской области помещениями и охраной»
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ГААО. Ф. 258. Оп.7. Д. 4. Л.62
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ГААО. Ф. 258. Оп. 1. Д. 37. Л. 42-44
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№ 4955. Фотоқұжаттар қоры. АОМА 
 

ГААО. Фонд фотодокументов № 4955

Көкшетау облысы архив қызметінің алғашқы қызметшілері. Көкшетау. 1949 жыл

Первые работники архивной службы Кокчетавской области. Кокчетав. 1949 год. 
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Облыстық атқару комитетінің 1957 жылғы 20 қарашадағы №27 «Архив құжаттарын ғылыми-техникалық 
өңдейтін шеберханалардын ұйымдастыру туралы» шешімі 

 
Решение облисполкома от 20 ноября 1957 года № 27 «Об организации мастерской 

 по научно-технической обработке архивных документов» 
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Ф. 258. Оп. 1. Д. 1427. Л. 4, 7-8
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Ақмола облысының мемлекеттік архиві мен архив бөлімінің қызметкерлері. 1953 жыл. 

Коллектив сотрудников архивного отдела и облгосархива Акмолинской области. Акмолинск. 1953 год. 

Ақмола облысының мемлекеттік архивінің ғимараты. 1960 жылғы 2 шілде

Здание государственного архива Акмолинской области. 02 июля 1960 года 

АОМА №4241 фотоқұжаттар қоры

ГААО. Фонд фотодокументов № 4241

АОМА №584 фотоқұжат қоры
ГААО. Фонд фотодокументов № 584



45  ▪

▪ АрхивнАя службА Акмолинской облАсти ▪

Көкшетау облыстық мемлекеттік архивінің ғимараты. 1961 жыл КҚМА.

Здание Кокчетавского областного государственного архива, 1961 год. 

Көкшетау облысы архив бөлімінің меңгерушісі К.Н. Касымов (1961-1976),  
мемлекеттік архивтің директоры Г. С. Гладкова. 1961 жыл 

Заведующий архивным отделом Кокчетавской области К. Н. Касымов (1961-1976).  
Директор государственного архива Г. С. Гладкова. 1961 год 

№6897 фотоқұжаттар қоры 
 ГАГК. Фонд фотодокументов № 6897

АОМА. №4956 фотоқұжат қоры
ГААО. Фонд фотодокументов № 4956
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Целиноград қаласында өткен кеңеске қатысушылар - Тың өлкесінің архив мекемелерінің қызметкерлері, 
СССР Бас архив басқармасының, Қазақ ССР архив басқармасының мамандары. 1961 жылғы сәуір 

Работники архивных учреждений Целинного края, специалисты Главного архивного управления СССР, 
архивного управления Каз. ССР - участники совещания в г. Целинограде. Апрель 1961 года 

 
АОМА. № 4243 құжаттар қоры 
ГААО. Фонд документов № 4243

Солтүстік және Орталық Қазақстанның аймақтық ғылыми-әдістемелік  
кеңесіне қатысушылар. Целиноград. 1975 жыл.  

Участники Зонального научно-методического Совета Северного  
и Центрального Казахстана. Целиноград. 1975 год.

АОМА. №4258 фотоқұжаттар қоры  
ГААО. Фонд фотодокументов № 4258 
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Архив басқармаcының, облыстық және аудандық архивтер қызметкерлері,  
Көкшетау облысы архив қызметінің ардагерлері. Көкшетау қаласы. 1994 жыл.  

Работники архивного управления, областного и районных архивов,  
ветераны архивной службы  Кокшетауской области. Город Кокшетау. 1994 год. 

АОМА. №4960 фотоқұжаттар қоры 
ГААО. Фонд фотодокументов № 4960

Халықаралық архив күніне арналған салтанатты шара 
2016 жылғы 10 маусым

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Международного Дня архивов  
10 июня 2016 года 
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II тАРАУ
Архив қызметінің тарихы

РАзДеЛ II
История архивной службы



▪ АқмолА облысының Архив қызметі ▪

▪  50

АҚмОЛА ОбЛысының АРхИВ және ҚұжАттАмА бАсҚАРмАсы 
УпРАВЛенИе АРхИВОВ И ДОКУментАцИИ АКмОЛИнсКОй ОбЛАстИ

 

тохаева марзият Юсуповна  
 

2015 жылғы 1 қыркүйекте Ақмола облысының архив және құжаттама 
басқармасының жетекшісі болып тағайындалды.

Облыстық архив қызметінің құрылымына 21 мемлекеттік архив 
жатады. Облыстың мемлекеттік сақтау және архив қоймасында 1 
миллион 390 мың іс бар. Жыл сайын сақтауға шамамен 35 мың бірлік 

мұрағат тапсырылады.
Басқарма мен облыстың архив мекемелері қызметінің негізгі функциялары болып саналады:
Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қорын толықтырудың көзі болып саналатын ұйымдар 

мен кәсіпорындардан құжаттар және жұмыс қабылдауды ұйымдастыру.
Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қорын толықтырудың көздерімен, (1024) Ақмола 

облысының ұйымдарымен, кәсіпорындарымен,  селолық округтерімен үлкен жұмыстар жүргізілуде, 
аудандар мен қалалардың әкімдіктерімен өзара ынтымақтастық жүзеге асырылуда.

2017 жыл мен 2018 жылдың 9 айында ведомстволық архивтермен 600-ден астам түрлі 
семинарлар, консультациялар, құжаттарды ғылыми-техникалық талдау, құжаттарды толтыру және 
құжаттандыруды басқару және 800-ден астам номенклатуралық іс мәселелері бойынша әдістемелік 
кеңес өткізілді.Осыған орай аталған жұмыс барысында облыстың ұйымдары мен мекемелеріндегі 
құжаттарды мемлекеттік сақтауға дер кезінде тапсыруға, тағайындалған мерзімнен тыс сақтауға 
көңіл бөлінуде.

Облыстың мемлекеттік архивтеріндегі құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету де маңызды.
Осы мақсатта картонировалау жөнінде жүйелі жұмыс жүзеге асырылуда; Өшіріліп қалған 

сөздерді қалпына келтіру парақтарын реставрациялау, құжаттың сыртқы беттерін алмастыру; 
дезинфекциялау; айрықша құнды істерді анықтау; архив қоймасының төлқұжатын жасау; істердің 
тізбесін қайра өңдеу және жетілдіру; топографиялау, каталогқа енгізу және кәртішкелерді каталогқа 
қосу; заңды және жеке тұлғалардың сұрауы бойынша архивтік анықтамалар дайындау үшін архив 
қоймасынан істерді беру; зерттеушілермен жұмыс, тақырыптық көрмелер, экскурсиялар өткізу.

Құнды мұрағаттарды тиімді жағдайда сақтау үшін архив қоймаларын автоматты өрт сөндіргішпен, 
қорғаныс және өртке қарсы дабыл беретін құралдармен жарақтандыру, температуралық-ылғалдық 
және жарық режимін сақтау, құжаттарды сақтайтын арнайы құралдар, стационарлық металл 
стеллаждар, қораптар, шкафтар, сейфтер, папкалар қолдану арқылы санитарлық-гигиеналық 
шараларды өткізу керек. 

«Архивтік анықтамалар беру» мемлекеттік қызметін көрсету. 2017  жыл мен 2018 жылдың  
9 айында ғана «Архивтік анықтама беру» мемлекеттік қызметін алу үшін облыстың архив 
мекемелеріне жеке және заңды тұлғалардан 50 мыңнан астам өтініш түсті. Соңғы жылдары 
өтініштер санының өсуімен бірге, оның көлемі мен мазмұны да артқандығын атап көрсеткен жөн. 

ТМД елдері бойынша жұмыс өтілі немесе жалақыны растайтын архивтік анықтаманы 
бұрынғыдай 5 жылға емес, жұмыс істеген кезеңіне, кейде 10-нан 40 жылға дейін сұратуға болады.

Генеалогиялық сұраулар, жұмыс өтілдері мен жалақыны алма-кезек тексеру, жер учаскелерін 
бөлу фактілерін растау жөніндегі сұраным, күрделі қаржы салу, ұйымдардағы меншік түрлерін 
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өзгерту және қайта атау айрықша сипат алуда.
«Электрондық үкімет» порталы мен «Азаматтар үшін үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы арқылы тұрғындарға мемлекеттік қызмет көрсетуді 
жария ету мақсатында архив қызметкерлері 210 семинар, лекция, «дөңгелек үстел» кездесуін 
өткізіп, тоқсан сайын селолық округтерде «Ашық есік күні», «Архив кеңес береді» акцияларын 
ұйымдастыруда.

Архивтік құжаттарды цифрлық форматқа көшіру.
2014 жылдан бастап облыстық архив мекемелерінде құжаттарды цифрлық форматқа көшіру 

жөнінде үлкен жұмыстар жүргізілуде. Бүгінгі күнге облыстың екі мемлекеттік архивінде (облыстық 
және Көкшетау қаласы) 4623 бірлік қойма (385123 парақ) цифрландырылды, бұл дегеніңіз 
сақтаудағы құжаттар көлемінің 0,9 пайызын құрайды. «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын жүзеге 
асыру аясында ағымдағы жылы облыстың мемлекеттік архивтеріндегі құжаттарды цифрландыру 
үшін қосымша 19 сканер сатып алынды.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру.
2018 жылдан Ақмола облысының барлық мемлекеттік архивтері Президенттің «Болашаққа 

көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» бағдарламалық мақаласын жүзеге асыру аясында «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының 3 ұзақмерзімді жобасын іске асыруға кірісті. Аталған жоба аясында 
облыстық архивтің көрме залында экскурсия өткізіліп, тұрғындардың әр санаты үшін жылжымалы 
көрме ұйымдастырылды. Кітап, брошюра басып шығару, тұсаукесер өткізу, құжаттарды цифрлы 
форматқа көшіру жүзеге асырылмақ.

Архив құжаттары бойынша «Люди в потоке истории», «История латинизации казахского 
алфавита», «Никто не забыт - ничто не забыто», «Архивная служба Акмолинской области» 
кітаптары, «Особо ценные документы» және басқа да құжаттар жинағы басып шығарылды. 

Өзара іс-қимыл таныту аясында Алматы қаласындағы Ш.Уәлиханов атындағы «Тарих 
және этнология» РМКК-ы, Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, Абай 
Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті және Астана қаласының архивімен ынтымақтастық 
туралы меморандум жасалды. Бұқаралық ақпарат құралдарында бағдарламаның жүзеге асырылуы 
теориялық тұрғыда қамтамасыз етілуде. Республикалық, облыстық, қалалық және аудандық 
бұқаралық ақпарат құралдарында 42 мақала жарияланып, облыстық телеарнада 23 бейнесюжет 
көрсетілді.

Кез келген қаланың, ауданның архив қоры - ел шежіресі, материалдық және рухани өмір айнасы, 
тарихи, ғылыми, әлеуметтік, экономикалық, саяси және мәдени маңызы бар құжаттар жиынтығы. 
Аймақ тарихын онан әрі қалыптастыру мақсатындағы жұмыс алдағы уақытта да жалғаса бермек. 
Өйткені, уақыт өте келе, тәуелсіздік алған жылдарымыз ғалымдар мен зерттеушілердің зерттеу 
нысанына айналмақ. Ол үшін құжаттарды мұқият жинастырып, сақтау және ұқыптылықпен 
пайдалана білу керек. Аталған жұмысты жүзеге асыру барысында мемлекеттік архивтер білім, 
мәдениет, ішкі саясат мекемелері және облыстың жоғары оқу орындарымен тығыз ынтымақтастық 
қарым-қатынас жасауда.

Архив қызметкерлерінің міндеті Ақмола облысының бай тарихына мен байланысты қажетті 
құжаттарды жинастырумен шектелмей, өткен жылдардың материалдық құндылықтарына, оны 
айғақтайтын деректерге құрметпен қарауға тиіс. Ел Президенті атап көрсеткеніндей, архив -қағаздар 
қоймасы емес, тарих жылнамасының қайнар бұлағы. Ендеше, сол жылнаманы ұқыптылықпен 
сақтай білу - ұрпақ алдындағы рухани борыш.
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Облыс әкімі М.К.Мырзалиннің 2017 жылғы 13 қазанда облыстық мемлекеттік архивте болуы. 

Посещение акимом области Мурзалиным М.К. областного государственного архива. 13 октября 2017 года

Ақмола облысы әкімінің орынбасары Н.Ж.Нұркенов 2015 жылдың қорытындысына 
 арналған кеңеске қатысты. 

Совещание по итогам работы архивных учреждений за 2015 год с участием  
заместителя акима области Нуркенова Н. Ж.

Қарттар күні құрметіне арналған салтанатты шара. 2017 жыл 2 қазан. 
Мероприятие, посвященное Дню пожилых людей. 2 октября 2017 года 
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В структуру архивной службы области входят 21 государственных архивов. 
На госхранении в архивохранилищах области находится 1 млн. 390 тысяч дел. Ежегодно на 

хранение поступает порядка 35 тысяч единиц хранения. 
Основными функциями деятельности управления и архивных учреждений области является:  

организация приема документов, поступающих с организаций и предприятий области, являющихся 
источниками комплектования Национального архивного фонда Республики Казахстан и работа.

Большая работа проводится с (1024) источниками комплектования Национального архивного 
фонда Республики Казахстан, с организациями, предприятиями, сельскими округами Акмолинской 
области, осуществляется взаимодействие с акиматами районов и городов.

За 2017 и 9 месяцев 2018 года проведено с ведомственными архивами более  600  различных  
семинаров, консультаций, инструкций обучающих по научно - технической обработке документов, 
вопросам документирования и управления документацией, усовершенствовано и согласовано более 
800  номенклатур дел. При этом особое внимание в данной работе уделяется своевременной сдаче 
на государственное хранение документов, хранящихся сверх установленного срока, в организациях 
и учреждениях области. 

Обеспечение сохранности документов, находящихся на хранении в государственных архивах 
области.

В этих целях осуществляется системная работа по  картонированию; восстановлению  
затухающего  текста; реставрации  листов,   замене   обложек  дел; дезинфекции; выявлению  особо  
ценных  дел; проверке  наличия  и  состояния  дел; выверке комплекта   учетных  документов; 
составлению   паспортов   архивохранилищ; переработке и усовершенствованию  описей  дел; 
топографированию; проведению   каталогизации и  вливанию   карточек в   каталоги; выдаче  дел  из  
архивохранилищ для подготовки архивных справок по запросам юридических и физических лиц;  
работе   с  исследователями;  проведению  тематических  выставок,  экскурсий. 

Для   создания  оптимальных  условий  хранения архивных дел  проводится работа по   
оборудованию архивохранилищ  средствами  автоматического пожаротушения, охранной  и  
противопожарной   сигнализацией,  соблюдению температурно-влажностного и светового  режима, 
проведением  санитарно-гигиенических  мероприятий, с  применением специальных  средств  
хранения документов (стационарные металлические  стеллажи, коробки,  шкафы, сейфы, папки).

Оказание государственной услуги «Выдача архивных справок».
Только в 2017  и  9 месяцев 2018 года  за получением государственной  услуги «Выдача архивных 

справок» в архивные учреждения области поступило более  более 50 тысяч  запросов от физических 
и юридических лиц. Следует отметить, что за  последние годы увеличилось не только количество 
запросов, но и содержание их стало объёмнее и сложнее. 

Сегодня  архивную справку по подтверждению стажа работы или заработной платы страны 
бывшего СНГ запрашивают ни за 5 лет как раньше,  а за весь период работы, а это порой  от 10 до 
40 лет. 

Характерными становятся генеалогические запросы, встречные проверки стажа и зарплаты, 
запросы о подтверждении фактов выделения земельных участков, капитальных вложений, 
переименовании и изменении формы собственности организаций и другие. 

В целях информированности населения о предоставлении государственной услуги посредством 
портала «электронного правительства» и посредством НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» архивными работниками проведены 210 семинаров,  лекций, 
«круглых столов», осуществляются  ежеквартальные выезды в сельские округа с проведением 
акций: «Дни открытых дверей», «Архив консультирует».  

Перевод архивных документов в цифровой формат.
С 2014 года архивными учреждениями области начата  большая работа по переводу документов 

в цифровой формат.  На сегодня двумя госархивами области (областным и города Кокшетау) 
оцифровано 4623 ед.хр. (385123 л.), что составляет 0,9 % от объема хранящихся документов. В 
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рамках реализации программы «Цифровой Казахстан» в текущем году будет дополнительно 
приобретено еще 19 сканеров для оцифровки документов государственных архивов области. 

Реализация Программы «Рухани Жаңғыру».
С 2018 года все государственные архивы  Акмолинской области приступили к реализации  3 

долгосрочных проектов Программы «Рухани Жаңғыру», реализуемой в рамках  программной 
статьи Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»  

В рамках данных проектов - проведение экскурсий на базе выставочного зала областного архива,  
лекций, передвижных выставок для различных категорий населения, издание и презентация книг, 
брошюр, перевод документов в цифровой формат. 

По архивным документам осуществлен выпуск книг  «Люди в потоке истории», «История 
латинизации казахского алфавита», «Никто не забыт - ничто не забыто», «Архивная служба 
Акмолинской области», Сборник «Особо ценных документы» и другие сборники документов.

В рамках взаимодействия заключены меморандумы о взаимосотрудничестве с РГКП 
«Институт истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова» г.Алматы; Кокшетауским государственным 
университетом им. Шокана Уалиханова; Кокшетауским университетом им. Абая Мырзахметова и 
архивом г. Астана.

Информационное обеспечение реализации программы осуществлено в средствах массовой 
информации. В республиканских, областных, городских и районных СМИ опубликовано 42 статьи, 
на областном канале телевидения показано 23 видеосюжета 

В данном контексте архивный фонд любого города, района - это их летопись, совокупность 
документов, отражающих материальную и духовную жизнь, имеющее историческое, научное, 
социальное, экономическое, политическое и культурное значение. 

Сегодня мы продолжаем и дальше формировать историю региона.  Ведь пройдет немного времени 
и годы становления независимости нашей страны станут объектом исследования многих ученых и 
исследователей,  для этого необходим  тщательный сбор, сохранение и  эффективное использование 
этих документов. При проведении данной работы государственные архивы  осуществляют тесное 
взаимодействие с учреждениями образования, культуры, внутренней политики и высшими 
учебными заведениями области.

Задача  архивистов -  не только собрать все возможные документы, связанные с богатой 
историей Акмолинской области, но и воспитать в людях уважение к материальным свидетельствам 
прошедших лет, к документам, которые им сопутствовали.

Как  отметил Президент страны, подчеркивая роль и значение данной отрасли: «Архив - не 
склад бумаг, а живительный родник исторической памяти.  Хранить и беречь память - это наш  
нравственный долг перед потомками».
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Архив және құжаттама басқармасының ұжымы. 2011 жыл

Коллектив управления архивов и документации. 2011 год

Ақмола облысы әкімінің орынбасары Айна Мысырәлімова облыстық мемлекеттік архивке  
«Ақмола облысының үздік архиві» кубогы мен дипломын тапсыруда.  

2017 жылғы 23 караша 
 

Заместитель акима области Айна Мусралимова вручает диплом и кубок  
«Лучший архив Акмолинской области» областному госархиву. 

23 ноября 2017 года
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«Достар» мәдениет сарайында «Өлке тарихы - ел тарихы»  
жобасының тұсаукесері өтті. 2018 жылғы 17 шілде 

 
Презентация подпроекта «Өлке тарихы - ел тарихы» программы  

«Рухани жаңғыру» в ДК «Достар». 17 июля 2018 года
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АҚмОЛА ОбЛысының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ АКмОЛИнсКОй ОбЛАстИ

батырханов темірбек бүркітбайұлы 

2017 жылғы сәуірде Ақмола облысы мемлекеттік архивінің 
директоры болып тағайындалды

Ақмола облысының мемлекеттік архивінде 2018 
жылдың 1 қаңтарына 1398 қор, 445508 сақтау бірлігі, 

оның ішінде тұрақты сақтаудағы билікке қатысты 403840, жеке сипаттағы 2089, жеке  
құрам бойынша 29124, ұзақмерзімді және уақытша сақтаудағы 2996, ғылыми-техникалық 869, 8686 
фотоқұжат, 149 фоноқұжат, 466 кино және 85 бейнеқұжат тіркелген.

Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің 1965 жылғы 22 қазандағы №688 қаулысымен Тың өлкелік 
мемлекеттік архиві Целиноград облыстық мемлекеттік архиві болып құрылды. Қазақстан 
Республикасының Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1992 жылғы 6 шілдедегі қаулысымен 
Целиноград облысы Ақмола облысы, Целиноград қаласы Ақмола қаласы болып өзгертілді. Осыған 
орай облыстық архив Ақмола атауына ие болды. 

1999 жылы Ақмола облысының орталығы Астанадан Көкшетау қаласына көшірілуіне орай 
облыстық басқармалар құрылымына кіретін барлық мемлекеттік ұйымдар облыстың жаңа 
орталығына көшірілді. Алайда, тиісті ғимарат болмағандықтан облыстық архивті көшіру біраз 
уақыт кешеуілдетілді. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы мамырдағы қаулысымен 
облыстық архивтің ғимараты Астана қаласының архивіне берілді. Осыған байланысты облыстық 
архивтің құжаттарын сақтау үшін ғимарат қажеттігі туындады. Облыстық архивтің қорлары 
амалсыздан жайсыз және Пригородный поселкесінің от жағылмайтын бұрынғы дүкеніне, облыстық 
әкімдіктің астыңғы бөлмелеріне орналастырылды, ал архив өкілдігі Көкшетау қаласы архивінің 
үйін жалға алды.

Архив қызметкерлері екі жылдай Астанадан келіп істеуге мәжбүр болды. Уақытша офисте 
отырып, құжаттармен жұмыс істеу және сұранысты орындау өте күрделі жағдайда жүзеге 
асырылғанымен жұмыс барысында ешбір тоқтау болған жоқ.

Белсенді жұмыс жүргізудің нәтижесінде облыстық әкімдіктің 2002 жылғы 25 қарашадағы  
№ а-12-162 қаулысы бойынша облыстық архивке «Азаматтық қорғаныстың құрылысы аяқталмаған 
ғимаратын беру туралы» қаулысы шықты. Құрылысы 1980 жылы басталған бұл нысандағы жұмыс 
бір жылдан соң тоқтап қалған-ды. Осы мерзім аралығында ғимараттың қабырғасы ғана қаланған 
болатын. Жиырма жыл бойы қаңырап бос тұрған нысанды көң-қоқыстан тазартып, құрылыс 
жұмыстарын жалғастыру үшін облыстық бюджеттен 80 миллион теңге жұмсалды. Сөйтіп, 2005 
жылы құрылыс жұмысы толық аяқталған соң 2006 жылы архивтік қорларды көшіру қолға алынды. 
Қала жұртшылығының көмегімен қысқа мерзім ішінде сегіз вагон құжат тасылды. Бұл өңірдегі 
архив қызметінің тарихында бұрын-соңды болмаған ауқымды жұмыс еді.

Ақмола облысының архив және құжаттама бөлімінің 2007 жылғы 21 мамырдағы «Бұрынғы 
Көкшетау облысының Көкшетау қалалық мемлекеттік архивіндегі құжаттарын Ақмола облысының 
мемлекеттік архивіне беру туралы» қаулысына сәйкес 200 қор, 50721 сақтау бірлігі қоймаға 
тапсырылды. Ақмола облыстық әкімдігінің 2005 жылғы 17 ақпандағы №А-3/52 қаулысына сәйкес 
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«Ақмола облысының мемлекеттік архиві» Ақмола облысының архив және құжаттама бөлімінің 
«Ақмола облысының мемлекеттік архиві» деп аталды. Ақмола облыстық әкімдігінің 2008 жылғы 
8 мамырдағы №А-4/170  Ақмола облысының архив және құжаттама басқармасының «Ақмола 
облысының мемлекеттік архиві» мемлекеттік мекемесі қаулысына орай қалалар мен аудандардағы 
мемлекеттік архивтердің де атауы өзгертілді.

Ақмола облысы әкімдігінің 2016 жылғы 28 сәуірдегі №А-6/197 «Ақмола облысының мемлекеттік 
архив мекемелерінің атауын өзгерту туралы» қаулысына орай Ақмола облысының архив және 
құжаттама басқармасының «Ақмола облысының мемлекеттік архиві» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі болып өзгертілді. Бұл атауға қалалар мен аудандардың мемлекеттік архивтері де ие болды. 
Облыстың мемлекеттік архивінің құрылымы мынадай: бухгалтерия, құжаттардың мемлекеттік 
есебі және сақталуын қамтамасыз ету, ведомстволық архивтердің жұмысын бақылау, ақпараттық 
технологияны, құжаттарды беру және пайдалану, ұйымдық-ақпараттық бөлімдер. Ақмола 
облысының мемлекеттік архивінде өлкенің ХҮІІІ ғасырдан бастап бүгінгі күнге дейінгі тарихы 
туралы материалдар жинақталған.

Мемлекеттік архивте сақталатын құжаттардың басым бөлігі орыс тілінде дайындалған. Қазақ 
тіліндегі құжаттар негізінен араб, латын және орыс графикасымен жазылған. Ең көне құжат - 
«Тобыл губерниялық кеңсесінің боярлардың, атты және жаяу әскер казактары балаларының қазақ 
ордасымен қарым-қатынасын жайластыруға жіберу туралы» 1724 жылғы жарлығы. Ақмола, 
Атбасар, Көкшетау уездерінде азаматтық хал-ахуалды тіркеу актісі және бала тууын тіркейтін 
кітаптар, Ресейдің Азиядағы оңтүстік беткейінің 1894 жылғы құжаты құнды мұрағат болып 
саналады. 

