Подоляков Михаил Иванович - Ұлы Отан соғысының қатысушысы,
Қостанай қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы. Оның өмірі туған
жеріне және өз халқына қызмет көрсетудің лайықты үлгісі болып
табылады. Ұлы Отан соғысы жылдарында Отаның азат ету үшін
алдыңғы қатарлы майдандарда жанкешті шайқасты. Оның жауынгерлік
ерлігі жоғары мемлекеттік наградалармен марапатталды.
Соғыстан кейін үйіне оралғаннан соң, ол еңбек жолын 1948 жылы
қатардағы статист болып бастап, өзінің барлық білімі мен күш-жігерін
Қостанай облыстық статистика басқармасына арнады, ал 1962
жылдан 1992 жылға дейін - оның ауыспайтын басшысы.
Михаил Иванович - облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуына,
жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу, аға ұрпаққа, әсіресе Ұлы Отан
соғысы ардагерлеріне құрмет көрсету ісіне үлкен үлес қосқан адам. Оның
белсенді өмірлік ұстанымы, адамдарға қамқорлық жасау, жаңа
шығармашылық күштерді ардагерлер қозғалысына тарту оған тек
облыста ғана емес, республикада да шынайы құрмет пен зор беделге ие
болды.
Зейнеткерлікке шыққаннан кейін Михаил Иванович 16 жыл бойы
қоғамдық жұмыста белсене еңбек етіп, Қостанай қалалық ардагерлер
ұйымының төрағасы болып, облыстың ардагерлер қозғалысының
дамуына және жастарды әскери - патриоттық тәрбиелеуге үлкен үлес
қосты.
Михаил Иванович «Құрмет Белгісі», Еңбек Қызыл Ту,»Құрмет»
ордендерімен, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамоталарымен
марапатталған.
Қостанай облыстық мәслихатының 2016 жылғы 25 шілдедегі № 59
шешімімен М.И. Подоляковқа "Қостанай облысының Құрметті азаматы"
атағы берілді.

Подоляков Михаил Иванович - участник Великой Отечественной
войны, председатель Костанайского городского совета ветеранов. Его
жизнь является достойным образцом служения своей родной земле и ее
народу. В годы Великой Отечественной войны самоотверженно
сражался на передовых фронтах за освобождение Родины. Его ратные
подвиги отмечены высокими государственными наградами.
Вернувшись домой после войны, он посвятил все свои знания и силы
Костанайскому областному управлению статистики, начав трудовой
путь в 1948 году рядовым статистом, а с 1962 по 1992 год - его
бессменный руководитель.
Михаил Иванович - человек, внесший большой вклад в социальноэкономическое развитие области, в дело воспитания у молодежи
патриотизма, уважения к старшему поколению, особенно ветеранам
Великой Отечественной войны. Его активная жизненная позиция, забота
о людях, вовлечение в ветеранское движение новых творческих сил
снискали ему подлинное уважение и огромный авторитет не только в
области, но и в республике.
Выйдя на пенсию, в течение 16 лет Михаил Иванович продолжил
активно трудиться на общественной работе- председателем
Костанайской городской ветеранской организации, внес огромный вклад
в развитие ветеранского движения области и военно- патриотическое
воспитание молодежи.
Михаил Иванович награжден двумя орденами «Знак Почета»,
Трудового Красного Знамени, «Құрмет», Почетными грамотами
Верховного Совета Казахской ССР.
Решением Костанайского областного маслихата № 59 от 25 июля 2016
года Подолякову М.И. присвоено звание «Почетный гражданин Костанайской
области».