Ақмола облысының мемлекеттік архивінде Атбасар және Көкшетау уездерінің, бұрынғы 
Көкшетау және Ақмола облыстары мекемелерінің, ұйымдарының, кәсіпорындарының кеңес 
үкіметі жылдарындағы тарихи кезеңі, соғысқа дейнгі алғашқы бесжылдықтар, Ұлы Отан соғысы, 
тың және тыңайған жерлерді игеру жайлы құжаттар жинақталған. Сонымен бірге, онда халық 
шаруашылығының барлық салалары мен мәдениетін дамыту, өндіріс озаттарын, көпбалалы 
аналарды марапаттау жайлы деректер қамтылған.

Облыстық мемлекеттік архивте А.И.Бараев атындағы  астық шаруашылығы қазақ ғылыми-
зерттеу институтының (бұрынғы бүкілодақтық) қоры сақталған. Ондағы құжаттар шағын тәжірибе 
станциясынан басталған іргелі ұйымның бай тарихы жайлы баяндайды. Бүгінгі таңда аталған 
ғылыми бұл мекеме егіншілік саласы бойынша топырақ өңдеу жөніндегі жаңа жетістіктерімен 
Қазақстаннан тысқары жерлерге мәлім болды.

Бұрынғы Көкшетау және Целиноград облыстарының партиялық құжаттар архиві өлкенің 
тарихын зерделеуге құнды ақпарат береді. Облысымыздың тарихы партия конференцияларының, 
пленумдарының, бюро мәжілістерінің, обком хатшылығының құжаттарында жан-жақты 
сипатталған, аудандар мен облыстың жыл сайынғы әкімшілік-шаруашылық мінездемесі де бар. 
Батыс Украина, Белoруссия, Пoволжье, Солтүстік Кавказдан қоныс аударып келушілерді қарсы 
алу және орналастыру жайлы құжаттар да құндылығын ешқашан жоймайды. Аймақтың басшы 
қызметкерлерінің де жеке іс-қағаздары ерекше назар аударады. 

Республикамыздың тәуелсіздік алған жылдарын қамтитын құжаттар да өте маңызды. Бұл - 
әлеуметтік-экономикалық даму, бюджет, білім, денсаулық, мәдениет, халық шаруашылығының 
басқа салалары жайлы деректер. Социалистік Еңбек Ерлері, соғыс және тыл ардагерлеріне арналған 
қордағы жеке құжаттар да маңызды.

Олардың қатарында көрнекті ғалым, академик Н.И.Бараев, Социалистік Еңбек Ері М.Е.Довжик, 
Қазақ ССР-нің бұрынғы Оқу министрі Қ.Б.Балахметов, архив ісінің ардагерлері Н.И. Байчиков, 
Н.И.Качковский, көрнекті қоғам қайраткерлері Б.Көшімбаев, Р.Шериязданов, Т.Мұқышев, 
Ч.Әбутәліпов, Ә.Сағитов, Қ.Әбуов т.б. бар.

Ақмола облысының мемлекеттік архивінде сақталған құжаттардың ішінде 1929-1940 жылдар 
аралығында латын графикасын қазақ жазбасында қолдану жөніндегі деректерді ерекше атауға 
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болады. Бұл мерзімдік басылымдар: «Ленин туы», «Сталинский путь», «Жаңа арқа» газеттері, 
ресми құжаттар: ҚазАССР Орталық Атқару Комитетінің (ЦИК) ҚазАССР Халық Комиссариаттары 
кеңесінің (СНК) қаулылары, директивалық нұсқаулар, циркулярлар, қарарлар, статистикалық 
есептер, хаттамалар; азаматтардың жеке құжаттары, кадр есебі жөніндегі жеке парақ, тууын тіркеу 
актісі, анкеталар, өмірбаян т.б. Жиырмасыншы жылғы құжаттардың біраз бөлігі араб графикасымен 
жазылған. Ақмол лагеріндегі Отан сатқындары (АЛЖИР) әйелдерінің трагедиялық тағдырын, 
Кеңес Одағының Батыры, ғалым, педагог, жазушы, қоғам қайраткері Мәлік Ғабдуллиннің өмірі 
мен қызметі туралы бейнефильмдерді ерекше атап көрсетуге болады.

Киноқұжаттар облыс совхоздары мен колхоздары еңбеккерлерінің қажырлы еңбектері жайлы 
баяндайды. Олардың ішінде Көкшетау қаласының тарихына арналған «Песнь моя, Кокше» 
және «Город у Синегорья» кинофильмдерін, «Целиноградсельмаш» заводы, әдебиет және өнер  
қайраткерлері Кирилл Лавров, Лев Ошанин, Махмуд Эсембаевтың облыс еңбекшілерімен кездесу, 
өндіріс азаматтары мен елге сыйлы қадірменді адамдар жайлы киносюжетті атап өтуге болады. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында Алматы қаласындағы орталық 
мемлекеттік архивтен Бурабай курорты, Қажымұқан палуан, С.Сейфуллин, екі мәрте Кеңес 
Одағының Батыры Т. Бигельдинов, Бөгенбай батыр жайлы деректі фильмдер әкелінді.

Фотосуреттерде Ақмолада жарақаттандырылған дивизиялардың командирлері мен жауынгер-
лері, ақмолалық Кеңес Одағының Батырлары, ақмолалықтардың соғыс жылдардағы тылдағы еңбегі 
белгіленген. Тың игеру тарихы жайлы фотосуреттер: қоныстанушылардың тыңға келуі, Акмолинск 
қаласында еріктілер эшелонын салтанатты қарсы алу, совхоз орталықтарын, ірі поселкелерді салу, 
өндірістік нысандар мен тұрғын үй құрылысы және елді мекендерді көркейту. 

Мемлекеттік архив ұлттық архив қорынан алынатын деректермен толықтырылды. Жыл сайын 
облыстық мекемелердің қызметкерлерімен құжаттарды толтыру және басқару әдістемелері,  
іс-қағаздарын жүргізу жөнінде тәжірибе алмасу тақырыбында семинар өткізілді. Мемлекеттік 
архив есебінде 116 комплектендіру нысаны, оның ішінде 15 потенциалдық құжат бар. Комплектілеу 
жұмысын есепке алумен бақылаушылар айналысады. Мекемелер, ұйымдар, кәсіпорындар жұмысы 
жайлы есеп кәртішкесі толтырылады. Құжаттардың сақталуын, мемлекеттік архивтің жағдайын 
жақсартуды қамтамасыз ету үшін іс-қағаздары үнемі тексерістен өткізіледі. Яғни, реставрациялау, 
іс-қағаздарын мұқият тіркеу, көмескі тексті тексеруді қалпына келтіру, есеп құжаттарын жинақтау, 
іс-қағаздарының тізбесін қайта өңдеу және жетілдіру, каталогизиялау басты назарда ұсталады. 
Мемлекеттік архив жеке және заңды тұлғалардың сұранысына жауап беріп, «Архив анықтама береді» 
мемлекеттік қызметін көрсетеді. Жыл сайын шамамен әлеуметтік-құқықтық және тақырыптық 
сипаттағы 3000-дай сұраныс қанағаттандырылды. Архив баспа ісімен айналысады. «Акмолинцы 
в победе на Волге в 1942-1943 годах», «Соғыс.Жеңіс. Естелік» жинақтары ақмолалықтардың Ұлы 
Отан соғысына қатысуын баяндайды. Майданға біздің өңірден Қызыл Армия қатарына 63 мыңнан 
астам ұл-қыздарымыз шақырылды. Акмолинск қаласында №310, 387. 29 атқыштар дивизиясы, 
106-шы атты әскер дивизиясы жарақтандырылды. Ақмола облысында тың игеруге арналған «Ветер 
целины» фотоальбом-кітап жазылды. Жыл сайын атаулы даталар жайлы күнтізбелер, маңызды, 
көкейтесті тақырыптар бойынша әдістемеліктер шығарылуда. Архив қызметкерлерінің мақалалары 
газет беттерінде үзбей жарияланып, онда тарихи оқиғалар, атақты адамдар жайлы баяндалады.

Мемлекеттік архивтің бай қазыналары оқырман залына келушілердің үлкен ықыласына 
бөленуде. Өлкетанушылар, оқытушылар, студенттер, музей қызметкерлері архив құжаттарына 
сүйеніп мақалалар, монографиялар, диссертациялар, дипломдық жұмыстар жазып, генеалогиялық 
зерттеулер жүргізуде. Зерттеу жұмыстарының тақырыбы: «Казахстан в годы Великой 
Отечественной войны» , «Социальные процессы в северных областях в годы освоения целины», 
облыс ұйымдарының, елді мекендердің тарихы және басқа генеологиялық зерттеулер.
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Ақмола облысының әкімі М.Т.Есенбаев пен әкімнің орынбасары Ғ.М.Бекмағамбетовтің Ақмола облысы мемлекеттік 
архивінің пайдалануға берілген жаңа ғимаратын аралап көруі.2006 жыл.  

АОМА. №4975 фотоқұжат қоры

 
Аким Акмолинской области М. Т. Есенбаев, заместитель акима Г. М. Бекмагамбетов во время посещения сданного в 

эксплуатацию здания государственного архива Акмолинской области, 2006 год.  
ГААО. фонд фотодокументов № 4975

Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты мен Ақмола облысының архив және құжаттама 
басқармасы және Ақмола облысының мемлекеттік архиві арасында стратегиялық ынтымақтастық туралы 

үшжақты шартқа қол қойылу рәсімі. 2018 жылғы 11 шілде 
 

Подписание трехстороннего договора о стратегическом сотрудничестве между Институтом истории и 
этнологии им. Ш. Уалиханова, управлением архивов и документации Акмолинской области и  

государственным архивом Акмолинской области. 11 июля 2018 года
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В государственном архиве Акмолинской области по состоянию на 01.01.2018 года числится 1398 
фондов, 445508 единиц хранения, в том числе: управленческой документации постоянного хранения 
403840, личного происхождения 2289, по личному составу 29124,  долговременного и временного 
хранения 2996, научно-технической документации 869, фотодокументов 8686, фонодокументов 
149,  кинодокументов 466, видеодокументов 85. 

Постановлением Совета Министров Казахской ССР от 22 октября 1965 года  № 688 Целинный 
краевой государственный архив преобразован в Целиноградский областной государственный 
архив. 

Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Казахстан от 06 июля 1992 года 
Целиноградская область переименована в Акмолинскую область, город Целиноград в город 
Акмола, в соответствии с этим областной архив стал именоваться Акмолинским.

В 1999 году в результате переноса центра Акмолинской области из города Астана в г. Кокшетау 
все государственные организации, входящие в структуры областных управлений, переехали в 
новый областной центр. Вопрос о переезде областного архива долгое время оставался открытым 
из-за отсутствия подходящего помещения. В мае 2001 года Постановлением Правительства 
Республики Казахстан здание областного архива было передано архиву города Астаны. Вопрос о 
выделении соответствующего помещения для хранения документов области остался открытым. 
Фонды облгосархива вынуждены были разместить в нескольких местах - в неприспособленном 
и неотапливаемом помещении бывшего магазина п. Пригородный, в подвальном помещении 
областного акимата, представительство архива арендовало помещение в здании архива г. Кокшетау.

На протяжении двух лет работники архива ездили из Астаны, где находился временный офис, 
для работы с документами и исполнения запросов, работа велась в экстремальных условиях, но, 
несмотря на это, она продолжалась. Результатом большой организационной работы по выделению 
областному архиву нового здания стало постановление областного акимата от 25 ноября 2002 года № 
а-12/162 «О передаче недостроенного здания штаба ГО».Строительство этого объекта было начато 
еще в 1980 году, но через год остановлено, за это время строители успели возвести только стены. 
За более чем 20 лет коробка превратилась в полигон бытовых отходов для жителей близлежащих 
домов. Для реконструкции здания и завершения строительства из бюджета области было потрачено 
около 80 млн. тенге. В конце 2005 года строительство было завершено. В начале 2006 года началась 
огромная работа по передислокации архивных фондов и уже в апреле эта работа была практически 
завершена. В общей сложности архивисты области при помощи общественности города загрузили, 
а потом разгрузили порядка восьми вагонов с документами, факт перевоза документов такого 
объема и в столь сжатые сроки стал беспрецедентным в истории существования архивов региона. 

В соответствии с приказом отдела архивов и документации Акмолинской области от 21 мая 
2007 года № 13 «О передаче документов бывшей Кокшетауской области из госархива г. Кокшетау в 
государственный архив Акмолинской области» поступило 200 фондов,  56721 ед.хр.

В соответствии с постановлением  акимата Акмолинской области от 17 февраля 2005 года 
№ А-3/52  ГУ «Государственный архив Акмолинской области» переименован  в  ГУ 
«Государственный архив  Акмолинской области» отдела архивов и документации Акмолинской 
области и постановлением акимата Акмолинской области от 08 мая 2008 года № А-4/170  в ГУ 
«Государственный архив Акмолинской области» управления архивов и документации Акмолинской 
области, соотвественно переименованы государственные архивы городов и районов. 

Постановлением акимата  Акмолинской  области  от  28 апреля  2016 года   № А-6/197 «Об изменении 
наименований государственных  архивных  учреждений Акмолинской  области» переименованы   
в   коммунальное государственное   учреждение «Государственный  архив   Акмолинской области» 
управления   архивов  и документации Акмолинской  области и государственные архивы городов 
и районов.

В структуре облгосархива: администрация, бухгалтерия, отделы: обеспечения сохранности и 
государственного учета документов,  контроля за работой ведомственных архивов,  использования 
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и выдачи документов,  информационных технологий, организационно-информационный  отдел.
Сегодня в стенах государственного архива Акмолинской области собраны материалы об 

историческом прошлом нашего края с 18 века и до наших дней.
Основная масса документов, хранящихся в госархиве, составлена на русском языке. Документы 

на казахском языке написаны на основе арабской, латинской и русской графики. Самый ранний 
документ датируется 1724 годом, это «Указ Тобольской губернской канцелярии об отправке детей 
боярских, конных и пеших казаков для налаживания сношений с Казахской ордой». Ценными 
являются коллекция метрических книг и актов записей гражданского состояния Акмолинского, 
Атбасарского, Кокчетавского уездов, карта южной полосы  Азиатской России 1894 года.

В государственном архиве Акмолинской области сосредоточены документы Атбасарского и 
Кокчетавского уездов, областных учреждений, организаций, предприятий бывшей Кокшетауской  
и Акмолинской областей, которые освещают исторический процесс восстановления и упрочения 
Советской власти, первые довоенные пятилетки, периоды ВОВ, освоения целинных и залежных 
земель, развитие всех отраслей народного хозяйства, культуры, сведения о награждении передовиков 
производства, многодетных матерей.

В облгосархиве хранится фонд Казахского (бывшего Всесоюзного) научно-исследовательского 
института зернового хозяйства им. А.И. Бараева. Его документы отражают богатую историю 
организации, которая началась с маленькой опытной станции, а спустя десятилетия прославилась 
далеко за пределами Казахстана новаторскими разработками в области почвозащитной системы 
земледелия.

Ценную кладезь информации, источниковедческую базу для изучения истории края представляет 
архив партийных документов, бывшей Кокшетауской и Целиноградской областей. История области 
отражается в протоколах партийных конференций, пленумов, заседаний бюро, секретариата обкома 
партии. Имеются ежегодные административно- хозяйственные характеристики районов и области. 
Документы о приеме и устройстве переселенцев, прибывших из районов Западной Украины, 
Белоруссии, Поволжья, Северного Кавказа. На хранении находятся личные дела руководящих 
работников региона.

Очень значимы документы, созданные в первые годы независимости нашей Республики. Это 
сведения о социально-экономическом развитии, бюджете, деятельности учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, других отраслей народного хозяйства.

Ценность представляют документы личного происхождения, которые представлены коллекциями 
фондов Героев Социалистического Труда, ветеранов войны и тыла. Например, фонд видного ученого, 
академика Бараева Н.И., Героя Социалистического Труда Довжика М.Е., бывшего Министра 
просвещения Казахской ССР Балахметова К.Б., фонды ветеранов архивного дела Байчикова Н.И., 
Качковского Н.И. , видных общественных деятелей Кошумбаева Б., Шарьязданова Р.Ш., Мукушева 
Т.Ш., Абуталипова Ч.М., Сагитова А.М., Абуова К. К. и др.

В Государственном архиве Акмолинской области находятся на хранении архивные документы, 
свидетельствующие  о широком применении казахской письменности в период с 1929 года по  1940-е 
годы на латинской графике. Это издания периодической печати: газеты «Ленин туы», «Сталинский 
путь», «Жана арка»; официальные документы: постановления Центрального Исполнительного 
Комитета (ЦИК) Каз АССР, Совета Народных Комисариатов (СНК) Каз АССР, директивные 
указания, циркуляры, резолюции, статистические отчеты, протоколы и др.; личные документы 
граждан: личные листки по учету кадров, акты записи рождения, анкеты, автобиографии и т.п.  
Часть документов  за 20-е годы исполнена в арабской графике.

Особо можно выделить видеофильмы о трагической судьбе жен в Акмолинском лагере изменников 
родины (АЛЖИР),  о жизни и деятельности Героя Советского Союза, ученого, педагога, писателя, 
общественного деятеля Малика Габдуллина. 

Кинодокументы отражают события и факты деятельности тружеников совхозов и колхозов 
области. Наиболее значимы кинофильмы «Песнь моя, Кокше» и «Город у Синегорья», 
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посвященные истории г. Кокчетава, также киносюжеты о работе завода «Целиноградсельмаш», о 
творческих встречах с заслуженными работниками литературы и искусства Кириллом Лавровым, 
Львом Ошаниным, Махмудом Осанбаевым, с трудящимися области, о передовиках производства, 
заслуженных людях.

В рамках реализации программы «Рухани Жангыру» из ЦГА РК г. Алматы привезены 
документальные фильмы о Боровом, о борце Кажимукане, о С. Сейфуллине, о дважды Герое 
Советского Союза Т. Бегельдинове, о Богенбай батыре.

На фотоснимках  запечатлены командиры и воины дивизий, сформированных в Акмолинске, 
фотографии Героев Советского Союза - акмолинцев, сюжеты о трудовом участии акмолинцев в 
годы войны. Уникальную коллекцию представляют собой фотографии об истории освоения целины: 
приезд новоселов на целину, торжественные встречи эшелонов с добровольцами в Акмолинске, 
эшелонов с техникой, поставляемой для  целины; снимки, отражающие непосредственный процесс 
подъема целины, строительство центральных усадеб, совхозных поселков, их благоустройство, 
строительство производственных объектов и жилья. 

Государственный архив осуществляет комплектование, хранение, учет и использование 
документов  Национального архивного фонда.

Ежегодно проводятся 20 семинаров с работниками областных учреждений по вопросам 
документирования и управления документацией, осуществляется консультирование работников 
делопроизводственных служб. 

На учете в государственном архиве 116 источников комплектования, в том числе 15 
потенциальных. Учет работы с источниками комплектования ведется в наблюдательных делах, 
карточках учета работы с учреждениями, организациями, предприятиями.

Для  обеспечения сохранности документов, улучшения их физического состояния 
государственным архивом постоянно проводятся проверки наличия и состояния дел, реставрация, 
подшивка дел, картонирование, восстановление затухающего текста, выверка комплектов учетных 
документов, переработка и усовершенствование описей, каталогизация. 

Государственный архив исполняет запросы физических и юридических лиц,  оказывает 
государственнную услугу «Выдача архивных справок». Ежегодно исполняет порядка 3000 запросов 
социально-правового и тематического характера.

Архив занимается издательской деятельностью. Сборники «Акмолинцы в Победе на Волге 
в 1942-1943 годах», «Согыс. Женiс. Естелiк» повествуют об участии акмолинцев в Великой 
Отечественной войне - более 63 тысяч своих сыновей и дочерей послала область в ряды Красной 
Армии, г. Акмолинск стал тогда центром формирования боевых частей, здесь были сформированы 
310, 387, 29 стрелковые дивизии,  106-я кавалерийская дивизия. Фотоальбом-книга   «Ветер целины» 
о периоде освоения целинных земель в Акмолинской области. Ежегодно выпускаются календарь 
знаменательных и памятных дат, методические рекомендации по наиболее значимым, актуальным 
темам. Регулярно выходят в печать газет статьи сотрудников архива, которые знакомят читателей с 
интересными событиями исторического прошлого, знатными людьми области.

Документальное богатство государственного архива востребовано пользователяли читального 
зала.  Преподаватели, краеведы, студенты, сотрудники музеев, по документам архива пишут 
статьи, монографии, диссертации, дипломные работы, проводят генеалогические исследования. 
Темы исследовательских работ: «Казахстан в годы Великой Отечественной войны», «Социальные 
процессы в северных областях Казахстана в годы освоения целины», истории организаций области, 
населенных пунктов и другие  генеалогические исследования.
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«Рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында өткен «Өлке тарихы - ел тарихы» жобасының тұсаукесері.  
«Достар» мәдениет сарайы. 2018 жылғы 17 шілде 

 
Презентация подпроекта программы «Рухани жаңғыру» «Өлке тарихы - ел тарихы»  

в ДК «Достар». 17 июля 2018 года

Ақмола облысы мемлекеттік архивінің ұжымы. 2018 жыл

Коллектив государственного архива Акмолинской области. 2018 год
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КөКшетАУ ҚАЛАсының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ ГОРОДА КОКшетАУ

Кәкпенов тасболат жазитұлы  

2016 жылғы сәуірде Көкшетау қаласы мемлекеттік архивінің 
директоры болып тағайындалды. 

2018 жылғы 1 қаңтардағы мәлімет бойынша Көкшетау қаласының 
мемлекеттік архивінде 493 қор, 116057 сақтау бірлігі, оның ішінде 
тұрақты сақтаудағы 58347 басқару құжаты, жеке құрам бойынша - 

43847, жеке есеп бойынша 2779, фотоқұжат 11035, фоноқұжат -33, киноқұжат 14, бейнеқұжат 
жинақталған. 

ҚР Президентінің 1997 жылғы 3 мамырдағы «Қазақстан Республикасының әкімшілік-азаматтық 
құрылымын жетілдіру бойынша алда тұрған шаралар туралы» Жарлығына сәйкес Көкшетау облысы 
таратылды. Осыған орай Көкшетау облысының мемлекеттік архиві де таратылып, оның негізінде 
Солтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік архивінің Көкшетау филиалы құрылды. Облыстағы 
архивтік мекемелердің құрылымын онтайландыру және Көкшетау қаласында құжаттандыруды 
басқару мәселелерін орталықтандыру Солтүстік Қазақстан әкімінің 1998 жылғы 10 ақпандағы №37 
шешімі негізінде жүзеге асырылды. Өйткені, бұл шешім бойынша Солтүстік Қазақстан облысының 
мемлекеттік архивінің Көкшетау филиалы таратылды. Көкшетау қаласы әкімінің 1998 жылғы 15 
ақпандағы №1-44р қарарына сәйкес Көкшетау қалалық әкімшілігінің архиві «Көкшетау қаласының 
мемлекеттік архиві» мемлекеттік мекемесі болып құрылды. Оған филиалдың сақтауындағы 
барлық қорлар берілді. Заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеуден өткізу туралы 2001 жылғы 
18 мамырдағы куәлікке сәйкес Көкшетау қаласының мемлекеттік архиві «Көкшетау қаласының 
мемлекеттік архиві» мемлекеттік мекемесі атанды. Мемлекеттік архив пен оның құрылымын 
ұйымдастыруды жетілдіру мақсатында 2004-2005 жылдарғы құжаттардың мемлекеттік есебін 
жүргізу және сақтау, ведомстволық архивке бақылау жасау, ақпарат және құжаттарды пайдалану, 
барлығы 3 бөлім құрылды. 

1858-1917 жылдарғы революцияға дейінгі кезеңді қамтитын қызықты әрі құнды құжаттардың 
ішінде Георгиев және Михаило-Архангель шіркеуінің тууды тіркейтін кітабы, жасырын шоқындыру, 
неке қию, жерлеу жөніндегі мәліметтер бар. Сондай-ақ, архивте 1917-1991 жылдарғы кеңестік 
дәуірдегі құжаттар, Көкшетау қаласы еңбекшілерінің Ұлы Отан соғысы жылдарындағы майданға 
көмегі, тың және тыңайған жерлерді игеру, өнеркәсіптің жаңа салаларының пайда болуы, заводтар 
құрылысы жайлы мәліметтер, ауыл шаруашылығы өндірісіндегі жетістіктер қамтылған. 

Мемлекеттік архив құжаттарында Қазақ ССР-нің еңбегі сіңген мұғалімдері, ауған соғысына 
қатысушылар, 1930-1950 жылдары саяси қуғын-сүргінге ұшырағандар, қоғам және мемлекет 
қайраткерлері Е.Әуелбеков, Ә.Досов, Е.Красноперов, Ф.Лиховидов,  З.Темірбеков, З.Шуатаева, 
ақын-айтыскер Қазақ ССР еңбек сіңірген қайраткері М.Асайынов, Көкшетау қаласының тұңғыш 
құрметті азаматы М.Әбілқасымов, еңбек сіңірген өнер қайраткері Я.Куклинский, жазушылар 
В.Боговицкий, И.Салахов, В.Терещук, өнер ғылымының кандидаты, Қазақстан композиторлар 
одағының мүшесі Г.Бәйтенова, Ұлы Отан соғысына қатысушылар С.Демченко, Ф.Ипаткин, 
Н.Лукьянов, К.Мырзахметов жайлы қызықты деректер бар. 

Мемлекеттік архивте сақталатын құжаттардың 11035-ы Көкшетау қаласының 1910-2017 жылғы 
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тарихына қатысты фотолар. Олардың әрқайсысының өзіндік ерекшелігі бар. Бұл фотоқұжаттар 
Кеңес Одағының және еліміздің көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлерінің, ұшқыш-
ғарышкерлердің қаламызға келуі, көшелер көрінісі, жекелеген ғимараттар, қала тарихынан 
айшықты орын алатын ескерткіштер, әртүрлі курс тыңдаушыларының, партия конференциялары 
делегаттарының, өндіріс озаттарының топтасып түскен фотолары. Мемлекеттік архивте ғылыми-
анықтамалық кітапхана бар. Онда журналдар мен газеттер жинақталған. Бұл деректер 1920-2015 
жылғы кезеңді хронологиялық тәртіппен қамтиды. Газеттердің әрқайсысы мазмұндылығымен 
құнды. Мәселен, 1945 жылғы 9 мамырдағы нөмірде Германияның жеңілгені туралы акті мен СССР 
Жоғарғы Советі Президиумының «9 мамырды Жеңіс мерекесі деп жариялауы туралы» Жарлығы 
жарық көрген. Осызаманғы архивтік технологияны енгізу мемлекеттік архивте аманат қалдыру 
жөнінде толық ақпарат алуға мүмкіндік береді. 2016 жылы «Хронограф города Кокшетау. 1991-
2016» кітабының электрондық нұсқауы жарыққа шықты. Бұл кітапта Көкшетау қаласының 1991-
2016 жылдардағы тарихына қатысты оқиғалар мен деректер хронологиялық тәртіппен баяндалған. 

2016 жылдың қорытындысы бойынша «Көкшетау қаласының мемлекеттік архиві» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі бірінші орын алды. 2017 жылдың 10 наурызы

По итогам 2016 года КГУ «Государственный архив города Кокшетау» занял первое место. 
10 марта 2017 года 

 
***

В государственном архиве города Кокшетау по состоянию на 01.01.2018 года числится 493 фонда, 
116057 единицы хранения, из них управленческой документации постоянного хранения - 58347, по 
личному составу - 43847, личного происхождения - 2779, фотодокументов - 11035, фонодокументов 
- 33, кинодокументов - 14, видеодокументов. 

8 февраля 1993 года решением Кокшетауской городской администрации № 60а был создан архив 
Кокшетауской городской администрации. 

Согласно Указа Президента РК от 3 мая 1997 года «О дальнейших мерах по совершенствованию 
административно-территориального устройства Республики Казахстан» была упразднена 
Кокшетауская область, соответственно ликвидирован Государственный архив Кокшетауской 
области, на его базе создан Кокшетауский филиал Северо-Казахстанского областного 
государственного архива. 

Последующая оптимизация структуры архивных учреждений области и централизация 
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вопросов управления документацией в г. Кокшетау проведена на основании решения акима 
Северо-Казахстанской области от 10 февраля 1998 года № 37, в соответствии с которым был 
ликвидирован Кокшетауский филиал Северо-Казахстанского областного государственного архива, 
архив Кокшетауской городской администрации распоряжением акима г. Кокшетау от 18 февраля 
1998 года № 1-44р преобразован в государственное учреждение (ГУ) «Государственный архив  
г. Кокшетау», ему переданы все фонды, находящиеся на хранении в филиале. 

Согласно свидетельству о государственной перерегистрации юридического лица от 18 мая 2001 
года госархив г. Кокшетау стал именоваться как ГУ «Государственный архив города Кокшетау».

В целях улучшения организации работы госархива в его структуре в 2004-2005 годах образованы 
3 отдела: отдел обеспечения сохранности и государственного учета документов, отдел контроля за 
ведомственными архивами, отдел информации и использования документов.

Наиболее ценными и интересными в числе документов, представляющих дореволюционный 
период с 1858 по 1917 годы, являются метрические книги Георгиевской и Михаило-Архангельской 
церквей, содержащие сведения о регистрации церковных таинств крещения, венчания, погребения.

Документы советского времени с 1917 по 1991 годы отражают развитие в г. Кокшетау 
всех отраслей народного хозяйства, культуры, помощь трудящихся фронту в годы Великой 
Отечественной войны, освоение целинных и залежных земель, возникновение новых отраслей 
промышленности, строительство заводов, достижения в сельскохозяйственном производстве.

В госархиве имеются коллекции документов заслуженных учителей Казахской ССР, участников 
войны в Афганистане, документов лиц, репрессированных в 1930-1950 годы, фонды личного 
происхождения общественных и государственных деятелей Ауельбекова Е.Н., Досова А.И., 
Красноперова Е.П., Лиховидова Ф.Ф., Темирбекова З.М., Шуатаевой З.К., акына-импровизатора, 
заслуженного работника культуры Казахской ССР Асайынова М.М., Первого почетного гражданина 
г. Кокшетау Абулкасымова М.А., заслуженного деятеля искусств Куклинского Я.А., писателей 
Боговицкого В.М., Салахова И.Н., Терещука В.А., кандидата искусствоведения, члена Союза 
композиторов Казахстана, этномузыковеда Байтеновой Г.Е., участников Великой Отечественной 
войны Демченко С.Т., Ипаткина Ф.С., Лукьянова Н.В., Мурзахметова К. и многих др.

Находящаяся на хранении в госархиве и являющаяся его особой гордостью коллекция 
фотодокументов по истории города Кокшетау представлена 11035 фотодокументами за 1910-2017 
годы, каждый из которых интересен по-своему. Фотодокументы запечатлели пребывание в нашем 
городе видных государственных и общественных деятелей нашей страны, бывшего Советского 
Союза, летчиков-космонавтов, панорамы улиц, отдельные здания, памятники в разные годы в 
истории города. Имеются групповые снимки слушателей различных курсов, делегатов и участни-
ков партийных конференций, съездов, передовиков производства и др. 

В госархиве имеется научно-справочная библиотека, которая располагает журнальными и 
газетными фондами. Последние, представленные хронологическими рамками с 1920 по 2015 годы. 
Каждая страница этих газет по-своему уникальна, а некоторые поистине бесценны, например, номер 
от 9 мая 1945 года с актом о военной капитуляции Германии и Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «Об объявлении 9 мая праздником Победы».

Внедрение современных автоматизированных архивных технологий позволило создать в 
госархиве базу данных о завещаниях и наследственных делах, а также программного комплекса 
«Архивный фонд». В 2017 году с приобретением сканера в госархиве проводится перевод 
документов на электронные носители,что значительно улучшит оперативный поиск документов.
В 2016 году издана книга (электронная версия) «Хронограф города Кокшетау. 1991-2016». В данной 
книге в хронологической последовательности изложены события и факты из истории города 
Кокшетау за 1991-2016 годы.
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Көкшетау қаласының Құрметті азаматтарына арналған көрме. 
2017 жылғы 27 қараша

Выставка, посвященная Почетным гражданам города Кокшетау.  
27 ноября 2017 года
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АтбАсАР ҚАЛАсының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ ГОРОДА АтбАсАР

Ағзамов мұрат жәлелұлы  

2014 жылғы маусымда Атбасар қаласы мемлекеттік архивінің 
директоры болып тағайындалды. 

Атбасар қаласының мемлекеттік архивінде 2018 жылдың 1 қаңтарында 
197 қор, 40492 сақтау бірлігі тіркелген. Бұл құжаттардың 17749-ы 
тұрақты сақтаудағы басқару құжаттары, 22210-ы жеке құрамдық, 290-ы 
жеке пайдаланудағы, 198-і фотоқұжаттар.

Қазақ ССР Орталық атқару комитеті мен Халық комиссарлары кеңесінің 1935 жылғы 9 
наурыздағы қаулысына сәйкес аудандық архивтер ұйымдастырылды, оның ішінде Атбасар 
ауданында да. Aлайда бұл ұжым Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің 1963 жылғы 21 мамырдағы 
қаулысымен таратылды. Оның міндеттері Тың өлкелік мемлекеттік архивке берілді. Осыған орай 
1964 жылы Атбасар қаласында архив филиалы ашылды. Атбасар қалалық әкімшілігі жетекшісінің 
1993 жылғы наурыздағы №89 шешімімен Атбасар қалалық әкімшілігінің жанынан қалалық архив 
құрылды.

1994 жылғы 19 қыркүйекте Ақмола мемлекеттік архивінің филиалы Атбасар қалалық архивімен 
қосылып Атбасар қаласының мемлекеттік архиві атауына ие болды. Мемлекеттік архивте Атбасар 
қаласының тарихы және 1933 жылдан бастап Атбасар ауданының бүгінгі күнге дейінгі құжаттары 
сақталған. Тұрақты сақтаудағы құжаттар арасында Атбасар, Мариновский, Ново-Черкасск аудандық 
атқару комитеттерінің, Атбасар қалалық атқару комитеті мен қалалық әкімшіліктің, қалалық 
мәслихаттың, Атбасар және Мариновский аудандық ауыл шаруашылығы аграрлық-өнеркәсіптік 
кешендерінің, Атбасар ауданының ақпараттық-есептеу станциясының, Атбасар қаржы бөлімінің, 
сондай-ақ, басқа да мекемелер мен ұйымдардың құжаттары бар

Сонымен бірге, архивте сақталған жеке сипаттағы құжаттардың ішінде аудандағы танымал 
адамдардың, оның ішінде майдангер-жазушы Александр Кулев, Социалистік Еңбек Ері Қойшыбай 
Мұқышев, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, «Простор» аудандық газетінің қызметкері, 
Ұлы Отан соғысына қатысушы Табрис Бастамович Тинчурин мен өнеркәсіп өндірісінің қызметкері, 
қоғамдық жұмысқа белсене қатысушы Рауф Гарифович Муратов жайлы деректер де маңызды.
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Атбасар қаласының индустриалды-техникалық колледжінің студенттері саяхат жасауда. 2017 жылғы 26 мамыр 
 

Экскурсия для студентов индустриально - технического колледжа. 26 мая 2017 года

***

В государственном архиве города Атбасара по состоянию на 01.01.2018 года 
числится 197 фондов, 40492 единиц хранения, из них управленческой документации 
постоянного хранения - 17794, по личному составу - 22210, личного происхождения - 290, 
 фотодокументов - 198.

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК Казахской ССР от 9 марта 1935 года были 
организованы районные архивы, в том числе и в Атбасарском районе, которые затем были 
ликвидированы постановлением Совета Министров Казахской ССР от 21 мая 1963 года. Их 
функции были переданы Целинному краевому государственному архиву, филиал которого был 
открыт в городе Атбасаре в 1964 году. 

В марте 1993 года решением главы городской администрации г. Атбасар от 19 марта 1993 года  
№ 89 был образован городской архив при Атбасарской городской администрации. 

19 сентября 1994 года филиал Акмолинского государственного архива объединен с Атбасарским 
городским архивом, который в настоящее время именуется «Государственный архив города 
Атбасар». 

В государственном архиве хранятся документы по истории города Атбасар и Атбасарского 
района, начиная с 1933 года и до наших дней.

В составе документов постоянного хранения особо следует выделить документальные фонды 
Атбасарского, Мариновского и Ново-Черкасского райисполкомов, Атбасарского горисполкома 
и городской администрации, городского маслихата, Атбасарского и Мариновского управления 
районных агропромышленных объединений сельского хозяйства, Атбасарской районной 
информационно-вычислительной станции, Атбасарского финансового отдела, а также ряда других 
учреждений и организаций. 

На хранении в архиве находятся документы личного происхождения известных в районе людей, 
в том числе писателя-фронтовика Александра Кулёва, Героя Социалистического Труда Койшубая 
Мукушева и бывшего члена Союза журналистов Казахстана, работника редакции районной газеты 
«Простор», участника Великой Отечественной войны Табриса Бастамовича Тинчурина, работника 
промышленного производства, общественного деятеля района Рауфа Гарифовича Муратова. 
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Ақмола облысы бойынша «Азаматтар үшін үкімет» тұрғындарға қызмет көрсету  
орталығының филиалы -  Атбасар аудандық бөлімінің қызметкерлерімен семинар өткізілді. 

2018 жылғы 25 маусым

Семинар с сотрудниками отдела Атбасарского района «Центр обслуживания  
населения - филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Акмолинской области. 

25 июня 2018 года
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степнОГОРсК ҚАЛАсының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ ГОРОДА степнОГОРсК

мұхамедина Ләззат назымбекқызы

2007 жылы Степногорск қаласы мемлекеттік архивінің директоры 
болып тағайындалды.

Степногорск қаласының мемлекеттік архивінде 2018 жылдың 1 
қаңтарына 100 қор, 86622 сақтау бірлігі, 17532 тұрақтағы сақтаудағы 
басқару құжаттары, 69050 жеке құрамға қатысты құжаттар сақталған.

Степногорск қаласының мемлекеттік архиві қалалық әкімшіліктің 1993 
жылғы 3 ақпандағы №156 шешімімен құрылды. Бұл орайда Целиноград облыстық әкімшілігінің 
1992 жылғы 3 сәуірдегі №17 «Облыстағы жекешелендірілген кәсіпорындар мен ұйымдардағы 
құжаттар мен архивтердің сақталуын қамтамасыз ету шаралары туралы» шешімі басшылыққа 
алынды.

1995 жылғы 6 қазанда қалалық әкімшілік Степногорск қаласы әкімінің аппаратты болып 
құрылды. Осыған орай мемлекеттік архив Степногорск қаласы әкімінің мемлекеттік архиві деп 
аталды. 1999 жылғы 8 сәуірде қайта тіркелген соң «Степногорск қаласының мемлекеттік архиві» 
мемлекеттік мекемесі атауына ие болды. 

1937-2013 жылғы кезең аралығындағы құжаттар: халық депутаттары кеңесінің қалалық атқару 
комитетінің, қаржы, статистика, тұрғындарды әлеуметтік қорғау, мәдениет бөлімдерінің шешімдері, 
қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты деректер, қала тұрғындарының мемлекеттік 
басқару ісіне қатысуын айғақтайтын құжаттардың ішінде СССР Жоғарғы Советі мен жергілікті 
кеңестердің сайлауын өткізу жөніндегі сайлау комиссияларының мәліметтері бар.

Өнеркәсіп пен құрылыс ұйымдарының қорында Степногорск қаласының қорғаныс сипатындағы 
өнеркәсіп-құрылыс кешенін құру, уран рудасы кең орындарының жаңа көздерін игеру, атом 
өнеркәсібін дамытуға қатысты мәліметтер көптеп  жинақталған. ҚР Парламентінің, қалалық және 
облыстық деңгейдегі мәслихаттардың сайлауын өткізу жөніндегі құжаттар мен қаланың тұрғын үй 
қорын жекешелендіру жөніндегі комиссия шешімдері тәуелсіздік алған жылдарды қамтиды. 
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Степногорск қаласының мемлекеттік архивінің ұжымы. 2018 жыл

Коллектив государственного архива города Степногорска. 2018 год 
 

*** 

В государственном архиве города Степногорска по состоянию на 01.01.2018 чис- 
лится 100 фондов, 86622 единиц хранения, из них управленческой докумен- 
тации постоянного хранения - 17532 , по личному составу - 69050.

Государственный архив города Степногорска образован решением главы городской 
администрации от 3 февраля 1993 года № 156 на основании решения главы Целиноградской 
областной администрации от 3 апреля 1992 года № 17 «О мерах по обеспечению сохранности 
документов и архивов приватизируемых предприятий и организаций области». 

6 октября 1995 года городская администрация преобразована в аппарат акима города  
Степногорска, соответственно - государственный архив города Степногорска акима г.Степногорска. 
В соответствии с перерегистрацией от 8 апреля 1999 года архив стал именоваться как государственное 
учреждение «Государственный архив города Степногорска». 

Документы за период с 1937 по 2013 годы - это документы городского исполнительного комитета 
совета народных депутатов, отделов финансов, статистики, социальной защиты населения, 
культуры и другие, отражающие социально-экономическое развитие города. 

Об участии горожан в управлении государством свидетельствуют документы избирательных 
комиссий по выборам в Верховный Совет СССР и местные Советы. 

Фонд промышленных и строительных организаций содержит сведения о создании 
промышленно-строительного комплекса оборонного значения города Степногорска, освоении 
новых месторождений урановых руд, развитии атомной промышленности. 

Период независимости представлен документами избирательной комиссии по выборам в 
Парламент РК, маслихаты городского и областного уровня, комиссии по приватизации жилого 
фонда города.



▪ АқмолА облысының Архив қызметі ▪

▪  74

«Өлке тарихы - ел тарихы» жобасына арналған жылжымалы фотокөрменің тұсаукесері. 2018 жылғы 16 тамыз 
 

Презентация передвижной фотовыставки в г. Степногорске «Өлке тарихы - ел тарихы»  
в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». 16 августа 2018 года 
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АҚКөЛ АУДАнының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ АККОЛьсКОГО РАйОнА

жүсіпов сұңғат шәуәлиұлы 

2017 жылы Ақкөл ауданы мемлекеттік архивінің директоры болып 
тағайындалды.

Ақкөл ауданының мемлекеттік архивінде 2018 жылғы 1 қаңтарға 
165 қор, 51522 сақтау бірлігі, оның ішінде 37040 тұрақты сақтаудағы 
басқару құжаттары, 12934 жеке құрам бойынша, 782 жеке сипаттағы 

дерек, 786 фотоқұжат тіркелген. Қазақ ССР Халық Комиссарларының кеңесі мен Орталық атқару 
комитетінің қаулысы негізінде Сталин аудандық жұмысшылар, шаруалар мен қызыл әскер 
депутаттары кеңесінің 1935 жылғы 9 наурыздағы шешімімен Сталин аудандық архиві құрылды. 
Еңбекшілер депутаттары Сталин аудандық кеңесі атқару комитетінің 1963 жылғы 27 шілдедегі 
№13-273 шешімімен Алексеев аудандық мемлекеттік архиві таратылды. Еңбекшілер депутаттары 
Целиноград облыстық кеңесі атқару комитетінің 1966 жылғы 4 қарашадағы №772 қарарымен 
Целиноград облысы мемлекеттік архивінің Алексеев филиалы құрылды. Мемлекеттік архивтің 
Ақкөл филиалы 2001 жылғы 1 қаңтарда  Ақкөл ауданының мемлекеттік архиві болып құрылды.

2012 жылы ғимараттын сыртында, 2016 жылы ішкі бөлмелерінде күрделі жөндеу жұмыстары 
атқарылды. Хронологиялық құжаттар 1923-2016 жылдарғы кезеңді қамтыды. Ерте кезеңдегі 
құжаттар: схемалық карталар, елді мекендер бейнеленген 1928-1934 жылдарғы ауданның 
шаруашылық жағдайының диаграммасы мен картограммасы ерекше ықылас тудырады. Осындай 
көне құжаттың бірі - Ақмола уезі  Алексеев болыстық атқару комитеті жанындағы Урюпинский 
селолық кеңесі бойынша азаматтық әл-ахуал актілерді тіркейтін кітап. Сондай-ақ, «1928-1933 
жылдарғы кезеңде Сталин ауданының схемасы мен елді мекендердің, селолық кеңестердің 
тізімі, «Сталин ауданының селолық кеңестері мәжілістерінің хаттамасы және  Қазақ ССР халық 
шаруашылығы бойынша 1931 жылғы сәуірдегі конъюнктуралық шолу» және басқалары назар 
аударарлықтай. Сталин аудандық атқару комитетінің 1930-1940 жылдардағы мәжілістерінің 
қаулылары мен хаттамалары, Қарағанды облыстық конференциясының қарары құнды құжат болып 
саналады. 

Жеке құжаттар қорында Ақкөл ауданының атақты адамдары: Қазақ ССР ауыл шаруашылығының 
еңбек сіңірген қызметкері Попов Николай Иванович, соғыс және еңбек ардагері, отставкадағы 
полковник Шәріпов Саябек, Ұлы Отан соғысына қатысушы Трубицин Федор Гаврилович, білім беру 
үздігі, Ақкөл ауданының құрметті азаматы Ковалева Вера Степановна және басқалар жайлы құнды 
дерек бар: 1939-2016 жылдардағы фотоқұжаттар арасында өндіріс озаттарының, тың игерушілердің, 
жаңа кәсіпорындардың, мектептің, бала бақшаның ашылуы, Ұлы Отан соғысының ардагері жайлы 
«Поклонимся и мертвым и живым» кітабының тұсаукесері жайлы суреттер жинақталған.



▪ АқмолА облысының Архив қызметі ▪

▪  76

«Ақкөл ауданының киелі орындары» тақырыбында өткен дөңгелек үстел.  
2018 жылғы 20 сәуір 

 
Круглый стол: «Сакральные места Аккольского района» 

20 апреля 2018 года

«Өлке тарихы - ел тарихы» жылжымалы фотокөрмесінің тұсаукесері.  
2018 жылғы 22 тамыз

Презентация передвижной фотовыставки «Өлке тарихы - ел- тарихы» в рамках 
 реализации программы «Рухани жаңғыру». 22 августа 2018 года
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В государственном архиве Аккольского района на 01.01.2018 года числится 165 фондов, 51522 
единиц хранения, из них управленческой документации постоянного хранения - 37040, по личному 
составу - 12934, личного происхождения - 782, фотодокументов - 766.

На основании Постановления Центрального исполнительного комитета и Совета Народных 
комиссаров КазССР и постановления Сталинского районного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов от 9 марта 1935 года № 30 был организован Сталинский районный 
архив. 

Решением исполкома Сталинского районного Совета депутатов трудящихся от 27 июля 1963 
года № 13-273 Алексеевский районный государственный архив был упразднен. 

Распоряжением исполкома Целиноградского областного Совета депутатов трудящихся от 
04 ноября 1966 года № 772-р был образован Алексеевский филиал Государственного архива 
Целиноградской области. С 1 января 2001 года Аккольский филиал госархива преобразован в 
государственный архив Аккольского района.

В 2012 году - произведен наружный ремонт здания, в 2016 году проведен капитальный ремонт 
внутренних помещений архива.

Хронологически документы охватывают период с 1923 по 2016 годы. Большой интерес 
представляют самые ранние документы - схематические карты, диаграммы и картограммы о 
хозяйственном состоянии района за 1928-1934 гг., на которых обозначены населенные пункты. 
Одним из ранних документов является книга записи актов гражданского состояния по Урюпинскому 
сельскому совету при Алексеевском волостном исполкоме Акмолинского уезда (24.02.1923). Интерес 
представляют документы «Списки сельсоветов, населенных пунктов и схемы Сталинского района 
за 1928-1933 годы», «Протоколы заседаний сельсоветов Сталинского района и конъюнктурный 
обзор народного хозяйства КазССР за апрель 1931 г.» и др. Ценными документами являются 
постановления и протоколы заседаний Сталинского райисполкома за 1930-1940 гг., «Резолюция 
Карагандинской областной конференции».

В фонде дел и документов личного происхождения собраны личные документы выдающихся 
людей Аккольского района - это Попов Николай Иванович - заслуженный работник сельского 
хозяйства КазССР, ветеран войны и труда; Шарипов Саябек Шарипович - ветеран войны и труда, 
полковник в отставке; Трубицин Федор Гаврилович - ветеран Великой Отечественой войны; 
Ковалёва Вера Степановна - отличник образования РК, Почетный гражданин Аккольского района 
и т.д.

Среди фотодокументов за 1939-2016 годы имеются фотографии передовиков производства 
района, первоцелинников, зафиксированы открытия новых предприятий, школ, детских садов, 
презентации книг о ветеранах Великой Отечественной войны Аккольского района «Поклонимся и 
мёртвым и живым» и т.д.



▪ АқмолА облысының Архив қызметі ▪

▪  78

Ақкөл ауданының мемлекеттік архивінің ұжымы. 2018 жыл 
 

Коллектив государственного архива Аккольского района. 2018 год
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АРшАЛы АУДАнының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ АРшАЛынсКОГО РАйОнА

Руденко марина Альгердовна 

2000 жылы Аршалы ауданы мемлекеттік архивінің директоры  
болып тағайындалды.

Аршалы ауданының мемлекеттік архивінде 2018 жылғы 1 қаңтарға 
159 қор, 30354 сақтау бірлігі, оның ішінде 18579 тұрақты  сақтаудағы 
басқару құжаттары, 11674 жеке құрам бойынша, 70 жеке сипаттағы 

дерек, 26 фотоқұжат, 5 бейне құжат тіркелген. Аталған архивтің тарихы 1987 жылғы 21 тамыздан 
басталады. Ол халық депутаттары Вишнев аудандық кеңесінің №17/228 шешімімен жеке құрам 
бойынша шаруашылық есептегі архив ретінде құрылған. Архив қызметкерлері аудандағы ұйымдар 
мен кәсіпорындардың қызметіне қатысты құжаттарды қабылдап, сақтаумен айналысты. 1992 
жылғы қарашада шаруашылық есептегі архив әуелі Вишнев мемлекеттік архиві, 1997 жылдың 
қарашасынан Аршалы ауданының мемлекеттік архиві болып құрылды.

Аршалы ауданының мемлекеттік архивіндегі еңбекшілер депутаттары аудандық кеңесінің, 
селолық кеңестің, өнеркәсіп кәсіпорындарының, оның ішінде Вишнев темір-бетон шпалы 
заводының, қиыршық тас заводының, ұйымдардың, Вишнев, бүгінгі Аршалы ауданының колхоз, 
совхоздарының 1932-2012 жылдар  аралығындағы деректері жинақталған. Қордағы маңызды 
құжаттардың арасында еңбекшілер депутаттары Вишнев аудандық атқару комитетінің, селолық 
кеңестердің шешімдері, аудандағы, селолардағы социалистік құрылыс туралы ақпарат, билік 
органдарының идеологиялық, саяси-әкімшілік, ұйымдық-партиялық жұмыстары жайлы деректер 
бар. Маңызды құжаттар қатарына Киров, Калинин, Ленин, Ворошилов атындағы колхоздардың 
Қарауголь машина-трактор және жөндеу-трактор заводтары жайлы мәліметтерді жатқызамыз. Бұл 
деректерде мемлекеттің аграрлық саясаты, ауылдардың Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тылдағы 
қажырлы еңбегі жан-жақты сипатталған.

Совхоздар қорында өндірістік есеп-қисап, жер бөлісінің жоспары, басқа да құжаттар 
жинақталған. Бұл деректерге сүйеніп шаруашылықтың дамуын, село құрылысының қарқының, 
жергілікті тұрғындардың еңбектегі және тұрмыстағы белсенділігін айқын аңғаруға болады. Вишнев 
құс шаруашылығы өндірістік бірлестігінің, темір-бетон шпалы заводының мәліметтері, ауданның 
шаруашылық және экономикалық тыныс-тіршілігінен мағлұмат береді. Аудандық кәсіподақ 
одағының қоры кәсіподақтың халық шаруашылығы мен социалистік жарысты дамытудағы, 
өндірістегі әлеуметтік-тұрмыстық жағдайды жақсартудағы, демалысты ұйымдастырудағы рөлі 
жайлы баяндайды.

Тәуелсіздік алған алғашқы жылдар ішіндегі құжаттар да айрықша маңызды. Онда аудан 
әкімі аппаратының, селолық округтердің, ұйымдардың, ауданның әлеуметтік-экономикалық 
дамуы, бюджет, кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметі жайлы мәліметтер жинақталған. 
Әсіресе, аудандық мәслихаттың қоры, өкілетті органдарды сайлау жөніндегі  аумақтық сайлау 
комиссиясының, аудандық ауыл шаруашылығы басқармасының, аудандық статистика бөлімінің 
деректері ерекше ықылас туғызуда. Елге танымал адамдардың жеке құжаттары да құнды архивтік 
дерек болып саналады. Мұндай бағалы мұрағаттың қатарына Ұлы Отан соғысының ардагері, 
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Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген мұғалімі, Аршалы ауданының құрметті азаматы Беляев Георгий 
Семеновичтің де құжаттары бар. Аудан тарихы жайлы фотосуреттер де тартымды. Онда жаңа 
мектептердің, заводтардың, кәсіпорындардың ашылуы. Ұлы Отан соғысында қаза тапқандарға 
ескерткіш орнатылуы, алғашқы экологиялық сенбіліктің өтуі бейнеленген. Аршалы ауданының 
тарихы туралы мына бейнефильмдер ел шежіресі іспеттес:  «Аршалы в потоке перемен», «Аршалы 
осенний марафон», «Расцвет села - расцвет Казахстана», Аршалы поселкесінде Жеңіс күнін 
мерекелеу, Аршалы ауданының әкімі Е.Б. Маржықпаевпен өткен «Әкім сағаты» бағдарламасы 
жайлы бейнежазба.

Аршалы ауданында «Өлке тарихы - ел тарихы» жылжымалы фотокөрмесінің тұсаукесері өтті.  
2018 жыл 27 тамыз 

 
Презентация передвижной фотовыставки «Өлке тарихы - ел тарихы» в Аршалынском районе.  

27 августа 2018 года

*** 

В государственном архиве Аршалынского района по состоянию на 01.01.2018 года числится 
159 фондов, 30354 единиц хранения, из них управленческой документации постоянного 
хранения - 18579, по личному составу - 11674, личного происхождения - 70, фотодокументов - 26, 
видеодокументов - 5.

Свою историю архив ведет от 21 августа 1987 года, на основании решения Вишневского 
районного Совета народных депутатов № 17/228 был создан как хозрасчетный архив по личному 
составу. Архив создавался для приема и обеспечения сохранности документов, образующихся в 
деятельности организаций и предприятий района.

В ноябре 1992 года хозрасчетный архив был преобразован в государственный архив Вишневского, 
с ноября 1997 года Аршалынского района.

В государственном архиве Аршалынского района сосредоточены документы районного Совета 
депутатов трудящихся, сельских Советов, районной администрации и районного акимата, сельских 
акиматов, промышленных предприятий, таких как Вишневский завод железобетонных шпал, 
Щебеночный завод, организаций, колхозов, совхозов Вишневского, ныне Аршалынского района, за 
период с 1932 по 2012 годы. 
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Наиболее значимыми фондами являются документы Вишневского районного исполнительного 
комитета депутатов трудящихся, сельских Советов, содержащие информацию о социалистическом 
строительстве района, сел, раскрывающие характер идеологической, массово-политической, 
организационно-партийной работы Советов. Значимыми фондами являются и документы колхозов 
им. Кирова, им. Калинина, им. Ленина, им. Ворошилова, Караугольной машинно-тракторной 
и ремонтно-тракторной станций. В них прослеживается ход аграрной политики государства, 
самоотверженный труд людей в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Фонды совхозов хранят приказы по основной деятельности, производственные отчеты, 
планы земельных наделов и другие документы, по которым можно судить о развитии хозяйств, 
строительстве сел, труде и быте сельчан.

Документы Вишневского производственного объединения по птицеводству, завода 
железобетонных шпал содержат сведения о хозяйственной и экономической стороне жизни района.

Фонд райкома профсоюзов рассказывает о роли профсоюзов в развитии народного хозяйства 
и социалистическом соревновании, о создании необходимых социально-бытовых условий на 
производстве, организации отдыха.

Очень значимы документы, созданные в первые годы Независимости нашей Республики. Это 
документы аппарата акима района, сельских округов, районных организаций, в которых содержатся 
сведения о социально-экономическом развитии, бюджете, деятельности учреждений и предприятий 
района. Определенный интерес представляют: фонд районного маслихата, территориальной 
избирательной комиссии по выборам в представительные органы, районного управления сельского 
хозяйства, районного отдела статистики. 

 Ценными архивными документами являются личные документы заслуженных людей. В архиве 
создан фонд личных документов ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного учителя 
Казахской СССР, почетного гражданина Аршалынского района Беляева Георгия Семеновича. 

Большой интерес представляют фотодокументы по истории района. Это фотографии, 
запечатлевшие моменты открытия новых школ, заводов, предприятий, памятника погибшим в годы 
ВОВ, первый экологический субботник. 

Интересны и видеодокументы, это видеофильмы об истории Аршалынского района: «Аршалы 
в потоке перемен», «Аршалы осенний марафон», «Расцвет села - расцвет Казахстана», фильм 
о праздновании Дня Победы в п.Аршалы, видеозапись программы «Час акима» с акимом 
Аршалынского района Маржикпаевым Е.Б.
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Аршалы ауданында «Өлке тарихы - ел тарихы» жылжымалы фотокөрмесінің тұсаукесері өтті.  
2018 жыл 27 тамыз 

 
Презентация передвижной фотовыставки «Өлке тарихы - ел тарихы» в Аршалынском районе.  

27 августа 2018 года
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АстРАхАн АУДАнының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ АстРАхАнсКОГО РАйОнА

Аманжолова зауре бегалиевна  

2008 жылы Астрахан ауданы мемлекеттік архивінің директоры 
болып тағайындалды.

Астрахан ауданының мемлекеттік архивінде 2018 жылғы 1 қаңтарға 
173 қор, 43979 сақтау бірлігі, оның ішінде 24979 тұрақты сақтаудағы 
басқару құжаттары, 19486 жеке құрам бойынша мәліметтер тіркелген. 

Халық депутаттары Астрахан аудандық кеңесі атқару комитетінің 1991 жылғы 10 шілдедегі №13/157 
шешімімен 1991 жылдың 1 шілдесінен бастап халық депутаттары Астрахан аудандық кеңесі атқару 
комитетінің жанында жеке құрам бойынша шаруашылық есептегі архив ұйымдастырылды.

Халық депутаттары Астрахан аудандық кеңесі атқару комитетінің жанындағы жеке құрам 
бойынша шаруашылық есептегі архив Ақмола облыстық әкімшілігі басшысының 1992 жылғы 3 
сәуірдегі №17 «Облыстағы жекешелендірілетін кәсіпорындар мен ұйымдардың құжаттары мен 
архивтерін сақтауды қамтамасыз ету шаралары туралы» шешіміне сәйкес Астрахан аудандық 
әкімшілігі басшысының 1992 жылғы 18 желтоқсандағы №187 шешімімен Астрахан ауданының 
мемлекеттік архиві болып құрылды. Мемлекеттік архивте кеңестік дәуірдің және тәуелсіздік 
жылдарынан басталған құжаттар сақталған. Олардың арасында Новочеркасск ауданының 
таратылған ұйымдарының, колхоздар мен совхоздардың, сонымен бірге Астрахан ауданының 1963 
жылдан бергі құжаттары бар.

Архив өз қызметінің алғашқы жылдары мемлекеттік сақтауға жеке құрам бойынша деректі 
материалды сақтауға көптеп қабылдады. Бұл құжаттардың дені аудан азаматтарының еңбек 
қызметіне қатысты мәліметтерді айғақтауға арналған. Қордағы бұл деректер: жеке құрам бойынша 
бұйрықтар, есеп айырысу-төлем жасау ведомосы, жалақы жайлы есеп шоттар, жеке құрам бойынша 
есеп кәртішкесі және қызметтердің жеке іс-қағазы, зейнеткерлік түсімдерді растайтын анықтама. 
Сонымен бірге колхоздардың да құжаттары жинақталған, 1961 жылы колхоздар негізінде ауданда 
совхоздар құрылды. Мұның бәрі 1950-1961 жылдары колхозшыларға еңбек күн жазу және есеп 
айырысу ведомстволарында көрсетілген. Таратылған селолық және поселкелік кеңестердің 
қорында (1980-1993ж.) жергілікті органның қызметіне және селоларды дамытуға қатысты құжаттар 
жинақталған. Бұл мәліметтердің қатарына сессиялардың, атқару комитеттері мәжілістерінің 
хаттамаларын жоспарлау және есеп беру, сайлау өткізуге қатысты құжаттарды, алфавиттік және 
шаруашылық кітаптарды жатқызуға болады. 



▪ АқмолА облысының Архив қызметі ▪

▪  84

     Астрахан №2 орта мектеп оқушылары үшін «Архивпен танысу» экскурсиясы өткізілді.  
2016 жылғы 22 желтоқсан

Экскурсия с учащимися Астраханской СШ № 2 «Знакомство с архивом».  
22 декабря 2016 года

***

В  государственном архиве  Астраханского  района  по состоянию на 01.01.2018 года числится 
173 фонда, 43979 единиц  хранения, из них управленческой документации постоянного хранения - 
24979, по личному составу - 19486.

В соответствии с решением исполкома Астраханского районного Совета народных  депутатов от 
10 июля 1991 года № 13/157 с 1 июля 1991 года был организован хозрасчетный архив по личному 
составу  при исполкоме Астраханского районного Совета народных депутатов.

Хозрасчетный архив по личному составу  при исполкоме Астраханского районного Совета 
народных депутатов, в соответствии с решением главы Акмолинской  областной администрации 
от 03 апреля 1992 года № 17 «О мерах по обеспечению сохранности документов и архивов 
приватизируемых предприятий и организаций области» и решением главы Астраханской 
районной администрации от 18 декабря 1992 года № 187, преобразован в государственный архив 
Астраханского района.

Государственный архив хранит документы советского периода и первых лет Независимости 
Республики Казахстан. В основном хранятся документы ликвидированных организаций, колхозов 
и совхозов Новочеркасского района, с 1963 года - Астраханского.

В первые годы деятельности архива принимали на госхранение большие комплекты 
документальных материалов по личному составу. Основную часть документов представляют 
документы, подтверждающие трудовую деятельность граждан района - это приказы по личному 
составу, расчетно-платежные ведомости и лицевые счета по заработной плате, карточки по учету 
личного состава и личные дела работников, документы, подтверждающие  пенсионные отчисления. 
Кроме того, хранятся документы колхозов, на базе которых в 1961 году в районе организованы 
совхозы. Они представлены ведомостями по начислению трудодней колхозникам и расчетными 
ведомостями за 1950-1961 годы.

В фондах ликвидированных сельских и поселковых Советов (1980-1993гг.)  хранятся документы, 
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отражающие их деятельность, развитие села. К ним относятся распорядительные документы, 
протоколы сессий и заседаний исполкомов, по планированию и отчетности, выборные документы, 
алфавитные и похозяйственные книги. 

Астрахан селосының мәдениет үйінде «Өлке тарихы - ел тарихы» жылжымалы фотокөрменің тұсаукесері өтті. 
2018 жылғы 8 тамыз.

Презентация передвижной фотовыставки  «Олке тарихы- ел тарихы» в Доме культуры с. Астраханка в рамках 
реализации программы «Рухани жаңғыру».  8 августа 2018 года
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АтбАсАР АУДАнының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ АтбАсАРсКОГО РАйОнА

Ахметов Абай багарович

2006 жылғы мамырда Атбасар ауданының мемлекеттік архивінің 
директоры болып тағайындалды.

 

Атбасар аудандық мемлекеттік архивінде 2018 жылдың 1 қаңтарына 
167 қор, 38638 сақтау бірлігі, оның ішінде 15118 тұрақты сақтаудағы 
басқару құжаты, 23492 жеке құрам бойынша, 28 жеке сипаттағы  

мәлімет жинақталған.
Халық депутаттары Целиноград облыстық кеңесі атқару комитетінің 1989 жылғы 29 қаңтардағы 

№1/19 шешіміне және халық депутаттары Атбасар аудандық кеңесінің 1989 жылғы 26 қаңтардағы 
№3 «Аудандық атқару комитеті жанындағы жеке құрам бойынша шаруашылық есептегі архив 
ұйымдастыру туралы» шешіміне сәйкес Мариновка селосында Атбасар аудандық атқару комитеті 
жанынан жеке құрам бойынша шаруашылық есептегі архив құрылды.

Ақмола облыстық әкімшілігі басшысының 1992 жылғы 3 сәуірдегі №17 «Облыстағы 
жекешелендірілетін кәсіпорындар мен ұйымдардың құжаттары мен архивтерін сақтауды  
қамтамасыз ету шаралары туралы» шешіміне және Ақмола облыстық әкімшілігінің архиві және 
құжаттама басқармасының 1993 жылғы 4 қаңтардағы №1 «Аудандық әкімшілік жанындағы 
шаруашылық есептегі архивті аудандық мемлекеттік архиві етіп, жаңадан құру туралы» бұйрығына 
сәйкес Атбасар аудандық атқару комитеті жанындағы жеке құрам бойынша шаруашылық есептегі 
архив 1993 жылғы 4 қаңтардан бастап Атбасар ауданының мемлекеттік архиві болып құрылды.

1995 жылғы 13 қыркүйекте архив Ақмола облысының әділет басқармасында Атбасар ауданының 
мемлекеттік архиві болып тіркелді. 1999 жылғы 8 сәуірде «Атбасар ауданының мемлекеттік архиві» 
мемлекеттік мекеме ретінде қайта тіркеуден өтті. Атбасар ауданының мемлекеттік архивінде 1993 
жылдан бастап ауданның тарихына қатысты құнды құжаттар жинақталған. Атбасар ауданының 
селолық кеңестерінің қорлары тарихи маңызды құжаттар болып саналады. Бұл құжаттар арқылы 
Атбасар ауданындағы селолар тұрғындарының ұлттық құрамы, әлеуметтік-экономикалық дамуы, 
білім, мәдениет, денсаулық сақтау мекемелерінің қызметі жайлы мағлұматтар алуға болады.

Мемлекеттік архивте сақталған құжаттар негізінен орыс тілінде толтырылған. Кейбір селолық 
кеңестердің 1940 жылға дейінгі шаруашылық кітаптары латын алфавитімен қазақ тілінде жазылған. 
Олардың арасында 1990-2010 жылдарғы жекеленген бұйрықтар да бар. Атбасар ауданының 
білім бөлімінің құжаттарында соғысқа дейінгі кезеңде мектептерді азық-түлікпен қамтамасыз 
ету, ауданның ағарту ісін дамыту баяндалған. Ұлы Отан соғысы жылдары әскерге шақырылған 
мұғалімдердің фамилиялары жазылған. 1930-1950 жылдардағы жеке құрам бойынша құнды 
мағлұмат та сақталған. Атқарушы биліктің архивтік қорында ауданның әкімшілік-аумақтық 
қайта құрылуы туралы мәлімет, қаулылар, хаттамалар, экономика мен мәдениеттің дамуы, 
Атбасар ауданына басқа ұлттардың жер аударылып келуі жайлы мәліметтер жинақталған. Ауыл 
шаруашылық құрылымдардың және тың игеру жылдарындағы машина-трактор станцияларының 
құжаттары ерекше маңызға ие болды.

Денсаулық  сақтау, мәдениет бөлімдерінің, аудандық байланыс торабының, кинопрокат пен 
кино қызметі жайлы деректер де құндылығымен ерекшеленеді. Мемлекеттік архивте сондай-
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ақ, таратылған Мариновка ауданының кәсіпорындарының құжаттары да сақталған. Мемлекеттік 
архивтегі ұйымдардың, кәсіпорындардың, мекемелердің, сондай-ақ Атбасар ауданының 
таратылған машина-трактор станцияларының, колхоздары мен совхоздарының, ауыл шаруашылық 
құрылымдарының, оның ішінде бұрынғы Мариновка ауданының 1926-2010 жылдар аралығындағы 
кезеңдердегі құжаттары назар аударарлықтай.

Атбасар ауданы мемлекеттік архивінің ұжымы. 2018 жыл

Коллектив государственного архива Атбасарского района. 2018 год  
 

*** 

В государственном архиве Атбасарского района по состоянию на 01.01.2018 года числится 167 
фондов, 38638 единиц хранения, из них управленческой документации постоянного хранения - 
15118, по личному составу - 23492, личного происхождения-28.

В соответствии с решением исполкома Целиноградского областного Совета народных депутатов 
от 25 января 1989 года № 1/19 и решения Атбасарского районного Совета народных депутатов от 26 
января 1989 года № 3 «Об организации хозрасчётного архива по личному составу при райисполкоме» 
был образован хозрасчётный архив по личному составу при Атбасарском райисполкоме в селе 
Мариновка.

Согласно решения главы Акмолинской областной администрации от 3 апреля 1992 года за  
№ 17 «О мерах по обеспечению сохранности документов и архивов приватизируемых предприятий 
и организаций и приказа управления архивов и документации Акмолинской областной 
администрации от 4 января 1993 года № 1 «О преобразовании хозрасчётных архивов при районных 
администрациях в районные государственные архивы и образованием новых», хозрасчётный 
архив по личному составу при Атбасарском райисполкоме с 4 января 1993 года был преобразован 
в Атбасарский районный государственный архив.

13 сентября 1995 года в управлении юстиции Акмолинской области архив был зарегистрирован 
как государственный архив Атбасарского района. 8 апреля 1999 года архив перерегистрирован на 
государственное учреждение «Государственный архив Атбасарского района». 

Государственный архив Атбасарского района на сегодня хранит ценнейшие документы по 
истории района, начиная с 1933 года.
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Наиболее историческими документами являются фонды сельских Советов Атбасарского 
района, позволяющие получить сведения о национальном составе населения сёл Атбасарского 
района, социально-экономическом развитии, деятельности учреждений образования, культуры, 
здравоохранения.

Документы, хранящиеся в государственном архиве, составлены в основном на русском языке. 
Документы некоторых сельских Советов - похозяйственные книги, до 1940 года заполнены на 
казахском языке латинским алфавитом, а также приказы отдельных организаций за 1990-2010 годы. 

Документы отдела народного образования Атбасарского района содержат сведения об  
обеспечении школ довоенного периода продовольствием, о развитии просвещения района, фамилии 
учителей, призванных в армию в годы ВОВ, а также ценные сведения по личному составу в далекие 
1930-1950 годы.

В архивных фондах исполнительной власти хранятся решения, постановления, протоколы 
совещаний, содержащие сведения об административно-территориальных преобразованиях 
района, о состоянии и развитии экономики и культуры, о переселении репрессированных народов 
в Атбасарский район.

Особо значимыми являются также документы сельскохозяйственных формирований и машинно-
тракторных станций за годы освоения целинных и залежных земель.

Также ценными сведениями располагают документы фондов здравоохранения, отдела культуры, 
районного узла связи, почты, кинопроката и киновидеообслуживания района и другие.

На хранении в государственном архиве также имеются документы совхозов, учреждений и 
предприятий ликвидированного Мариновского района.

Государственный архив хранит документы организаций, предприятий, учреждений, а также 
ликвидированных машинно-тракторных станций, колхозов, совхозов и других сельхозформиро-
ваний Атбасарского района и частично бывшего (упразднённого) Мариновского района 
Акмолинской (Целиноградской) области за период с 1926 по 2010 годы. 

Атбасар ауданындағы «Өлке тарихы - ел тарихы» жылжымалы фотокөрмесінің тұсаукесері. 
2018 жылғы 26 шілде 

 
Презентация передвижной фотовыставки на тему «Өлке тарихы - ел тарихы» в Атбасарском районе в рамках 

реализации программы «Рухани жаңғыру». 26 июля 2018 года
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бұЛАнДы АУДАнының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ бУЛАнДынсКОГО РАйОнА

Қажақанов бектас темірғалиұлы

2016 жылы Бұланды ауданы мемлекеттік архивінің директоры болып 
тағайындалды. 

Бұланды ауданының мемлекеттік архивінде 2018 жылғы 1 қаңтарға 
270 қор, 51886 сақтау бірлігі, оның ішінде 25446 тұрақты сақтаудағы 
басқару құжаттары, 26386 жеке құрам бойынша, 60 жеке құжаттар, 14 

фотоқұжаттар тіркелген.
Макинка аудандық әкімшілігі басшысының 1992 жылғы 23 желтоқсандағы шешімінен Макинка 

мемлекеттік архиві, ал 1997 жылдан Бұланды ауданының мемлекеттік архиві құрылды. Бұланды 
ауданының мемлекеттік архивінде Макинка ауданының, 1931-2011 жылдар аралығындағы қазіргі 
Бұланды ауданының ұйымдары мен кәсіпорындарының құжаттары сақталған. Мемлекеттік архив 
қорында мемлекеттік биліктің өкілетті және атқарушы органдарының, аудан территориясында 
жұмыс істеп тұрған меншіктің бар түріне жататын мекемелердің, ұйымдардың, кәсіпорындардың 
құжаттары сақталған. Олардың ішінде қызметін тоқтатқан ұжымдар да бар. Машина-трактор 
станцияларының, ауылшаруашылық артельдерінің, совхоздардың, халық депутаттары Макинка 
аудандық кеңесінің және оның атқару комитетінің, ауылдық, селолық кеңестердің құжаттарын 
кездестіруге болады. 

Селолық кеңес құжаттарының арасында сайлау құқығынан айрылған тұлғалардың және олардың 
отбастарының тізімі бар. Қызыл әскерлер мен қызыл партизандардың жеке іс-қағаздарының қоры 
да назар аударарлықтай. 1930-1940 жылдардағы араб және латын графикасымен жазылған қазақ 
тіліндегі құжаттар да маңызды сипат алуда. Кеңес кезеңіндегі архивтік қорлар: Макинка аудандық 
атқару комитетінің, Степгеологияның, В.И.Ленин атындағы Макинка поршен сақиналары 
заводының, мекемелердің, кәсіпорындардың құжаттары. Өндіріс озаттарын, көпбалалы аналарды 
марапаттау жайлы да мәліметтер бар.  Өлкетанушы Н.А.Травкин мен қарт педагогтар Е.Қаратаев 
пен Ж.Жүсіповтың жеке құжаттары ерекше ықылас туғызады.
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Макинкалық жерлес батырларға арналған «Ер есімі - ел есінде» көрмесі Ұлы Отан  
соғысындағы Жеңістің 72 жылдығына арналды. 2017 жылғы 5 мамыр 

 
Выставка к 72- летию Победы в Великой Отечественной войне, посвященная  

Героям землякам-макинцам «Ер есімі-ел есінде». 5 мая 2017 года

«Туған өлке тарихы архив құжаттарында» тақырыбындағы дөңгелек стол.  
2018 жыл 8 маусым 

 
Круглый стол на тему «История родного края в архивных документах».  

8 июня 2018 года
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В государственном архиве Буландынского района по состоянию на 01.01.2018 года числится 270 
фондов, 51886 единиц хранения, из них управленческой документации постоянного хранения - 
25446, по личному составу - 26366, документов личного происхождения - 60, фотодокументов - 14.

Решением главы Макинской районной администрации от 23 декабря 1992 года создан 
государственный архив Макинского, с 1997 года Буландынского района.

Государственый архив Буландынского района хранит документы организаций и предприятий 
Макинского, а ныне Буландынского района за период с 1931 по 2011 год. 

Фонды госархива представлены документами представительных и исполнительных органов 
государственной власти, учреждений, организаций и предприятиий всех форм собственности как 
действующих на территории района, так и прекративших деятельность. 

На хранении находятся документы машинно-тракторных станций, сельскохозяйственных 
артелей, совхозов, Макинского районного Совета народных депутатов и его исполнительного 
комитета, аульных и сельских Советов. 

В документах сельских Советов есть списки лиц и их семей, лишенных избирательных прав. 
Немалый интерес представляют фонд личных дел красногвардейцев и красных партизан. Большой 
интерес представляет документы на казахском языке, написанные арабской и латинской графикой 
1930-1940 годов.

Документы советского периода представлены в архивных фондах: Макинского райисполкома, 
Степгеологии, Макинского завода поршневых колец «им. В.И. Ленина», каменного карьера и др. 
учреждений и предприятий. Фонды хранят сведения о награждении передовиков производства, 
многодетных матерей. Интерес представляют документы личного происхождения краеведа  
Н. А.Травкина и старейших педагогов Е. Б. Каратаева, Ж. Жусупова.

Бұланды ауданы мемлекеттік архивінің ұжымы. 2018 жыл 
 

Коллектив государственного архива Буландынского района. 2018 год
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бУРАбАй АУДАнының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ бУРАбАйсКОГО РАйОнА

бостамбаева шолпан әшімқызы 

2017 жылғы мамырда Бурабай ауданы мемлекеттік архивінің 
директоры болды. 

Бурабай ауданының мемлекеттік архивінде 2018 жылғы 1 қаңтарда 
302 қор, 55309 сақтау бірлігі, оның ішінде тұрақты сақтаудағы басқару 
құжаты - 31572, жеке құрам бойынша 23463 және 274 фотоқұжаттар 
тіркелген.

Щучье аудандық архиві алғаш рет 1937 жылғы 2 маусымда құрылды, оның меңгерушісі Мусин 
Мұхамедсадық болды. Ол 1934 жылы Алматы қаласындағы архив-техникалық қызметкерлерінің 
курсын бітірген. Екінші рет архив еңбекшілер депутаттары Көкшетау облыстық кеңесі атқару 
комитетінің 1957 жылғы 28 маусымдағы №428-15 шешімімен құрылып, үшінші рет 1963 жылғы 
26 маусымда қайта құрылды. Аудандық архив соңғы рет 1994 жылғы 1 қазанда аудандық және 
қалалық әкімшілік басшыларының бірлескен шешімімен құрылған болатын. 1997 жылғы 3 
мамырда Көкшетау облысының таратылуына байланысты мемлекеттік архив Солтүстік Қазақстан 
облысының архив мекемелерінің құрамына кірді. 1999 жылғы 8 сәуірде Ақмола облысы 
орталығының Көкшетау қаласына көшірілуіне орай ақмолалық атанды. 1999 жылғы 9 қыркүйекте 
«Щучье ауданының мемлекеттік архиві» мемлекеттік мекемесі атауына ие болды. ҚР Президентінің 
2009 жылғы 3 қыркүйектегі №862 Жарлығына сәйкес Щучье ауданы Бурабай ауданы атанды. 
Осыған орай «Щучье ауданының мемлекеттік архиві» мемлекеттік мекемесі «Бурабай ауданының 
мемлекеттік архиві» мемлекеттік мекемесі атауына ие болды. Бурабай ауданының мемлекеттік 
архивінде 1890 жылдан бергі туу туралы кітап сақталған. Онда туу фактісі мен неке және өлім 
жөніндегі мәліметтерден гөрі шіркеуде өткен салт-дәстүрлер көбірек тіркелген. Бұдан басқа архив 
қорында өткен ғасырдың 30-жылдарындағы колхоздардың құжаттары, аудандық атқару комитетінің 
1928 жылғы, қалалық атқару комитетінің 1940 жылдан бергі шешімдері, 1937 жылдан басталатын 
нотариалдық құжаттар бар.  Әсіресе, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің, Социалистік Еңбек 
Ерлерінің, ауданның танымал адамдарының фотоқұжаттары ерекше ықылас туғызуда. Олардың 
арасында Ұлы Отан соғысының ардагерлері Н.Иванов, А.Потюпкин, А.Шкригунов, А.Жақыпов, 
Н.Ерғосаев, М.Ураев, Н.Мартемьянов, Бурабай ауданының құрметті азаматтары: академиктер 
Б.Мұқанов, Э.Госсен, дәрігер Қ.Құрманов, ұстаздар Н.Шәкиев, М.Шикунов, ақын К.Аушахманов, 
партия-кеңес қызметкері М.Шматков, ауылшаруашылығы ардагері Н.Қасенов, аудандық ардагерлер 
кеңесі. Бурабай ауданының мемлекеттік архиві 2017 жылғы қарашада Саяхат көшесіндегі (бұрынғы 
вокзал) жаңа ғимаратқа көшті. Оның жалпы алаңы 525 шаршы метрді құрайды. 
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Бурабай ауданы мемлекеттік архивінің ұжымы. 2017 жыл 
 

Коллектив государственного архива Бурабайского района. 2017 год 
 

*** 

В государственном архиве Бурабайского района по состоянию на 01.01.2018 года 302 фонда, 
55309 единиц хранения, из них управленческой документации постоянного хранения - 31572, по 
личному составу-23463, фотодокументов - 274.

Щучинский районный архив впервые создан 2 июня 1937 года, заведующим районным архивом 
был Мусин Мухамедсадык, окончил курсы архивотехнических работников в г.Алма-Ате в 1934 
году. Второй раз архив создается решением исполкома Кокчетавского областного Совета депутатов 
трудящихся от 28 июня 1957 года № 428-15 с 1 января 1957 года, в третий раз районный архив 
реорганизуется 26 июня 1963 года и последний раз районный архив создан 01 октября 1994 года 
совместным постановлением главы администрации города и района.

В связи с упразднением Кокшетауской области 03 мая 1997 года госархив вошел в систему 
архивных учреждений Северо-Казахстанской области, а с 08 апреля 1999 года в связи с переносом 
центра Акмолинской области в город Кокшетау - Акмолинской. 09 сентября 1999 года он стал 
именоваться как государственное учреждение «Государственный архив Щучинского района».

Согласно Указа Президента РК от 3 сентября 2009 года № 862 Щучинский район переименован 
в Бурабайский район, соответственно ГУ «Государственный архив Щучинского района» в ГУ 
«Государственный архив Бурабайского района»

На государственном хранении в архиве Бурабайского района находятся метрические книги с 
1890 года. Метрические книги представляют регистрацию церковных обрядов, а не самого факта 
рождения, брака или смерти. 

Кроме того, в фондах архива хранятся документы колхозов 30-х годов прошлого столетия, 
решения райисполкома с 1928 года, горисполкома с 1940 года, нотариальные документы с 1937 
года. Основные фонды составляют совхозы, организации и предприятия города и района. 

Большой интерес представляют фотодокументы, особенно ветеранов Великой Отечественной 
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войны, Героев Социалистического Труда, заслуженных людей нашего района. 
Имеются документы личного происхождения ветерана Великой Отечественной войны Иванова 

Н. Н., Потюпкина А. Г., Шкригунова А. П., Жакупова А. Ж., Ергусаева Н.Е., Ураева М. А., 
Мартемьянова Н.Ф.; Почетных граждан Бурабайского района: академиков Муканова Б.М. и Госсена 
Э.Ф., доктора Курманова К. Х., педагогов Шакиева Н. А. и Шикунова М.Т., акына Аушахманова 
К. А., советского партийного работника Шматкова М.К., ветерана сельскохозяйственной отрасли 
Касенова Н. Р., Совета ветеранов района.

Государственный архив Бурабайского района в ноябре 2017 года переехал в новое здание по 
ул.Саяхат (бывшая Вокзальная), 16. Общая площадь составляет 525 м2.

Щучинск қаласының аудандық мәдениет үйінде өткен «Өлке тарихы - ел тарихы» жылжымалы 
фотоқұжаттарының көрмесі. 2018 жылдың 14 тамызы 

 
Передвижная выставка фотодокументов «Өлке тарихы - ел тарихы» прошла в районном  

Доме культуры г.Щучинска. 14 августа 2018 года
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біРжАн сАЛ АУДАнының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ РАйОнА бИРжАн сАЛ

 

шауенова Анар төлепқызы  

2013 жылы Еңбекшілдер ауданы мемлекеттік архивінің директоры 
болып тағайындалды.

Біржан сал ауданының мемлекеттік архивінде 2018 жылғы 1 қаңтарға 
217 қор, 42769 сақтау бірлігі, оның ішінде тұрақты сақтаудағы басқару 
құжаты-26400, жеке құрам бойынша-15859, жеке сипаттағы құжат-334, 

176 фотоқұжат тіркелген. 
Архив бөлімінің 1963 жылғы 26 шілдедегі №96 бұйрығына сәйкес Көкшетау мемлекеттік 

архивінің Степняк филиалы құрылды. Осыған орай Еңбекшілдер аудандық (1997 жылғы 30.04) 
және Степняк қалалық мемлекеттік архивтері қосылды. ҚР Президентінің 1997 жылғы 3 
мамырдағы «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылымын онан әрі жетілдіру 
шаралары туралы» Жарлығына сәйкес Көкшетау облысының мемлекеттік архиві және оның 
филиалдарының таратылуына орай, сондай-ақ Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің 1997 жылғы 30 
маусымдағы№137 «Солтүстік Қазақстан облысының архивтік мекемелерінің құрылымы туралы» 
шешімін орындауға байланысты Көкшетау облысының мемлекеттік архивінің Степняк базасының 
негізінде Еңбекшілдер аудандық архиві құрылды. 1999 жылғы 18 сәуірде қайта тіркеуден өткізілген 
соң «Еңбекшілдер ауданының мемлекеттік архиві» мемлекеттік мекемесі деп аталды.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 12 желтоқсанындағы №605 Жарлығымен 
Ақмола облысының Еңбекшілдер ауданы Біржан сал ауданы атанды. Осыған орай Ақмола 
облысы архив және құжаттама басқармасының «Еңбекшілдер ауданының мемлекеттік архиві» 
мемлекеттік мекемесі «Біржан сал ауданының мемлекеттік мекемесі» коммуналдық мемлекеттік 
мекеме атауына ие болды. Уәлиханов ауданының таратылуына байланысты 3162 сақтау бірлігі, 
оның ішінде 228 сақтау бірлігін басқару құжаттары, жеке құрам бойынша 934 сақтау бірлігінің 
құжаттары мемлекеттік сақтауға қабылданды. 

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі жылдарына қатысты құжаттар маңызды мәнге 
ие болуда. Әсіресе, әлеуметтік-экономикалық даму, бюджет, білім, денсаулық, мәдениет 
мекемелерінің қызметтеріне қатысты мәслихат пен әкім аппаратының құжаттары ерекше ықылас 
туғызуда. Мемлекеттік архивте Бұланды ауданының 1913-2010 жылдар аралығындағы орман 
қоры мен орманды қорғау, «Каззолото» тресі, ІІІ Интернационал шахтасы, жөндеу-механикалық 
заводы, статистика басқармасы, колхоздар, соғысқа дейінгі, соғыс жылдардағы денсаулық, білім 
бөлімдерінің қызметі, соғыстан кейінгі жылдарғы совхоздар, тәуелсіздік жылдарындағы өндірістік 
кооперативтерге қатысты құжаттар бар. 

Степняк қалалық атқару комитетінің, Еңбекшілдер және Уәлиханов аудандық атқару 
комитеттерінің, селолық кеңестердің, жер бөлімдерінің, колхоздар мен совхоздардың,  
МТС-тердің, ауданның саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуын айғақтайтын 
материалдар архив қорындағы мазмұны жағынан маңызды құжат болып саналады. Мемлекеттік 
архивтің қорында ауданның танымал адамдары жайлы жеке құжаттар да сақталған. Сондай-ақ, 
1937 жылдан бергі мемлекеттік және орыс тілдерінде шығатын облыстық және аудандық газеттер 
жинақталған. 
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Біржан сал ауданы мемлекеттік архивінің ұжымы. 2018 жыл

Коллектив государственного архива района Биржан сал. 2018 год 
 

*** 

В государственном архиве района Биржан сал по состоянию на 01.01.2018 года числится 217 
фондов, 42769 единиц хранения, из них управленческой документации постоянного хранения - 
26400, по личному составу - 15859, документы личного происхождения - 334, фотодокументов - 
176.

В соответствии с приказом архивного отдела от 26 июля 1963 года № 96 был организован 
Степнякский филиал Кокчетавского госархива на базе слияния двух архивов - Энбекшильдерского 
/с 30.04.1997 Енбекшильдерского/ и Степнякского городского госархива.

Во исполнение Указа Президента РК от 3 мая 1997 года «О дальнейших мерах по 
совершенствованию административно-территориального устройства Республики Казахстан» и в 
связи с упразднением госархива Кокшетауской области и его филиалов, а также во исполнение 
решения акима Северо-Казахстанской области от 30 июня 1997 года № 137 «О структуре архивных 
учреждений Северо-Казахстанской области» на базе Степнякского филиала Кокшетауского 
облгосархива создан Енбекшильдерский районный архив, в соответствии с перерегистрацией от 18 
апреля 1999 года архив именуется как ГУ «Государственный архив Енбекшильдерского района». 

Указом Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 605 Енбекшильдерский 
район Акмолинской области переименован в район Биржан сал, соответственно коммунальное 
государственное учреждение «Государственный архив Енбекшильдерского района» управления 
архивов и документации Акмолинской области в коммунальное государственное учреждение 
«Государственный архив района Биржан сал» управления архивов и документации Акмолинской 
области.

В связи с упразднением Валихановского района были приняты на госхранение и его документы 
в количестве 3162 ед.хр., в том числе управленческой документации - 228 ед.хр., по личному 
составу - 934 ед.хр.

Несомненный интерес представляют документы структур, созданных в период Независимости 
Республики Казахстан. Наиболее значимыми являются документы маслихата и аппарата акима, 
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которые содержат сведения о социально-экономическом развитии, бюджете, деятельности 
учреждений образования, здравоохранения, культуры и др.

В госархиве хранятся документы Буландинского лесхоза за 1913-2010 годы, где отражается 
учет лесного фонда и лесоохрана; также треста «Каззолото», шахты III Интернационала, 
ремонтно-механического завода, статуправления, колхозов, также довоенных и военных лет 
отделов здравоохранения, народного образования, совхозов послевоенных лет, производственных 
кооперативов периода Независимости.

Наиболее интересными по составу и содержанию представлены фонды Степнякского 
горисполкома, райисполкомов Энбекшильдерского и Валихановского районов, сельских 
Советов, земельных отделов, колхозов, совхозов, МТС, которые содержат материалы по истории 
политического, экономического, социального и культурного развития региона.

В фондах госархива хранятся личные документы известных в районе людей.
В госархиве хранятся областные и районные газеты, начиная с 1937 года на государственном и 

русском языках.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында «Өлке тарихы - ел тарихы»  
жылжымалы фотокөрмесінің тұсаукесері өтті. 2018 жылғы 15 тамыз. 

 
Презентация передвижной фотовыставки «Өлке тарихы - ел тарихы» в рамках реализации программы  

«Рухани жаңғыру». 15 августа 2018 год
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еГінДіКөЛ АУДАнының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ еГИнДыКОЛьсКОГО РАйОнА

сыч елена Васильевна

2018 жылғы қыркүйекте Егіндікөл ауданы мемлекеттік архивінің 
директоры болып тағайындалды.

Егіндікөл ауданының мемлекеттік архивінде 2018 жылдың 1 
қаңтарына 70 қор, 14130 сақтау бірлігі, оның ішінде тұрақты сақтаудағы 
басқару құжаты-8948, жеке құрам бойынша-5182 тіркелген. Аудандағы 

мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындардағы жеке құрам бойынша құжаттарды орталықтандырып 
сақтау мақсатында халық депутаттары Краснознаменский аудандық кеңесінің атқару комитеті 
халық депутаттары Целиноград облысының кеңесінің 1991 жылғы 27 наурыздағы шешімі негізінде 
1991 жылғы 14 қарашадан бастап халық депутаттары Краснознаменский аудандық кеңесінің атқару 
комитеті жанындағы жеке құрам жөніндегі шаруашылық есептегі архивті құрды. Aтқару комитеті 
жанындағы жеке құрам жөніндегі архив директоры болып Мирошниченко Семен Тихонович 
тағайындалды. (14.11.1991 жылғы №10/180 шешім).

Ақмола облыстық әкімшілігі басшысының 1992 жылғы 3 сәуірдегі №17 «Облыстағы 
жекешелендірілген кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдардың құжаттамалары мен архивтерін 
сақтауды қамтамасыз ету шаралары туралы»  шешіміне орай Краснознаменский аудандық 
әкімшілігі басшысының 1993 жылғы 8 қаңтардағы №2 шешімімен 1993 жылғы 1 қаңтардан бастап 
атқару комитеті жанынан жеке құрам бойынша шаруашылық есептегі архив құрылды. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 14 қарашадағы №3759 «Ақмола облысының 
жекелеген әкімшілік-аумақтық бірлігін қайта атау және олардың транскрипциясын өзгерту туралы» 
Жарлығымен Краснознаменский ауданы Егіндікөл ауданы деп өзгертілді. 1999 жылғы 8 сәуірде 
№588-1902 қайта тіркеуге сәйкес «Егіндікөл ауданының мемлекеттік архиві» мемлекеттік мекемесі 
деп аталды. 

Егіндікөл ауданының мемлекеттік архиві облыстағы шағын ұжымның бірі, онда 1954-2015 
жылдар аралығындағы құжаттар сақталған. Мұндағы құжаттардың негізін совхоздардың, селолық 
кеңестердің, селолық округтердің, сондай-ақ мәдениет, жер қатынастары, ауылшаруашылығы, 
салық комитетінің қорлары құрайды.

Тәуелсіздік кезеңінің маңызды сипатқа ие болып отырған құжаттары - Егіндікөл ауданы әкімі 
аппаратының, селолық округ әкімдігі аппараттарының, аудандық мәслихаттың, әлеуметтік-
экономикалық даму, білім, денсаулық сақтау мекемелерінің қызметі жайлы қорлары.
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Егіндікөл ауданы мемлекеттік архивінің ұжымы. 2018 жыл

Коллектив государственного архива Егиндыкольского района. 2018 год 
 

*** 

В государственном архиве Егиндыкольского района по состоянию на 01.01.2018 года числится 70 
фондов, 14130 единиц хранения, из них управленческой документации постоянного хранения-8948, 
по личному составу - 5182.

В целях централизованного хранения документов по личному составу учреждений, организа-
ций и предприятий района, исполком Краснознаменского районного Совета народных депутатов 
на основании решения Целиноградского областного Совета народных депутатов от 27 марта  
1991 года № 3/59 решил организовать с 14 ноября 1991 года хозрасчетный архив по личному составу 
при исполкоме Краснознаменского районного Совета народных депутатов и назначить директором 
архива по личному составу при исполкоме тов. Мирошниченко Семена Тихоновича. (Решение от 
14.11.1991 года № 10/180).

В соответствии с решением главы Акмолинской областной администрации от 3 апреля 1992 
года № 17 «О мерах по обеспечению сохранности документов и архивов приватизируемых 
предприятий, учреждений и организаций области» и решением главы Краснознаменской районной 
администрации от 08.01.1993 года № 2 с 1 января 1993 года преобразован в хозрасчетный архив по 
личному составу при исполкоме.

Указом Президента Республики Казахстан от 14 ноября 1997 года № 3759 «О переименовании 
отдельных административно - территориальных единиц Акмолинской области и изменении их 
транскрипции» Краснознаменский район переименован в Егиндыкольский.

В соответствии с перерегистрацией от 8 апреля 1999 года № 588-1902 ГУ стал именоваться как 
государственное учреждение «Государственный архив Егиндыкольского района».

Государственный архив Егиндыкольского района является одним из небольших в области, он 
хранит документы за период с 1954 по 2015 годы.
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Основную часть документов составляют фонды совхозов, сельских Советов, сельских округов, 
также документы отделов культуры, земельных отношений, сельского хозяйства, налогового 
комитета. 

Особо значимыми являются документы периода независимости - это фонды аппарата акима 
Егиндыкольского района, аппарата акима сельских округов, районного маслихата, которые 
содержат сведения о социально-экономическом развитии, деятельности учреждений образования, 
здравоохранения и др.

Егіндікөл ауданында «Өлке тарихы - ел тарихы» жобасына арналған жылжымалы фотокөрменің  
тұсаукесері өтті. 2018 жылғы 7 тамыз

Презентация передвижной фотовыставки «Өлке тарихы - ел тарихы» в рамках реализации программы  
«Рухани жаңғыру» в Егиндыкольском районе. 7 августа 2018 года 
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еРейментАУ АУДАнының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ еРейментАУсКОГО РАйОнА

Алексеева елена Анатольевна 

2010 жылы Ерейментау ауданы мемлекеттік архивінің директоры 
болып тағайындалды.

Ерейментау ауданының мемлекеттік архивінде 2018 жылдың 1 
қаңтарына 248 қор, 44040 сақтау бірлігі, оның ішінде тұрақты сақтаудағы 
басқару құжаттары 22340, жеке құрам бойынша 21636, жеке сипаттағы 

құжаттар 64 тіркелген. Целиноград облыстық атқару комитетінің 1987 жылғы 22 қаңтардағы №2/37 
шешімімен халық депутаттары Ерейментау аудандық кеңесі атқару комитетінің жанынан жеке 
құрам бойынша шаруашылық есептегі архив құрылды.

Қазақстан Республикасының, «Қазақстан Республикасы Конституциясының жекелеген 
нормаларын тоқтату туралы» заңына сәйкес 1992 жылғы 1 наурыздан бастап өтпелі кезеңде халық 
депутаттары Ерейментау аудандық кеңесінің атқару комитеті өз өкілеттігін тоқтатты. Осыған орай 
жаңа атқарушы орган - Ерейментау ауданының әкімшілігі құрылды. Шаруашылық есептегі архив 
оның құзырлығына көшірілді.

Ақмола облыстық әкімшілігі басшысының 1992 жылғы 3 сәуірдегі №17 «Облыстың 
жекешелендірілген кәсіпорындары, мекемелері мен ұйымдарының құжаттары мен архивтерін 
сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы»  шешімі мен жеке құрам жөніндегі 
шаруашылық есептегі архивтер аудандардың мемлекеттік архивтері болып құрылды. Сөйтіп олар 
мемлекеттік бюджет қаражаты және аудандық әкімшілікке бағынышты мекемелерге, ұйымдарға 
көрсететін ақылы қызметтен түсетін қаржы есебінен жұмыс істеді. 1992 жылы Ерейментау 
мемлекеттік архиві құрылды. Ал, 1997 жылғы 14 қарашадан Ерейментау аудандық  архив деп 
аталды. 1999 жылғы 8 сәуірде қайта тіркелгеннен кейін «Ерейментау ауданының мемлекеттік 
архиві» мемлекеттік мекемесі атауына ие болды. 

Ерейментау ауданының мемлекеттік архивінде құжаттар тұрақты және жеке құрам бойынша 
сақталады. Хронологиялық қамту мерзімі - 1920-2010 жылдар. Жеке құжаттардың арасында бала 
туу, өлім, неке қияю (1920-1944) сияқты азаматтық хал-ахуалға қатысты тіркеу актісі бюросының 
қорлары бар. Жеке құрам жөніндегі көне мұрағаттардың арасында Тельман атындағы, Париж 
коммунасы, Калинин атындағы, «Красный пахарь» колхоздары, Крупская атындағы, Кеңөткел, 
Жаңатұрмыс, Авангард, Ворошилов, Новая звезда, 1 мамыр, Қарағанды шахтерлерінің атындағы 
№6 қой совхозы (1935-1955), аудандық білім бөлімі (1933), әлеуметтік қамту бөлімі (1941), қаржы 
бөлімі (1935), орталық аурухана (1937), сүт заводы (1942), Павловка және Новомарковка селолық 
кеңестерінің (1944) қоры бар.

Кеңестік кезең (1920-1991) 41 қорды қамтиды. Бұл құжаттар мемлекеттік билік және басқару 
органдары: жоспарлау, статистика, тұрғындарды әлеуметтік қорғау бөлімдері мен ұйымдар, 
өнеркәсіп орындарына қатысты әлеуметтік-экономикалық даму, бюджет, білім, мәдениет, денсаулық 
сақтауға байланысты аудандық мәслихаттың құжаттары да қордан жетекші орын алады. Аудан әкімі 
аппаратының, селолық округтің, аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуы, энергетика, тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық кәсіпорындарының жұмысы мен тұрғындарды жұмыспен қамту, 
көші-қону, білім беру, кәмелетке толмағандардың ісі, тұрғындарды әлеуметтік қорғау жөніндегі 
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деректер де маңызды сипат алуда.
Ерейментау ауданының мемлекеттік архивінде тұтынушылар саласының білгір 

ұйымдастырушысы, еңбек ардагері Қалқаманов Елубай Сауырбайұлы, танымал филолог, ғалым 
Кәрібаев Шайхы Мақанұлы, Ұлы Отан соғысы мен еңбек ардагері Атығаев Еслямның құжаттары 
сақталған.

«Құжаттарды мемлекеттік архивке тапсыруға дайындау» тақырыбында өткен семинар.  
2017 жылғы 11 мамыр

Семинар на тему: «Подготовка документов к сдаче в государственный архив». 
11 мая 2017 года

***

В государственном архиве Ерейментауского района по состоянию на 01.01.2018 года числится 
248 фондов, 44040 единиц хранения, в том числе управленческой документации постоянного 
хранения - 22340, по личному составу - 21636, документы личного происхождения - 64.

Решением Целиноградского облисполкома от 22 января 1987 года № 2/37 был образован 
хозрасчетный архив по личному составу при исполнительном комитете Ерментауского районного 
Совета народных депутатов.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О приостановлении отдельных норм 
Конституции Республики Казахстан» в переходный период с 1 марта 1992 года исполком 
Ерментауского районного Совета народных депутатов прекратил свои полномочия, был образован 
новый орган исполнительной власти - Ерментауская районная администрация. Хозрасчетный архив 
был передан в ее подчинение.

Решением главы Акмолинской областной администрации от 3 апреля 1992 года № 17 «О мерах 
по обеспечению сохранности документов и архивов приватизированных предприятий, учреждений 
и организаций области» хозрасчетные архивы по личному составу были преобразованы в 
государственные архивы районов с содержанием за счет средств госбюджета в сочетании с 
внебюджетными (специальными) средствами, получаемыми от выполнения платных услуг 
учреждениями, организациями, и подчинением районной администрации. В 1992 году преобразо-
ван в Государственный архив Ерментауского, с 14 ноября 1997 года Ерейментауского района.
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В соответствии с перерегистрацией от 8 апреля 1999 года архив стал именоваться как 
государственное учреждение «Государственный архив Ерейментауского района». 

В госархиве Ерейментауского района хранятся документы постоянного хранения и по личному 
составу. Хронологические рамки - с 1920-2010 годы.

В документах самых ранних лет фонда бюро записей актов гражданского состояния содержится 
информация о рождении, смерти, о заключении браков (1920-1944). 

Наиболее ранние документы по личному составу представлены в фондах колхозов им.Тельмана, 
им. Парижской коммуны, им.Калинина, «Красный пахарь», им.Крупской, Кен-Откель,  
Жана-Турмыс, Авангард, Ворошилова, Новая звезда, 1-е Мая, овцеводческий совхоз № 6 
им.Карагандинских шахтеров (1935-1955); районного отдела образования (1933), соцобеспечения 
(1941), финансового (1935), центральной больницы (1937), молокозавода (1942), Павловского и 
Новомарковского сельских Советов (1944). 

Советский период (1920-1991) характеризуют 41 фонд. Касаются они органов государственной 
власти и управления - учреждения планирования, статистики, социальной защиты населения; 
организаций и предприятий промышленности и других.

Большое значение имеют документы районного маслихата, которые содержат сведения о 
социально-экономическом развитии, бюджете, деятельности учреждений образования, культуры, 
здравоохранения района. Фонды аппарата акима района, сельских округов содержат документы 
о социально-экономическом развитии района, села, работе предприятий энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства, по вопросам трудоустройства и миграции населения, образования, по 
делам несовершеннолетних, социальной защите населения и его количестве. 

В государственном архиве Ерейментауского района имеются документы личного происхождения: 
ветерана, организатора кооперативной торговли в районе - Калкаманова Елюбая Саурбаевича; 
видного ученого филолога Карибаева Шайхы Макановича, фонд дополнен книгой о нем - «Өнегелі 
өмiр». В 2008 году на хранение приняты документы личного происхождения ветерана Великой 
Отечественной войны и труда Атыгаева Исляма Атыгаевича.

Ерейментау ауданы мемлекеттік архивінің ұжымы. 2018 жыл

Коллектив государственного архива Ерейментауского района. 2018 год
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есіЛ АУДАнының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ есИЛьсКОГО РАйОнА

жүсіпбеков Дәулет Ақанұлы 

2016 жылғы шілдеде Есіл ауданы мемлекеттік архивінің директоры 
болып тағайындалды. 

Есіл ауданының мемлекеттік архивінде 2018 жылғы 1 қаңтарға 131 
қор, 32777 сақтау бірлігі, оның ішінде тұрақты сақтаудағы басқару 
құжаты 20513,  жеке құрам бойынша 11807, жеке сипаттағы 85,  

фотоқұжат 372 тіркелді.
Қазақ ССР Министрлер Кеңесі жанындағы бас архив басқармасының 1982 жылғы 28 

желтоқсандағы №97 бұйрығы негізінде 1983 жылғы 1 ақпаннан бастап Торғай облысы мемлекеттік 
архивінің Есіл филиалы құрылды. Облыстың әкімшілік-аумақтық құрылымының өзгеруіне 
байланысты архивтің де атауы өзгерді: 1988 жылғы маусымнан Целиноград облысы мемлекеттік 
архивінің Есіл филиалы, 1990 жылдың тамызынан Торғай облысы мемлекеттік архивінің Есіл 
филиалы. Ақмола облысы мемлекеттік архивінің 1997 жылғы 23 мамырдағы №6 бұйрығына 
сәйкес Торғай облысы мемлекеттік архивінің Есіл филиалы Ақмола облысы мемлекеттік архивінің 
иелігіне берілді. Ақмола облысы әкімінің 2000 жылғы 20 қарашадағы №630 шешіміне байланысты 
Ақмола облысының мемлекеттік архивінің Есіл филиалы өз қызметін тоқтатты. Оның базасында 
«Есіл ауданының мемлекеттік архиві» мемлекеттік мекемесі құрылды. Мемлекеттік архивте Есіл 
ауданының 1920-2014 жылдарғы мекемелерінің, ұйымдар мен кәсіпорындарының құжаттары 
сақталған.

Архив қорларында жергілікті билік органдарының құжаттары, мемлекеттік басқару және 
бақылау саласы бойынша аудандық және селолық кеңестердің хаттамалары сақталған. Аудандық 
кеңесті сайлау жөніндегі құжаттар мен Есіл аудандық атқару комитетінің мәжіліс хаттамалары 
мен қарарлары да жинақталған. Ауданның халық шаруашылығы басқару органдарының жұмысы 
аудандық қаржы бөлімі, жоспарлау комиссиясы, мемлекеттік статистика құжаттарында көрініс 
тапқан. Ауылшаруашылығы саласы бойынша Есіл аудандық ауыл шаруашылық басқармасының, 
Красивинский машина-трактор станциясының совхоздар мен колхоздардың құжаттарында көрініс 
тапқан. Аудандық оқу бөлімінің, Красивинский №139 селолық кәсіптік-техникалық училищесі 
мен Есіл №127 қалалық кәсіптік-техникалық училищесінің құжаттарында ауданның халыққа білім 
беру, мамандық алу жөніндегі мәліметтері жинақталған.

Мемлекеттік архивте сондай-ақ, таратылған кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдардың жеке 
құрамы бойынша құжаттары сақталған. Онда жеке құрам бойынша бұйрықтар, жалақы есептейтін 
есеп айрысу ведомосы, зейнетақы мен әлеуметтік төлемдер деректері де сақталған. Омбы 
губерниясы, Атбасар уезінің Красивое селосындағы Красивинский болыстық революциялық 
комитеттерінің №86 қорындағы құжаттар көлемі аздық болғанымен тарихи маңызы зор. Онда 
кеңес сайлаулары, циркулярлар, нұсқаулар, анкеталар, кеңес мүшелері мен тұлғалардың сайлау 
құқығынан айрылғандардың тізімдері жарияланған. 

«Ейский» астық кеңес шаруашылығының №9 қорында есепшілердің тыңда жұмыс істегісі 
келетіндігі жайлы жазған хаттары. «Ейский» совхозының шефі гвардия генерал-лейтенанты Иван 
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Лукич Хижнякпен (Мәскеу қаласы) хат алмасуы совхоздағы құрылыс, егін орағы, генералдың 
шаруашылыққа көрсеткен көмегі туралы мәліметтер жинақталған.

Еңбекшілер депутаттары Есіл аудандық кеңесі атқару комитетінің қорында 1934 жылдан бастап 
ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуы жайлы мәліметтер шоғырландырылған. «Мемлекеттік 
статистиканы инспекциялау» №53 қорда мал саны, егін алқаптарының есебі, 1936 жылдан бергі 
еңбек және жалақы жайлы есеп материалдары сақталған.

Есіл ауданының мемлекеттік архивінің ұжымы. 2018 жыл

Коллектив государственного архива Есильского района. 2018 год  
 

*** 

В государственном архиве Есильского района по состоянию на 01.01.2018 года числится 131 
фондов, 32777 единиц хранения, в том числе управленческой документации постоянного срока 
хранения - 20513, по личному составу - 11807, личного происхождения - 85, фотодокументы - 372.

На основании приказа Главного архивного управления при Совете Министров Казахской ССР  от 
28 декабря 1982 года № 97 создан Есильский филиал государственного архива Тургайской области 
с 1 февраля 1983 года.

В связи с изменениями в административно - территориальном устройстве областей менялось и 
название  архива: с июня 1988 года Есильский филиал государственного архива Целиноградской 
области; с августа 1990 года  Есильский филиал государственного архива Тургайской области.

Согласно приказа госархива Акмолинской области от 23 мая 1997 года № 6  Есильский филиал 
Тургайского облгосархива передан в ведение государственного архива Акмолинской области.

На основании решения акима Акмолинской области от 20 ноября 2000 года № 630 Есильский 
филиал государственного архива Акмолинской области прекратил свою деятельность и на его базе 
создано государственное учреждение «Государственный архив Есильского района». 

Госархив хранит документы учреждений, организаций и предприятий Есильского района за 
1920-2014 годы.  

В архивных фондах местных органов власти, государственного управления и контроля хранятся  
протоколы сессий   райсовета, сельсоветов. Документы по выборам в райсоветы, протоколы 
заседаний Есильского райисполкома, распоряжения.

Органы управления народным хозяйством района отражаются в документах районного 
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финансового отдела, плановой комиссии,  инспектуры государственной статистики.   Сельское 
хозяйство представлено  документами Есильского райсельхозуправления, Красивинской машино-
тракторной станции, совхозами и колхозами района.

Документы районного отдела образования, Красивинского СПТУ-139, Есильского ГПТУ-
127 содержат сведения о развитии народного образования района, сведения о получивших 
специальности в этих учебных заведениях. 

Госархив также хранит документы по личному составу ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций. Они представлены приказами по личному составу, расчетными 
ведомостями начисления зарплаты, пенсионными и социальными отчислениями.  

Историческую ценность представляет небольшой по объему фонд № 86 Красивинского 
волостного революционного комитета с. Красивое Атбасарского уезда Омской губернии. (1920 год) 
В нем имеются материалы по выборам в Советы, циркуляры, инструкции, анкеты, списки членов 
Совета и лиц, лишенных избирательных прав.

В  фонде № 9   «Зерновое советское хозяйство «Ейский»  имеются письма трудящихся о желании 
работать на целине, также есть переписка 1956 года с шефом совхоза «Ейский» гвардии генерал- 
лейтенантом Иваном Лукичом Хижняк (гор.Москва) о жизни и деятельности коллектива совхоза 
«Ейский», о строительстве  совхоза, уборке урожая, о помощи  генерала совхозу.

Интересные документы имеются в фонде исполкома Есильского районного Совета депутатов 
трудящихся, где содержатся сведения о социально- экономическом развитии района, начиная с 
1934 года.

В фонде  № 53 «Инспектура государственной статистики» содержатся материалы переписи скота, 
отчеты по посевным площадям, материалы учета труда и заработной платы, начиная с 1936 года.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында өткен «Өлке тарихы - ел тарихы»  
екінші жобасының тұсаукесері. 2018 жылғы 1 тамыз

Презентация второго проекта «Өлке тарихы - ел тарихы» в рамках реализации 
 программы «Рухани жаңғыру». 1 августа 2018 года
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жАҚсы АУДАнының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ жАКсынсКОГО РАйОнА

бралина Алмагүл жамбылқызы

2018 жылғы қыркүйекте Жақсы ауданы мемлекеттік архивінің 
директоры болып тағайындалды. 

Жақсы ауданының мемлекеттік архивінде 2018 жылғы 1 қаңтарға 
217 қор, 41846 сақтау бірлігі, оның ішінде тұрақты сақтаудағы басқару 
құжаттары-2440, жеке құрам бойынша 17461, жеке сипаттағы құжаттар 

246, 118 фотоқұжаттар тіркелген.
 Ақмола облысындағы Жақсы ауданының мемлекеттік архиві 1987 жылы Қима аудандық атқару 

комитетінің жанындағы шаруашылық есептегі архив ретінде тіркелген. 1992 жылы аудандық 
әкімшілік басшысының шешімімен аудандық әкімшіліктің мемлекеттік архиві болып құрылды. 
Және де жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылды. ҚР Президентінің 1997 жылғы 23 
шілдедегі «Ақмола облысының Жаңадала және Қима аудандарын тарату туралы» Жарлығына 
сәйкес Қима ауданының мемлекеттік архиві де жұмысын доғарды. Ақмола облысы әкімінің 1997 
жылғы 6 тамыздағы №4 шешіміне сәйкес Ақмола облысының Жақсы аудандық мемлекеттік архиві 
құрылды. 2001 жылғы қыркүйекте архив Жақсы селосындағы жалпы көлемі 199,2 шаршы метрлік 
жаңа ғимаратқа көшірілді. 

Архивтің жалпы көлемі 62,2 шаршы метрлік іс-қоймасы, жалпы ұзындығы 412 погон метр 
стеллаж сөресі бар. Құжаттардың басым көпшілігін кеңес дәуіріндегі құжаттар құрайды. Олар 
мемлекеттік билік органдарының қорлары, еңбекшілер депутаттары Қима аудандық кеңесі атқару 
комитетінің 1977 жылдан бастап халық депутаттары мен селолық кеңестердің құжаттары сондай-ақ, 
қорда ұйымдар мен кәсіпорындардың, денсаулық, білім, әлеуметтік сала қорлары, ауданның даму 
көрсеткіштеріне қатысты әкімшілік, экономикалық, әлеуметтік ақпараттар сақталған. Ауданның 
ауылшаруашылығы дамуының негізгі кезеңдері аудандық ауылшаруашылық басқармасының, 
совхоздар мен колхоздардың, МТС-тің құжаттарында жан-жақты көрсетілген. Іс-қағаздарының 
басым көпшілігі мына совхоздарды қамтиды: «Ешім»-945 сақтау бірлігі, «Қима»-878 с.б., 
«Терісақан»-767 с.б. Қордағы ерте кезеңде тұрақты сақтауға тапсырылған құжаттар: Запорожский 
селолық кеңесі (1919 жыл), халық депутаттары Қима селолық кеңесі (1922 жыл), Жақсы аудандық 
білім бөлімі (1933 жыл), Терісақан селолық кеңесі (1939 жыл), «Қалмақкөл» совхозы (1940 жыл). 
Ел өміріндегі атаулы кезеңдердің куәгері болған мына танымал адамдардың да құжаттары бар: 
соғыс ардагерлері В.Чернявский, А.Руденко, Г.Әбдірахманов, С.Байжұманов, И.Дудкин, Қазақ ССР 
ауылшаруашылығына еңбегі сіңген қызметкер, Құрмет белгісі, Еңбек Қызылту ордендерінің иегері 
С.Насыров, Қазақ ССР ағарту ісінің үздігі, Н.Крупская атындағы сыйлықтың иегері, аға мұғалім 
М.Үсембаева, Жақсы ауданының құрметті азаматы, мемлекеттік банкінің үздігі, еңбек ардагері 
Н.Оразбеков. т.б. Құнды тарихи мәліметтер болыстық комиссариаттар қорының құжаттарында 
жинақталған: Ешім (1920-1925 жыл) және Ново-Киенский (1920-1921 ж). Ешім  болыстық 
комиссариатының қорында Атбасар уездік комиссариатының сатқындарды іздестіру жөніндегі 
бұйрықтары, хаттар, Атбасар әскери комиссариатының циркулярлары, еңбек жасақтарын құру 
жайлы мәліметтер сақталған.
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Ново-Киенский болыстық әскери комиссариаты бойынша да сатқындармен күрес, оларды тіркеу 
жөнінде құжаттар жинақталған. Аудандың әлеуметтік-экономикалық даму тарихын зерделеуде 
Қима аудандық атқару комитетінің, астық совхоздарының және селолық кеңестердің қорлары 
маңызды рөл атқарады. 

Жақсы ауданы мемлекеттік архивінің ұжымы. 2018 жыл

Коллектив государственного архива Жаксынского района. 2018 год 
 

*** 

В государственном архиве Жаксынского района по состоянию на 01.01.2018 года числится 217 
фондов,  41846 единиц хранения, в том числе управленческой документации постоянного срока 
хранения - 24021, по личному составу - 17461, личного происхождения - 246, фотодокументов - 118.

Государственный архив Жаксынского района Акмолинской области был образован в 1987 
году, как хозрасчетный архив при Кийминском райисполкоме.  В 1992 году решением главы 
районной администрации архив преобразован в Государственный архив Кийминской районной 
администрации с содержанием его за счет местного бюджета.

В соответствии с Указом Президента РК от 23 июля 1997 года «Об упразднении Жанадалинского 
и Кийминского районов Акмолинской области» государственный архив Кийминского района был 
ликвидирован.

На основании решения акима Акмолинской области от 06 августа 1997 года № 4 образован 
государственный архив Жаксынского района Акмолинской области.

В сентябре 2001 года архив был перевезен в с. Жаксы,  в здание  жилого дома, приспособленного 
под архивное помещение общей площадью 199,2 кв.м. 

Архив имеет 3 архивохранилища общей площадью 62,2 кв. м., протяженность стеллажных полок 
составляет 412 погонных метров. 

Основную часть документов архива составляют фонды советского времени. В первую 
очередь это фонды органов государственной власти, представленные документами Кийминского 
исполнительного комитета депутатов трудящихся, с 1977 года народных депутатов, сельских 
Советов. 

В фондах организаций и предприятий здравоохранения, образования, социальной сферы 
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освещены административная, экономическая, социальная информации развития района. 
Особенности и основные этапы развития сельского хозяйства региона отражены  в документах 

фондов районного управления сельского хозяйства, совхозов, колхозов, МТС. Наибольшее 
количество дел сосредоточено в совхозах: Ишимский- 945 ед.хр., Кийминский -878 ед.хр., 
Терсаканский -767 единиц хранения.

Более ранние годы хранящихся документов постоянного хранения представлены в фондах: 
Запорожский сельский Совет  (1919 год), Кийминский сельский Совет народных депутатов (1922 
год), Жаксынский районный отдел образования   (1933 год), Терсаканский сельский Совет (1939 
год), совхоз Калмаккольский (1940 год).

Документами об участниках, очевидцах выдающихся событий в жизни общества, о служебной, 
общественной жизни и деятельности представлена коллекция документов личного происхождения: 
ветеранов  ВОВ Чернявского В.Б., Руденко А.П., Абдрахманова Г.А., Байжуманова С., Дудкина И.Г., 
заслуженного работника сельского хозяйства Каз.ССР, награжденного орденами «Знак Почета», 
Трудового Красного Знамени - Насырова С.М., Усембаевой М.Ж.- «Старшего учителя», отличника 
просвещения Казахской ССР, обладателя премии имени  Н. Крупской. Почетного гражданина 
Жаксынского района, отличника и ветерана Госбанка СССР  Н.О. Оразбекова и других.

Ценные исторические сведения содержат документы фондов волостных комиссариатов: 
Ишимского - за 1920-1925 годы и Ново-Киенского за 1920-1921 годы. В фонде Ишимского волост-
ного комиссариата имеются приказы Атбасарского уездного комиссариата по мобилизационной 
части, приказы о проведении розыска дезертиров, сохранены переписка и циркуляры Атбасарского 
военкомата о зачислении в трудовое ополчение. 

По Ново-Киенскому волостному военному комиссариату имеются документы комиссии по 
борьбе с дезертирством, акты по описи дезертиров и по мобилизации.

Незаменимым источником для изучения истории социально-экономического развития региона 
являются фонды Кийминского райисполкома, зерносовхозов и сельских Советов.

Жақсы ауданында «Өлке тарихы - ел тарихы» жылжымалы фотокөрмесінің тұсаукесері өтті.  
2018 жылғы 31 шілде

Презентация передвижной фотовыставки «Өлке тарихы - ел тарихы» в Жаксынском районе. 
31 июля 2018 года  
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жАРҚАйың АУДАнының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ жАРКАИнсКОГО РАйОнА

Кошкина Ольга Леонидовна 

2014 жылы Жарқайың ауданы мемлекеттік архивінің директоры 
болып тағайындалды.

Жарқайың ауданының мемлекеттік архивінде 2018 жылғы 1 қаңтарға 
173 қор, 26845 сақтау бірлігі, оның ішінде тұрақты сақтаудағы басқару 
құжаттары 19837, жеке құрам бойынша 6882, жеке сипаттағы 74,52 
құжат тіркелген.

Жарқайың ауданы мемлекеттік архивінің тарихы басқалар сияқты Ақмола облысы әкімінің 1998 
жылғы 13 мамырдағы №77 «Жарқайың ауданының мемлекеттік архивін құру туралы» шешімінен 
бастау алады. Осы ұйымның шаңырақ көтерген сәтінен бірінші басшысы болған К.М.Ерғазиева 
мен кейінгі жылдары жетекші болған Ә.Нұрмағанбетованың қосқан үлесін атап өткен жөн. 2003-
2010 жылдары мемлекеттік архивті Р.А.Әбенова басқарды. Ал 2011 жылы архив директоры 
болып Т.З.Саухимов тағайындалды. Жарқайың ауданының мемлекеттік архиві Ақмола әділет 
басқармасында алғашқы мемлекеттік тіркеуден 1998 жыл 31 шілдеде №5-1902 бойынша өтті. 
«Жарқайың ауданының мемлекеттік архиві» мемлекеттік мекемесі атауын өзгерткеннен кейін 1999 
жылғы 8 сәуірде №595-1902-ГУ бойынша қайра тіркелді. 

Архив құжаттары 1944 жылдан бергі кезеңді қамтиды. Ауқымды, маңызды құжаттардың 
қатарында халық депутаттары Державин және Жаңадала аудандық кеңестері мен оның атқару 
комитеттерінің қорларын жатқызуға болады. Онда ауданның экономикалық, әлеуметтік және 
мәдени даму жетістіктері баяндалған. Ауылшаруашылығының даму көрсеткіштері совхоздардың 
қорларында атап көрсетілген. Архив құжаттарының құрамындағы 2 қор мен жеке сипаттағы 
құжаттардың 74 сақтау бірлігі, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің жеке архивтері-1 қор мен 62 сақтау 
бірлігі, ауданның құрметті азаматтары Сейітов Қапар мен Нұрмұханбетов Ораздың деректері бар.

Сақтауға қабылданған көне құжаттың бірі - «Баранкөл» астық совхозының 1944 жылғы құжаты. 
2002 жылы Арқалық қаласының архивінен (Торғай облысының бұрынғы орталығы) 43 қор, 12498 
сақтау бірлігі, оның ішінде тұрақты сақтау үшін 11777 іс алынды. Соның салдарынан архив сөрелері 
тұрақты сақтауға тапсырылған құжаттармен толығуда. Бұл деректерде ауданның экономикалық, 
әлеуметтік және мәдени даму көрсеткіштері тұжырымдалған. 

Қазіргі таңда мемлекеттік архивтің құжаттарын толықтырушы 49 ұйым бар. Ұжымдардың 
қызметіне арналған құжаттардан басқа фотосуреттер саны да көбейе түсуде. Қала тұрғындары 
тапсырған, селолық ардагерлерден келіп түскен фотоқұжаттарда атаулы оқиғалар, аймақтың киелі 
жерлері бейнеленген. 
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Жарқайың  ауданы мемлекеттік архивінің ұжымы. 2017 жыл
Коллектив государственного архива Жаркаинского района. 2017 год

 
В государственном архиве Жаркаинского района по состоянию на 01.01.2018 года числится 173 
фонда, 26845 единиц хранения, в том числе управленческой документации постоянного хранения 
-19837, по личному составу - 6882, личного происхождения - 74, фотодокументы - 52.

 История создания Государственного архива Жаркаинского района, как и всех архивов, 
начинается с издания решения акима Акмолинской области от 13 мая 1998 года № 77 «Об 
образовании Государственного архива Жаркаинского района». Аналогичное решение принято 
и акимом Жаркаинского района от 26 мая 1998 года № 151. Первым руководителем, стоявшим 
у истоков становления организации, была Ергазиева К. М.. В последующие годы руководила 
государственным архивом в районе Нурмагамбетова Э. А.

С 2003 года по 2010 годы возглавляла государственный архив Абенова Р. С.С 2011 года по 2013 
годы директором архива был назначен Саухимов Т. З.

Первую государственную регистрацию в Управлении юстиции Акмолинской области 
государственный архив Жаркаинского района прошел 31 июля 1998 года за № 5-1902, а 
перерегистрацию прошел 8 апреля 1999 года за № 595-1902-ГУ в связи с переименованием 
организации как государственное учреждение «Государственный архив Жаркаинского района». 

Документы архива охватывают период с 1944 года. Наиболее объемными и значимыми являются 
документы фондов Державинского и Жанадалинского районных Советов народных депутатов и 
его исполнительных комитетов, отражающих историю экономического, социального и культурного 
развития района.  

О развитии сельского хозяйства свидетельствуют фонды совхозов. В составе архивных 
документов 2 фонда на 74 единиц хранения документов личного происхождения и 1 фонд на 62 
единиц хранения - это личный архив ветерана ВОВ, Почетного гражданина района Сеитова Капар 
Сеитовича и Почетного гражданина района Нурмуханбетова Ораза Нурмуханбетовича.

Самые ранние документы, принятые на хранение, документы зерносовхоза Баранкульский, 
датируются 1944 годом. В 2002 году с архива города Аркалыка (бывшего областного центра 
Тургайской области) получено 43 фонда на 12 498 единиц хранения, в том числе 11 777 дел 
постоянного хранения. В последствии архивные полки стали пополняться документами 
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постоянного срока хранения, отражающие историю экономического, социального и культурного 
развития региона. 

В настоящее время список источников комплектования госархива насчитывает 49 организаций. 
Архив продолжает пополняться не только документами, отражающими деятельность организаций, 
но также фотодокументами, поступающими от жителей города и сельских округов с запечатлением 
мероприятий, памятных событий и сакральных мест региона.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында Жарқайың ауданында 
 «Өлке тарихы - ел тарихы» жылжымалы көрмесінің тұсаукесері өтті.  

2018 жылғы 2 тамыз

Презентация передвижной фотовыставки «Өлке тарихы - ел тарихы»  
 в Жаркаинском районе в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». 

2 августа 2018 года
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зеРенДі АУДАнының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ зеРенДИнсКОГО РАйОнА

сейфулин тілеген ержігітұлы 

2018 жылғы қыркүйекте Зеренді ауданы мемлекеттік архивінің 
директоры болып тағайындалды.

Зеренді ауданының мемлекеттік архивінде 2018 жылғы 1 қаңтарда 
273 қор, 72075 сақтау бірлігі, оның ішінде тұрақты сақтаудағы басқару 
құжаты 47008, жеке құрам бойынша 24577, жеке сипаттағы құжаттар 

365, ғылыми-техникалық құжаттар 14, 97 фотоқұжат тіркелген.
Архив құжаттары - өмір айнасы. Мемлекеттік архивте Зеренді және бұрынғы Көкшетау 

аудандарының құжаттары сақталған. 1917-2010 жылдарды қамтитын бұл құжаттарда атқарушы 
және өкілетті органдардың, аудан территориясында жұмыс істейтін меншіктің барлық түріне 
жататын мекемелердің, ұйымдардың, кәсіпорындардың, жұмыс істемейтін де ұжымдардың 
мәліметтері жинақталған. 

Зеренді селосындағы мемлекеттік архивте Зеренді ауданының өміріндегі атаулы күндерді 
айғақтайтын фотоқұжаттар сақталған. Ұлы Отан соғысының ардагерлері Лямин Иван Иванович, 
Зиновьева Александра Александровна, Плюснин Николай Георгиевич, Плюснина Лидия 
Дмитриевна, сондай-ақ партия-кеңес қызметінің ардагері Айтқожин Елтай Зейнелғабиденұлы, 
ауданның құрметті азаматтары Азнабаев Баймұрат пен Шахма Баймурзиннің жеке құжаттар қоры 
жасалған.

Мемлекеттік архивте ауданның қоғамдық-саяси, мәдени, спорттық өмірін көрсететін 
фотоқұжаттар да көп. Мемлекеттік архивте сондай-ақ, аудандық газеттің, басқа да басылымдардың 
коллекциясы жинақталған. «Заря коммунизма», «Коммунизм таңы» газеттерінің 1969-1990 жылдар 
арасындағы нөмірлері жинақталған. «Социалистік жол» газетінің 1957 кезеңдегі басылымдары да 
зерттеушілер үшін маңызды құжат болып саналады. 1991-2016 жылдар аралығындағы «Единство-
Бірлік» газеттерінің 55 тігіндісі бар. Осы дерек арқылы оқырмандар сол дәуірдің тынысын аңғара 
алады.
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Зеренді ауданы мемлекеттік архивінің ұжымы. 2018 жыл
Коллектив государственного архива Зерендинского района. 2018 год

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Кәрібай Мұсырманның мемлекеттік архивте болуы.  
2018 жылғы 4 қаңтар

Посещение госархива депутатом Мажилиса Парламента РК Карибаем Мусырман.  
4 января 2018 года
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В государственном архиве Зерендинского района по состоянию на 01.01.2018 года числится 
273 фонда, 72075 единиц хранения, в том числе управленческой документации постоянного 
хранения - 47008, по личному составу - 24577, личного происхождения - 365, научно-технической 
документации - 4, фотодокументов - 97.

Государственный архив Зерендинского района является одним из самых крупных архивов 
Акмолинской области. Решением исполкома Зерендинского районного Совета народных депутатов 
от 8 июля 1991 года № 183-7 образован как хозрасчетный архив по личному составу. В дальнейшем 
хозрасчетный архив был реорганизован в государственный и на хранение принимались документы 
и постоянного хранения и по личному составу.

Архивные документы - объективные свидетели своего времени. Государственный архив хранит 
документы Зерендинского и бывшего Кокчетавского районов. Хронологические рамки хранящихся 
документов - с 1917 по 2010 годы. Это документы представительных и исполнительных органов 
власти, учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности как действующих на 
территории района, так и прекративших свою деятельность.

В государственном архиве с.Зеренда находятся на хранении фотодокументы, которые 
свидетельствуют о знаменательных датах Зерендинского района.

Созданы фонды личного происхождения на ветеранов Великой Отечественной войны Лямина 
Ивана Ивановича, Зиновьевой Александры Александровны, Плюснина Николая Георгиевича и 
Плюсниной Лидии Дмитриевны, а также на советского, партийного работника Айтхожина Елтая 
Зейнельгабиденовича, на Почетных граждан Зерендинского района Азнабаева Баймурата и Шахма 
Баймурзина. 

В государственном архиве имеются фотодокументы, которые отражают общественно-
политическую, культурную, спортивную жизнь района. В государственном архиве также хранится 
коллекция газет, в которую входят районные газеты. Хронология издания газеты «Заря коммунизма», 
«Коммунизм таңы» охватывает периоды с 1969 по 1990 годы. 

  Наиболее востребованы и значимы для исследователей газеты раннего периода - 1957 газета 
«Социалистік жол». Газета «Единство-Бірлік» с 1991-2016 годы. Их в архиве насчитывается более 
55 подшивок, среди них наиболее полно охвачены номера газет «Заря коммунизма» и «Единство-
Бірлік». С их помощью читатели познают живую хронику событий тех дней.
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Зеренді ауданының мәдениет үйінде «Өлке тарихы - ел тарихы» 
жылжымалы фотокөрмесінің тұсаукесері өтті. 

2018 жылғы 24 шілде

Презентация передвижной фотовыставки «Өлке тарихы - ел тарихы» в  
Зерендинском районном Доме культуры.  

24 июля 2018 года 
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ҚОРғАЛжын АУДАнының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ КОРГАЛжынсКОГО РАйОнА

сарбалин нұржан тлеуберсінұлы

2012 жылы Қорғалжын ауданы мемлекеттік архивінің директоры 
болып тағайындалды.

Қорғалжын ауданының мемлекеттік архивінде 2018 жылдың 1 
қаңтарына 146 қор, 2406 сақтау бірлігі, оның ішінде тұрақты сақтаудағы 
басқару құжаттары 15967, жеке құрам бойынша 8129 құжат тіркелген. 

Халық депутаттары Қорғалжын аудандық кеңесі атқару комитетінің 1989 жылғы 28 қарашадағы 
№20/366 шешімімен ауданда жеке құрам бойынша шаруашылық есептегі архив құрылды. 1992 
жылы Қорғалжын мемлекеттік архиві, ал 1997 жылғы 14 қарашада Қорғалжын ауданының 
мемлекеттік архиві болып аталды.

Қорғалжын ауданының мемлекеттік архивінде 1926-2012 жылдар аралығындағы құжаттар 
сақталған. Тұрақты сақтаудағы қорда халық депутаттары аудандық және селолық кеңестердің 
халық шаруашылығының барлық салаларын дамыту жөніндегі құжаттары жинақталған. Онда 
ауыл шаруашылық өндірісінің жетістіктері, тұрақты комиссиялардың қызметі, селолардың дамуы 
қамтылған.

Аудандық ұйымдардың, мекемелер мен кәсіпорындардың қорында ауылшаруашылығы, 
медицина, білім, мәдениет жайлы дерек те көп. Олардың қатарына нұсқаулық, ақпараттық және 
талдау сипатындағы, комиссия мәжілістері мен жиналыстарында қабылданған шешімдерді 
жатқызуға болады. Тұрақты сақтаудағы ауқымды істер «Кеңбидайық» ет совхозы мен Қорғалжын 
аудандық мамандандырылған бірлестігінің құжаттарында жазылған. 

Мемлекеттік архивте жеке құрам бойынша кәсіпорындардың, мекемелердің және ұжымдардың 
құжаттары 146 қорда сақталған. Бұл құжаттар: жеке құрам бойынша бұйрықтар, жалақы жөнінен 
есеп-төлем ведомосы, жеке еңбек шарты, жеке іс-қағаздар. Жеке құрам бойынша қордағы 
мәліметтердің басым көпшілігі аудандық білім бөліміне, Қорғалжын аудандық мамандандырылған 
бірлестігіне, «Қарашалғын» совхозына арналған. «Арықты» ет совхозының қоры 1934 жылдан 
бергі уақытты қамтиды.

Қорғалжын ауданының мемлекеттік архивінде  Қорғалжын ауданының № 29 учаскесі халық 
сотының, № 1,9 учаскесінің 1926-1943 жылдарғы құжаттары сақталған. Бұл құжаттар сот үкімі 
мен шешімдері, тізімдер мен есептер. Олар араб, латын алфавитімен жазылған. 

Қорғалжын аудандық газеттерінің фотокөшірмесі тарихи оқиғалардан көп мағлұмат береді. 
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Қорғалжын ауданы мемлекеттік архивінің ұжымы. 2017 жыл 

Коллектив государственного архива Коргалжынского района. 2017 год

***

В государственном архиве Коргалжынского района по состоянию на 01.01.2018 года числится 
146 фондов, 24096 единиц хранения, в том числе управленческой документации постоянного 
хранения -15967, по личному составу -8129.

 Решением исполкома Кургальджинского районного Совета народных депутатов от 28 ноября 
1989 года № 20/366 в районе образован хозрасчетный архив по личному составу, который в 1992 
году преобразован в государственный архив Кургальджинского, с 14.11.1997 года Коргалжынского 
района.

В Коргалжынском районном государственном архиве хранятся документы с 1926 по 2012 годы. 
В документах постоянного хранения фондов районного и сельских Советов народных 

депутатов содержатся сведения о развитии всех отраслей народного хозяйства, достижениях в 
сельскохозяйственном производстве, работе постоянных комиссий, развитии села.

 В фондах районных организаций, учреждений и предприятий - документы о развитии сельского 
хозяйства, медицины, образования, культуры района, телекоммуникаций. К ним относятся 
документы распорядительного, информационного и анализирующего характера, по планированию 
и отчетности, фиксирующие ход заседаний комиссий и собраний. Наиболее крупным по количеству 
дел постоянного хранения являются фонды Кенбидайкского мясосовхоза и Кургальджинского 
райспецхозбъединения.

Госархив хранит документы по личному составу предприятий, учреждений и организаций, 
которые сосредоточены в 146 фондах. Они представлены приказами по личному составу, расчетно-
платежными ведомостями по заработной плате, индивидуальными трудовыми договорами, 
личными делами. Большое количество дел по личному составу хранится в фондах районного отдела 
народного образования, Кургальджинского райспецхозобъединения, Карашалгинского совхоза. 
Фонд мясосовхоза «Арыктинский» содержит документы с 1934 года.

В Коргалжынском районном государственном архиве хранятся фонды  народного суда 
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Кургальджинского района № 29 участка, № 1,9 участка  за 1926-1943 годы. В этих документах 
все приговоры и решения суда, списки, отчеты были написаны на арабском, латинском алфавите, 
многие документы написаны на газетных бумагах. 

Имеются фотокопии страниц газет Коргалжын, их материалы являются богатейшим источником 
исторических сведений

Қорғалжын ауданында өткен «Өлке тарихы - ел тарихы» жылжымалы фотокөрмесінің тұсаукесері.  
2018 жылғы 29 тамыз

Презентация передвижной фотовыставки «Өлке тарихы - ел тарихы» в Коргалжынском районе. 
29 августа 2018 года
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сАнДыҚтАУ АУДАнының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ сАнДыКтАУсКОГО РАйОнА

Виноградова Галина Ивановна

1990 жылы Сандықтау ауданы мемлекеттік архивінің директоры 
болып тағайындалды.

Сандықтау ауданының мемлекеттік архивінде 2018 жылғы 1 қаңтарға 
233 қор, 46528 сақтау бірлігі, оның ішінде тұрақты сақтаудағы басқару 
құжаттары 23420, жеке құрам бойынша 22526, жеке сипаттағы құжат 
272, 310 фотоқұжат тіркелген. 

Халық депутаттары Балкашин аудандық кеңесі атқару комитетінің 1990 жылғы 7 қыркүйектегі 
№17/216 шешімімен жеке құрам бойынша шаруашылық есептегі архив құрылды. Архив және 
құжаттама басқармасының 1993 жылғы 4 қаңтардағы бұйрығымен 1993 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап шаруашылық есептегі архив аудандық мемлекеттік архив болып қайта құрылды.

Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 14 қарашадағы №3759 «Жекелеген 
әкімшілік-аумақтық бірлікті қайта атау және олардың транскрипциясын өзгерту туралы» Жарлығы 
негізінде Балқашин ауданы Сандықтау атанды. Осыған байланысты 1997 жылғы қарашадан 
Балқашин ауданының мемлекетті архиві Сандықтау ауданының мемлекеттік архиві атанды.

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 1999 жылғы 8 сәуірдегі №587-1902 
ГУ тіркеу нөмірімен  берілген куәлікке  сәйкес Сандықтау ауданының мемлекеттік архиві 
«Сандықтау ауданының мемлекеттік архиві» мемлекеттік мекемесі атанды. Сандықтау ауданның 
мемлекеттік архивінде  Молотов, Балкашин, Сандықтау аудандарының мекемелері, ұйымдары, 
кәсіпорындарының құжаттары шоғырланған. 

Хронологиялық құжаттар 1846, 1868, 1914, 1928, 1930-2016 жылдарды қамтиды. 1846 жылғы 
ең көне құжат Сандықтау селосының, Сандықтау бастауыш мектебінің тарихы мен Ұлытау 
станциясының фотосуретіне арналған. Фотоқұжаттар назар аударарлықтай: 1846 жылғы бірінші 
гильда купеці Кашкаровтың үйі, станция казактарын 1914 жылы Германиядағы соғысқа шығарып 
салу, колхозшылардың 1940 жылғы аудандық бірінші съезі, 1945 жылғы аудандық партия 
конференциясы, 1936 жылы Балкашин селосындағы мектеп құрылысы. Сандықтау станциясындағы 
бұрынғы казак Грибановтың ақталуы туралы құжат та айрықша құнды. Селолық кеңестердің 
(Преображенский, Михайловский, Бастрымовский) 1928-1937 жылдарғы құжаттарында 
колхозшылардың және олардың отбастарының, сайлау құқығынан айрылған адамдардың тізімі 
жазылған. 1930-1940  жылдарғы архивтік құжаттардағы қазақ тіліндегі латын алфавиті де ерекше 
назар аударады.

Кеңестік дәуірдегі қорда Балқашин аудандық атқару комитетінің, селолық кеңестердің, ұйымдар 
мен кәсіпорындардың, жергілікті жерде жаңа үкіметтің қалыптасуы, соғысқа дейінгі бесжылдықтар, 
Ұлы Отан соғысы жылдары, тың және тыңайған жерлерді игеру, халық шаруашылығының барлық 
саласының дамуы, мәдениет, өндіріс озаттары мен көпбалалы аналарды марапаттау құжаттары 
жинақталған. Фотоқұжаттар сондай-ақ, Ұлы Отан соғысының қилы кезеңдері мен оған қатысушылар, 
Социалистік Еңбек Ерлері, Балқашин ауданының тарихы жайлы терең мағлұмат береді. Алғашқы 
тың игеру, алғашқы қоныс тойлары, орталық усадьбалар мен совхоз поселкелерінің құрылысы, 
оларды абаттандыру жайлы фотосуреттер де құнды. Жергілікті басқару органдарының, оған 
бағынышты ұйымдардың, өнеркәсіп, ауылшаруашылық, сауда, қаржы салаларының, кәсіпорын, 
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транспорт, байланыс, тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорындарының жетістіктері де назар 
аударарлықтай. 

Білім беру бөлімінің, Сандықтау балалар үйінің құжаттары аудандық халық ағарту саласынан 
мағлұмат береді, сондай-ақ мұнда елді-мекендердің атауымен аталатын мектептер тізімі, 
педагогикалық кеңестердің хаттамалары, 1932 жылдан бергі балалар үйінің тәрбиеленушілері 
жайлы мәліметтер де бар. 

Социалистік Еңбек Ері Боронина Раиса Степановна, тыл және еңбек ардагері Лотц Борис 
Германович, Ұлы Отан соғысына қатысушылар Шепель Михайл Прокопьевич, Шишкин Иван 
Павлович, Горобцев Петр Ильич, СССР, Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген мұғалімі Шуховцова Мария 
Васильевна және басқалар жайлы құжаттар біздің атақты жерлестеріміздің еңбектері, қоғамдық 
жұмыстағы белсенді қызметтері жайлы құнды мағлұмат береді.

Сандықтау ауданы мемлекеттік архивінің ұжымы. 2017 жыл

Коллектив государственного архива Сандыктауского района. 2017 год 
 

*** 

В государственном архиве Сандыктауского района по состоянию на 01.01.2018 года числится 233 
фонда,  46528 единиц хранения, в том числе управленческой документации постоянного хранения - 
23420, по личному составу - 22526, личного происхождения - 272, фотодокументов - 310.

Решением исполкома Балкашинского районного Совета народных депутатов от 7 сентября 1990 
года № 17/216 образован хозрасчетный архив по личному составу. Приказом управления архивами 
и документацией от 4 января 1993 года с 1 января 1993 года хозрасчетные архивы преобразованы в 
районные государственные архивы. 

На основании Указа Президента Республики Казахстан от 14 ноября 1997 года за № 3759 
«О переименовании отдельных административно - территориальных единиц и изменений их 
транскрипции» Балкашинский район переименован в Сандыктауский. В связи с этим с ноября 
1997 года государственный архив Балкашинского района именуется как государственный архив 
Сандыктауского района.
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Согласно свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица от 8 апреля 
1999 года регистрационный номер 587-1902-ГУ государственный архив Сандыктауского района 
именуется как государственное учреждение «Государственный архив Сандыктауского района».

В государственном архиве Сандыктауского района сосредоточены документы учреждений, 
организаций, предприятий Молотовского, Балкашинского, Сандыктауского района.

  Хронологически документы охватывают период с 1846, 1868, 1914, 1928, 1930-2016 годы. 
Самый ранний документ датируется 1846 годом, это рукописи истории села Сандыктав, истории 
Сандыктавской начальной школы, фотографии Улутауской станицы. Немалый интерес представляют 
фотодокументы: Дома купца первой гильдии Кашкарова 1846 года, проводы казаков станицы на 
войну с Германией 1914 года, первого районного съезда колхозников 1940 года, районной партийной 
конференциий 1945 года, строительства школы села Балкашино 1936 года. Ценными являются 
документы о реабилитации бывшего казака Сандыктавской станицы Грибанова. Не менее значимые 
документы сельских Советов (Преображенского, Михайловского, Бастрымовского) за 1928-1937 
годы, где имеются списки членов колхозов и их семей, лишенных избирательных прав. Большой 
интерес представляет  латиница казахского языка по архивным документам периода1930-1940 
годов.

Документы советского периода хранят фонды Балкашинского райисполкома, сельских Советов, 
учреждений, организаций и предприятий района, которые освещают исторический процесс 
восстановления и становления Советской власти, первых довоенных пятилеток, периода Великой 
Отечественной войны, освоения целинных и залежных земель, развития всех отраслей народного 
хозяйства, культуры, сведения о награждении передовиков производства, многодетных матерей.

Фотодокументы отображают события периода Великой Отечественной войны, фотографии 
Героев Социалистического труда, уникальную коллекцию составляют документы по истории 
Балкашинского района, фотографии и рассказы участников Великой Отечественной войны.

Ценную коллекцию представляют собой фотографии об истории освоения целины: приезд 
новоселов на целину, снимки, отражающие непосредственный подъем целины, строительство 
центральных усадеб, совхозных поселков, их благоустройство.

Документы фондов местных органов управления, подведомственных организаций, 
характеризуют промышленность, сельское хозяйство, торговлю, функционирование финансовых 
органов, предприятий и учреждений транспорта, связи, бытового обслуживания.

Документы отдела народного образования, Сандыктавского детского дома содержат сведения 
о развитии народного просвещения района, списки школ с наименованием населенных пунктов, 
протокола педагогических Советов, списки детей детского дома, начиная с 1932 года.

Поистине бесценные документы о служебной, общественной и творческой деятельности наших 
земляков, которые представлены документами личного происхождения: Героя Социалистического 
труда Борониной Раисы Степановны, общественно-политического деятеля района, труженика 
тыла, ветерана труда Лотца Бориса Германовича, участников, инвалидов Великой Отечественной 
войны Шепеля Михаила Прокопьевича, Шишкина Ивана Павловича, Горобцова Петра Ильича, 
заслуженного учителя СССР, Казахской ССР, общественного деятеля района Шуховцовой Марии 
Васильевны и другие. 
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Облыс әкімі М.Мырзалин мен Сандықтау ауданының әкімі А.Есмағамбетов 
«Өткенді еске алу - болашақ үшін маңызды» экскурсияға қатысты.

Экскурсия «Память о прошлом и настоящем - для будущего» с участием акима области 
М. Мурзалиным и акимом Сандыктауского района Исмагамбетовым А.С.

«Сандықтау ауданы: уақыт, оқиға, адамдар» көрмесі.  
2017 жылғы 15 желтоқсан

Выставка «Сандыктауский район: время, события, люди». 
15 декабря 2017 года
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цеЛИнОГРАД АУДАнының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ цеЛИнОГРАДсКОГО РАйОнА

Абраева Ләззат елубайқызы 

2017 жылы Целиноград ауданы мемлекеттік архивінің директоры 
болып тағайындалды.

Целиноград ауданының мемлекеттік архивінде 2018 жылғы 1 
қаңтарға 165 қор, 44253 сақтау бірлігі, оның ішінде тұрақты сақтаудағы 
22833 басқару құжаттары, жеке құрам бойынша 21420 тіркелген. Халық 

депутаттары Целиноград облыстық кеңесі атқару комитетінің 1988 жылғы №2 қазандағы №16/418 
шешімімен 1988 жылғы 1 қазаннан бастап халық депутаттары Целиноград аудандық кеңесі атқару 
комитетінің жанынан жеке құрам бойынша шаруашылық есептегі архив құрылды. 

 Целиноград аудандық әкімшілігі басшысының 1993 жылғы 29 қаңтардағы №8 шешімімен 
жеке құрам бойынша шаруашылық есептегі архив базасында Целиноград аудандық әкімшілігінің 
мемлекеттік архиві құрылды. Ақмола облысы әкімінің 1996 жылғы 18 шілдедегі №17 шешімімен 
Целиноград ауданының мемлекеттік архиві құрылды. 1999 жылғы 15 наурызда «Целиноград 
ауданының мемлекеттік архиві» мемлекеттік мекемесі атанды. (Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу 
куәлігі №1156-1901-ГУ, 1999 жылғы 15.03). Целиноград мемлекеттік архивінде кеңес дәуірінің 
(1925-1990 ж.) және тәуелсіздік жылдарының (1991-2012 ж.) құжаттары сақталған. 

 Тәуелсіздік кезеңіне қатысты қорда Целиноград ауданы әкімі аппаратының, селолық округтердің, 
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, акционерлік қоғамдардың құжаттары бар. Мазмұны 
жағынан халық депутаттары аудандық кеңесінің, атқару комитетінің, аудандық жоспарлау 
комиссиясының, мәдениет бөлімінің, аудан әкімі аппаратының, Целиноград құс шаруашылығы 
жөніндегі өндірістік бірлестігінің құжаттары айрықша маңызға ие. Бұл құжаттар арқылы аудан 
тарихының қалыптастыру кезеңін көз алдымызға елестетуге болады.

 Еңбекшілер депутаттары Ақмол аудандық кеңесі атқару комитетінің құжаттары да тарихи 
маңызға ие. Бұл құжаттардан аудан тарихынан мағлұмат алумен бірге еліміздің даму кезеңдерін 
де аңғаруға болады. ХХ ғасырдың 30-жылдарындағы құжаттар кулак байлардың жойылуын, 
жаппай коллективтендіру саясаты, астық дайындау, арнайы бөлімшелер құру жөнінде баяндайды. 
Соғыс жылдарғы құжаттар, жер аударылып келген немістерді қабылдау, оларды орналастыру, 
корей шаруашылықтарына көмек көрсету, майданға, майдангерлердің отбастарына көмек жайлы 
баяндайды.

 Соғыстан кейінгі жылдарғы құжаттарда халық шаруашылығын қайта қалпына келтіру, тың 
игеру, совхоздарды құру деректері жинақталған. №27, 28, 29, 31 еңбек поселкелерінің, 1936-
1960 жылдарғы Семенов селолық кеңесіндегі Сталин атындағы колхоздың, 1942-1961 жылдарғы 
Романов селолық кеңесіндегі Калинин атындағы колхоздың, Казгочинский, «Авангард» машина-
трактор станцияларының соғыс жылдарғы тылдағы еңбектері көрініс тапқан.

Целиноград құс шаруашылығы өндірістік бірлестігінің қолжеткен жетістіктерінен бай 
мағлұмат алуға болады. Бұл кәсіпорын «Акмолинский» құс шаруашылығының негізінде 
құрылған болатын. Целиноград фарфор заводының қорындағы құжаттар НКВД-нің ГУЛАГ 
тұтқындары үшін сынақ кәсіпорыны ретінде салынған заводының тарихынан сыр шертеді.  
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Ақмол аудандық жоспарлау комиссиясының ерте кездегі құжаттары ауданның әлеуметтік-
экономикалық дамуына мағлұмат берумен бірге, аудан тарихы жайлы баяндайды. 

Целиноград ауданы мемлекеттік архивінің ұжымы. 2018 жыл

Коллектив государственного архива Целиноградского района. 2018 год 
 

*** 

В государственном архиве Целиноградского района по состоянию на 01.01.2018 года числится 
165 фондов, 44253 единиц хранения, в том числе управленческой документации постоянного 
хранения - 22833, по личному составу - 21420.

Решением исполкома Целиноградского областного Совета народных депутатов от 12 октября 
1988 года №16/418 при исполкоме Целиноградского районного Совета народных депутатов с  
1 октября 1988 года был образован хозрасчетный архив по личному составу.

На базе хозрасчетного архива по личному составу, решением Главы Целиноградской районной 
администрации от 29 января 1993 года № 8 образован государственный архив Целиноградской 
районной администрации.

Решением акима Акмолинской области от 18 июля 1996 года № 17 был преобразован в 
государственный архив Целиноградского района.

С 15 марта 1999 года был переименован в государственное учреждение «Государственный архив 
Целиноградского района» (свидетельство о госрегистрации юридического лица №1156-1901-ГУ от 
15.03.1999).

В госархиве Целиноградского района хранятся документы советского периода (1925-1990) и 
периода независимости (1991-2012). 

Период независимости представляют документы аппарата акима Целиноградского района, 
сельских округов, товариществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ и других. 

Наиболее значительными по содержанию являются фонды районного Совета депутатов 
трудящихся (народных депутатов) и его исполкома, районной плановой комиссии, отдела культуры, 
аппарата акима района, Целиноградского производственного объединения по птицеводству. 
Эти документы содержат многоаспектную информацию, по ним можно проследить историю 
становления и развития района.
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Историческую значимость представляют документы исполнительного комитета Акмолинского 
районного совета депутатов трудящихся. В документах данного фонда отражена не только история 
района, по ним можно проследить все важнейшие вехи истории нашей страны. 

Документы 30-х годов ХХ века рассказывают о ликвидации кулацко-байских хозяйств, о 
проведении сплошной коллективизации, хлебозаготовках, организации спецотделения Карлага 
на месте бывшего трудпоселка № 26. Эти сведения содержатся в протоколах закрытых заседаний 
президиумов Акмолинского райисполкома, сельсоветов района.

В документах военных лет отражена огромная работа, которая проводилась при размещении 
переселенцев-немцев, обустройства эвакуированного населения, оказания помощи корейским 
хозяйствам, оказания помощи фронту, семьям фронтовиков.

В документах послевоенных лет имеются сведения о восстановлении народного хозяйства, 
освоении целинных и залежных земель, образовании совхозов и т.д.

В фондах трудовых поселков №№ 27, 28, 29, 31 (так называемых «точек»), колхозов им. Сталина 
Семеновского сельского совета за 1936-1960 годы, имени Калинина Романовского сельского 
совета за 1942-1961 годы, Казгочинской машинно-тракторной станции (МТС) и МТС «Авангард» 
отражена работа в тылу в годы ВОВ.

Источниками для научно-исследовательской работы являются документы крупного 
птицеводческого предприятия на промышленной основе - Целиноградского производственного 
объединения по птицеводству, организованному на базе птицесовхоза «Акмолинский».

В фонде Целиноградского фарфорового завода представляют интерес документы об истории 
создания завода - как экспериментального завода НКВД, для узников ГУЛАГа.

В документах ранних лет Акмолинской районной плановой комиссии отражена история 
становления района, социально-экономическая характеристика района.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында Ақмол селосының мәдениет үйінде  
«Өлке тарихы - ел тарихы» жылжымалы фотокөрмесінің тұсаукесері өтті. 2018 жылғы 28 тамыз

Презентация передвижной фотовыставки «Өлке тарихы - ел тарихы» в Доме культуры села Акмол в рамках 
реализации программы «Рухани жаңғыру». 28 августа 2018 года
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шОРтАнДы АУДАнының мемЛеКеттіК АРхИВі 
ГОсУДАРстВенный АРхИВ шОРтАнДИнсКОГО РАйОнА

Қасымова жібек мәлғаждарқызы 

2011 жылғы наурызда Шортанды ауданы мемлекеттік архивінің 
директоры болып тағайындалды.

Шортанды ауданы мемлекеттік архивінде 2018 жылғы 1 қаңтарға  
164 қор, 40465 сақтау бірлігі, оның ішінде 19273 тұрақты сақтаудағы 

басқару құжаттары, жеке құрам бойынша 21804, жеке сипаттағы 108, 87 фотоқұжат, 8 бейнеқұжат  
тіркелген.

Шортанды ауданының мемлекеттік архиві Ақмола облыстық әкімшілігі басшысының 1992 
жылғы 3 сәуірдегі №17 шешімі негізінде Шортанды аудандық әкімшілігі басшысының 1992 жылғы 
10 шілдедегі №246 шешімімен құрылды. Аудандық архив аудан территориясында орналасқан 
кәсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдардың (жекешелендірілген) құжаттарын сақтау, есебін 
жүргізу және пайдалануды қамтамасыз ету, сондай-ақ, азаматтардың құқықтары мен мүдделерін 
қорғау үшін құрылды.

1998 жылғы 24 наурызда қайта тіркеуден өткеннен кейін архив «Шортанды ауданының 
мемелкеттік архиві» мемлекеттік мекемесі атауына ие болды. 1999 жылғы сәуірдегі №584-1902 
қайта тіркеу куәлігі бойынша «Шортанды ауданының мемлекеттік архиві» мемлекеттік мекемесі 
атанды.

Мемлекеттік архивте Шортанды ауданының құжаттары сақталған. Колхоздардың, совхоздардың 
машина-трактор станцияларының қорында мемлекетіміздің аграрлық саясаты, тың және тыңайған 
жерлерді игеру, ауыл шаруашылығын дамыту деректері жинақталған. Шортанды мемлекеттік 
архивіндегі тәуелсіздік жылдарғы да құжаттар бар. Олардың ішінде жаңадан құрылған орган - 
Шортанды мәслихатының құжаттары айрықша маңызға ие. Онда ауданның бюджеті, білім беру, 
денсаулық сақтау, мәдениет мекемелерінің жетістіктері жинақталған. Шортанды мемлекеттік 
архивіндегі жеке құрам бойынша жинақталған құжаттар таратылған кәсіпорындар, ұйымдар 
мен мекемелерді қамтиды. Мұнда жеке құрам бойынша бұйрықтар, есеп айырысу төлемдерінің 
ведомосы, жалақы жөніндегі есеп шот, жұмысшылардың тізімі, жеке тұлғалармен жасалған еңбек 
шарты, жұмыстан шығарылған адамдардың Т-2 үлгідегі кәртішкесі жайлы деректер сақталған. 
Сондай-ақ архивте ауданның дамуына елеулі үлес қосқан тұлғалар А.Велижанцев, Ш.Мұқышев, 
И.Назаренко, Р.Горелова, Г.Скирда жайлы мәліметтер де көп-ақ.

Коллекция қоры жыл сайын жаңа фотоқұжаттармен толығуда. 2012 жылы Шортанды ауданының 
архивінде «Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды» бейнеқұжаттар коллекциясы жинақталды. 2016 
жылы бұл қор ауданның жетпіс жылдығы, ауданда тың игерудің алпыс жылдығы, Социалистік 
Еңбек Ерлері Кан Де Хан мен Н.И.Лянның 100 жылдығына арналған дерекпен толықты.

Шортанды аудандық  архивіндегі қызықты құжаттардың қатарында мына жергілікті атқарушы 
билік органының деректерін жатқызуға болады: жұмысшы, шаруа және қызыл әскер депутаттары 
аудандық кеңесі, сондай-ақ аудандық кеңестің  атқару комитеті. Бұл құрылымдар жергілікті билік  
органдарының 1939 жылғы қазаннан бергі тарихынан мәліметтер береді. Былайша айтқанда 
жергілікті жерде мемлекеттік органның қалыптасу тарихын баяндайды. 
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Аудандағы көне өндіріс орындарының бірі - Шортанды мебель фабрикасы жайлы құжат та бар.

Шортанды ауданы мемлекеттік архивінің ұжымы. 2018 жыл

Коллектив государственного архива Шортандинского района. 2018 год 
 

***
 
    В государственном архиве Шортандинского района по состоянию на 01.01.2018 года числится 
164 фонда,  40465 единиц  хранения,  в том числе управленческой документации  постоянного 
хранения -19273, по личному составу - 21084, личного происхождения- 108, фотодокументов - 87, 
видеодокументов - 8.

Шортандинский районный государственный архив образован решением главы Шортандинской 
районной администрации от 10 июля 1992 года № 246 на основании решения главы Акмолинской 
областной администрации от 03 апреля 1992 года за № 17.

Районный архив создан для обеспечения сохранности, учёта и использования документов, 
предприятий, учреждений и организаций (в том числе приватизированных), расположенных на 
территории района, в целях обеспечения удовлетворения и защиты прав и интересов граждан.

В соответствии с перерегистрацией от 24 марта 1998 года архив стал именоваться как 
государственное учреждение «Государственный архив Шортандинского района». Согласно 
свидетельству о перерегистрации № 584-1902 в апреле 1999 года госархив переименован в ГУ 
«Государственный архив Шортандинского района».

В госархиве хранятся документы Шортандинского района. В фондах колхозов, совхозов, 
машинно-тракторных станций (МТС) отражена аграрная политика государства, освоение целинных 
и залежных земель, подъём сельского хозяйства.

Шортандинский госархив также хранит документы периода независимости Республики 
Казахстан. Наиболее значимые из них: вновь образованный орган - Шортандинский маслихат, 
куда вошли сведения о бюджете района, деятельности учреждений образования, здравоохранения, 
культуры.

Шортандинский госархив хранит и документы по личному составу ликвидированных 
предприятий, учреждений и организаций. Сюда вошли приказы по личному составу, расчётно-
платёжные ведомости, лицевые счета по заработной плате, списки работников, индивидуальные 
трудовые договора, карточки формы Т-2 уволенных работников.
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В районном архиве также хранятся документы личного происхождения граждан, внесших 
весомый вклад в развитие района: Велижанцева А. Ф., Мукушева Ш. Ш., Назаренко И. В., Гореловой 
Р. Б., Скирда Г. И. 

Ежегодно пополняется фонд коллекции фотодокументов, где отражены интересные события, 
происходившие в районе.

В 2012 году Шортандинским районным архивом создана коллекция видеодокументов 
«Никто не забыт, ничто не забыто». В 2016 году видеоколлекция пополнена 4 единицами, 
посвященные к 70-летию района, 60-летию целины в Шортандинском районе, к 100-летиям Героев 
Социалистического труда Кан Де Хана и Н.И. Ляна.

Одними из самых интересных документов в Шортандинском районном архиве являются 
документы местных органов исполнительной власти: Шортандинского районного Совета рабочих 
крестьянских и красноармейских депутатов, а также исполкомов райсоветов. Они составляли 
единую систему местных органов исполнительной власти и образованы в районе со дня его 
создания в октябре 1939 года. Эти документы интересны тем, что раскрывают историю становления 
государственной власти на местах.

Также представляют интерес документы Шортандинской мебельной фабрики (промкомбината), 
являющимся одним из старейших объектов промышленности в районе.

 
Ақкөл ауданы Шортанды ауданына эстафета тапсыруда.  

2015 жылғы 23 тамыз

Передача эстафеты Аккольского района Шортандинскому району. 
23 августа 2018 года
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III тАРАУ

Ақмола облысы архив  
қызметінің ардагерлері

РАзДеЛ III

Ветераны архивной службы  
Акмолинской области
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АРхИВ Қызметінің бАсшыЛАРы
РУКОВОДИтеЛИ  АРхИВнОй сЛУжбы

чУпРИн ЮРИй ФеДОРОВИч   
Ақмола облысы архив және құжаттама  
бөлімінің бастығы  
(1998 - 2004) 
Начальник отдела архивов и документации  
Акмолинской области

мАтРOсОВ ГеннАДИй нИКОЛАеВИч   
Ақмола облысы архив және құжаттама  
басқармасының бастығы  
(2004-2011) 
Начальник управления архивов и  
документации Акмолинской области

ГЛУшКОВсКАя нАтАЛья ГРИГОРьеВнА  
Ақмола облысы архив және құжаттама  
басқармасының жетекшісі  
(2011-2015).
Руководитель управления архивов и 
документации Акмолинской области 
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бАйчИКОВ нИКОЛАй ИВАнОВИч  
Целиноград облысы мемлекеттік  
архивінің директоры 
(1974-1990)
Директор государственного архива 
Целиноградской области

КАчКОВсКИй ВЛАДИмИР ИВАнОВИч   
Ақмола облысы мемлекеттік  
архивінің директоры  
(1997-2006)  
Директор государственного архива 
Акмолинской области

пОЛОженцеВ АЛеКсАнДР нИКОЛАеВИч   
Ақмола облысы мемлекеттік  
архивінің директоры  
(2006-2012)  
Директор государственного архива 
Акмолинской области
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сАЛыҚ ГүЛбАРшын ДәКенҚызы
Ақмола облысы мемлекеттік  
архивінің директоры  
(2012-2017)
Директор государственного архива 
Акмолинской области

сАЛАхОВА ОКсАнА АЛеКсееВнА  
архивист, аға археограф, пайдалану және баспа бөлімінің 
меңгерушісі, Көкшетау облыстық архивінің директоры, 
Солтүстік Қазақстан облысы архив бөлімінің бастығы, 
ведомстволық архив тобының жетекшісі 
(1984-2007) 
Архивист, старший археограф, заведующая отделом 
использования и публикаций, директор Кокшетауского  
областного архива, начальник архивного отдела  
Северо-Казахстанской области, руководитель группы  
ведомственных архивов 

ДОЛГОВА ВАЛентИнА ВЛАДИмИРОВнА  
Көкшетау қаласы мемлекеттік  
архивінің алғашқы директоры.
(1993-2003)   
Первый директор государственного архива  
города Кокшетау 
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мАҚАжАнОВА ҚАншАйым ғАЛымжАнҚызы  
Көкшетау қаласы мемлекеттік архивінің директоры  
(2003-2006)   
Директор госархива города Кокшетау

теРещенКО АЛЛА бОРИсОВнА   
Көкшетау қаласы мемлекеттік архивінің директоры  
(2006-2011) 
Директор госархива города Кокшетау 

КРАсИЛьнИКОВ ЮРИй АЛеКсееВИч 
Көкшетау қаласы мемлекеттік архивінің директоры 
(2011-2016) 
Директор госархива города Кокшетау 
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ЛебеДеВ ИВАн степАнОВИч   
Атбасар қаласы мемлекеттік  
архивінің директоры  
(1993-2007)  
Директор госархива  
города Атбасар

бАЛғАзИн сәУЛет шәКіұЛы  
Атбасар қаласы мемлекеттік 
архивінің директоры 
(2007-2014) 
Директор госархива 
города Атбасар 

пОпОВА ГАЛИнА ФИЛИппОВнА   
Степногорск қаласы мемлекеттік  
архивінің директоры  
(1999-2007)  
директор госархива  
города Степногорск 
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РезОВ петР мИхАйЛОВИч   
Ақкөл ауданы мемлекеттік  
архивінің директоры  
(1971-2007)   
Директор госархива   
Аккольского района 

жАҚсыЛыҚОВA КөГАРшын нұРИДенҚызы 
Ақкөл ауданы мемлекеттік  
архивінің директоры 
(2007-2012, 2014-2016) 
Директор госархива  
Аккольского района

УжАКИн ЮРИй ИВАнОВИч  
Ақкөл ауданы мемлекеттік  
архивінің директоры  
(2012-2014)  
Директор госархива  
Аккольского района
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КОтОВ ВЛАДИмИР петРОВИч   
Астрахан ауданы мемлекеттік  
архивінің директоры  
(1991-2008)   
Директор госархива 
Астраханского района  
 

бОнДАРь тАмАРА АЛеКсАнДРОВнА  
Щучье ауданы мемлекеттік 
архивінің директоры 
(1994 - 2005)   
Директор госархива 
Щучинского района

шәКИеВ мейРАм әшКенұЛы   
Бурабай ауданы мемлекеттік 
архивінің директоры 
(2005-2017) 
Директор госархива 
Бурабайского района 
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хАметОВ жАнДәУЛет жАңбыРшыұЛы  
Еңбекшілдер ауданы мемлекеттік  
архивінің директоры 
(2001-2005)  
Директор госархива 
Енбекшильдерского района

ИсАжАнОВА бАҚытжАн КенжебАйҚызы  
Архивист (1999-2006) 
Еңбекшілдер ауданы мемлекеттік  
архивінің директоры 
(2006-2013) 
Архивист, директор госархива  
Енбекшильдерского района

мИРОшнИченКО семен тИхОнОВИч  
Краснознаменский ауданы мемлекеттік  
архивінің директоры 
(1992-1996)  
Директор госархива 
Краснознаменского района 
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жАхИн сАғынтАй АУзбАеВИч   
Егіндікөл ауданы мемлекеттік  
архивінің директоры  
(1996-2005)
Директор госархива 
Егиндыкольского района  

АсАнОВ АйтбеК ҚИАмбеКұЛы 
Егіндікөл ауданы мемлекеттік 
архивінің директоры 
(2005-2011)   
Директор госархива
Егиндыкольского района 

ҚОЛДыбАеВА мАйРА жүКенҚызы  
Егіндікөл ауданы мемлекеттік 
архивінің директоры 
(2011-2016) 
Директор госархива 
Егиндыкольского района 
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АсАнОВ мАРАт АйтбеКұЛы  
Егіндікөл ауданы мемлекеттік 
архивінің директоры 
(2016-2018) 
Директор госархива  
Егиндыкольского района  

сАенКО зОя ИВАнОВнА 
Есіл ауданы мемлекеттік 
архивінің директоры 
(1988-2000) 
Директор госархива 
Есильского района  

ИсАКОВА ГАЛИнА сеРГееВнА  
Есіл ауданы мемлекеттік 
архивінің директоры 
(2000-2016) 
Директор госархива 
Есильского архива 
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әбУеВА ҚАРЛығАш ҚАбИДенҚызы  
Жақсы ауданы мемлекеттік 
архивінің директоры 
(2001-2013)  
Директор госархива 
Жаксынского района  

сейітжАнОВА жАнАт сАғынАйҚызы  
Жақсы ауданы мемлекеттік 
архивінің директоры 
(2013-2018)
Директор госархива  
Жаксынского района

әбенОВА РАйымГүЛ сәЛменҚызы
Жарқайың ауданы мемлекеттік 
архивінің директоры 
(2003-2010) 
директор госархива
Жаркаинского района
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cАУхИмОВ теміРбеК зИнеЛұЛы
Жарқайың ауданы мемлекеттік 
архивінің директоры 
(2010-2013) 
директор госархива
Жаркаинского района

АйтхОжИн еЛтАй зейнеЛғАбИДенұЛы 
Зеренді ауданы мемлекеттік 
архивінің директоры 
(1991-2002) 
Директор госархива  
Зерендинского района 

хАЛИЛеВА сВетЛАнА АйтенОВнА   
Зеренді ауданы мемлекеттік 
архивінің директоры 
(2002-2014)    
Директор госархива 
Зерендинского  района 
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АйДОсОВА бАҚытжАн ДОсымбеКҚызы  
Зеренді ауданы мемлекеттік 
архивінің директоры 
(2013-2018) 
Директор госархива 
Зерендинского района 

теміРОВА шОЛпАн шАмыхАнҚызы
Архивист (1990-1996), 
Қорғалжын ауданы мемлекеттік архивінің директоры 
(1996-2010).     
Архивист, директор госархива
Коргалжынского района 

ОРАзАҚОВА бАян жАмКенҚызы 
Целиноград ауданы мемлекеттік 
архивінің директоры 
(2006-2017)  
Директор госархива 
Целиноградского района. 
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АРхИВ Қызметінің АРДАГеРЛеРі
ВетеРАны АРхИВнОй сЛУжбы

КРОнИх ЛЮДмИЛА АЛеКсееВнА  
Ақмола облысы архив және құжаттама 
басқармасының бас маманы 
(2001 - 2014) 
Главный специалист 
управления архивов и документации Акмолинской области

КАзАнцеВА нИнА ИВАнОВнА  
қордың бас сақтаушысы 
(1999-2012)   
Главный хранитель фондов

бИжАнОВА КенжетАй ҚАЛымтАйҚызы  
архивист, архив қоймасының меңгерушісі, құжаттарды 
жабдықтау және мемлекеттік  есепті жүргізу бөлімінің 
бастығы (1993-2017)   
Архивист, завархивохранилищем, начальник отдела  
обеспечения и государственного 
учета документов
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сметАнКИнА нАДежДА ДмИтРИеВнА  
Степногорск қаласы мемлекеттік 
архивінің архивисі 
(1995-2014) 
Архивист госархива 
города Степногорск

КОмАшКО ГАЛИнА ВАсИЛьеВнА 
Степногорск ауданы мемлекеттік 
архивінің архивисі  
(1994-1996, 2001-2018)    
Архивист госархива 
города Степногорск 

хАФИзОВА сАжИДА ФАзИеВнА   
Бухгалтер, Еңбекшілдер ауданы  
мемлекеттік архивінің архивисі 
(1997-2005)   
Бухгалтер, архивист  госархива  
Енбекшильдерского района 
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ЛеВАнДОВсКАя ЛЮбОВь нИКОЛАеВнА 
Аршалы ауданы мемлекеттік  
архивінің бухгалтер-архивисі 
(1987-2006)
Бухгалтер - архивист  госархива 
Аршалынского района  

РыбАЛКО нАДежДА ИВАнОВнА  
Ерейментау ауданы мемлекеттік 
архивінің бухгалтер-архивисі 
(1989-2016)     
Бухгалтер-архивист госархива 
Ерейментауского района 

меДУшеВсКАя ВИЛьмА ФеДОРОВнА  
Ерейментау ауданы мемлекеттік 
архивінің архивисі 
(1997-2015)    
Архивист госархива 
Ерейментауского  района    



▪ АқмолА облысының Архив қызметі ▪

▪  148

ИсАеВА нАтАЛья пАВЛОВнА  
Есіл ауданы мемлекеттік 
архивінің архивисі 
(1995-2015) 
Архивист госархива 
Есильского  района  

тАжіКенОВА ГАРИФА АЛтАйбеКҚызы  
Жақсы ауданы мемлекеттік архивінің
жоғары санаттағы бухгалтер-архивисі 
(2002-2017)    
Бухгалтер-архивист высшей категории  
госархива  Жаксынского района 

әЛбеКОВА РАИсА ҚұРмАнҚызы  
Зеренді ауданы мемлекеттік архивисі, 
архив қоймасының меңгерушісі
(1991-2009) 
Архивист, заведующая архивохранилищем госархива 
Зерендинского района
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бАЛмАғАмбетОВА тАмАРА КАзбАКОВнА 
Зеренді ауданы мемлекеттік 
архивінің архив қоймасының меңгерушісі
(1991-2012) 
Заведующая  архивохранилищем 
госархива Зерендинского района 
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пайдаланылған қорлардың тізімі:

Ф.258 - Ақмола облысының мемлекеттік архиві.

Ф.268 - халық депутаттары Ақмола облыстық кеңесі және оның атқару комитеті.

Ф.1363 - Көкшетау уездік халыққа білім беру бөлімі.

Ф.1451 - халық депутаттары Көкшетау облыстық кеңесі және оның атқару комитеті.

Мемлекеттік архивтің фотоқұжаттар қоры. 

список использованных фондов:

Ф. 258 - Государственный архив Акмолинской области

Ф. 268 - Акмолинский областной Совет народных депутатов и его исполком

Ф. 1363 - Кокчетавский уездный отдел народного образования

Ф. 1451 - Кокшетауский областной Совет народных депутатов и его исполком

Фонды фотодокументов архивов
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