Муртазин Ризван Магзумович
Р. М. Муртазин Жітіқара қаласында туған. Челябі Ауыл шаруашылығын
механикаландыру және электрлендіру институтын бітіргеннен кейін туған
қаласына оралды. Совхоздар тресінің инженері, бас инженері болып жұмыс
істеді. Қоғамдық негізде «Знание» аудандық ұйымы басқарма төрағасының
орынбасары және «Комсомольский прожектор» аудандық штабы басшысының
орынбасары міндеттерін атқарды, «Прогресс» совхозының директоры болып
жұмыс істеді. 15 жыл бойы Жітіқара ауданын 1982 жылдан бастап әкімшілік
басшысы ең ауыр кезеңдерде басқарды. Оның басшылық ету кезеңінде 10 жыл
ішінде «Советская Россия» кеңшары тұрғын үймен, 2 қабатты мектеппен,
асфальтталған көшелермен салынды. Одан кейін қалалық партия комитетінің
бірінші хатшысы, облыстық халықтық бақылау комитетінің төрағасы болып
жұмыс істеді. Облыстық партия комитетінің мүшесі, облыстық Кеңес
депутаты болып сайланды. 1992 жылдың наурызынан бастап-аудан
әкімшілігінің басшысы, ауылдарды газдандыру оның ерекше қамқорлығына
айналды. Жақын маңда өтетін Бұхара – Орал магистральды газ құбырына
кесуді жасау мүмкіндігінің арқасында Забеловка, Тургеновка, Тохтаров
ауылдарына газ құбырлары салынды.
Р. М. Муртазин шаруашылық құрылыс мәселелерімен қатар әлеуметтік
салаға - мектептерге, мәдениет мекемелеріне, спортты дамытуға үнемі көңіл
бөлді. Оның жанында аудандық Ат спорты федерациясы құрылды. Ол ұлттық
мәдениет орталықтарының жұмысын қолдады. Р. М. Муртазин халық
шаруашылығының, мәдениеттің және халықтың денсаулығын қорғаудың
барлық салаларын реформалауды жүзеге асыруға тура келді. Құрметті
демалыста жүрген кезінде ол қоғамдық қызметпен белсенді айналысады,
Жітіқара ауданының Қоғамдық кеңесінің мүшесі болды.
Муртазин Р. М.-Мемлекеттік қызмет ардагері, Жітіқара ауданының
Құрметті азаматы.
«Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Астананың 10 жылдығы»,
«Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қостанай облысына 80 жыл», «Ерен
еңбегі үшін» мерейтойлық медалдармен, бірнеше рет облыс және аудан
әкімінің грамоталарымен мараппатталған.
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Муртазин Р.М. родился в г. Житикара. После окончания Челябинского
института механизации и электрификации сельского хозяйства вернулся в
родной город. Работал инженером, главным инженером треста совхозов. На
общественных началах выполнял обязанности заместителя председателя
правления районной организации общества "Знание" и заместителя
руководителя районного штаба "Комсомольский прожектор", работал
директором совхоза "Прогресс". Почти 15 лет руководил Житикаринским
районом в самые переломные времена главой администрации с 1982 года. В
период его руководства за 10 лет был построен совхоз «Советская Россия» с
жильем, 2-х этажной школой, асфальтированными улицами. Затем работал
первым секретарем горкома партии, председателем областного комитета
народного контроля. Избирался членом обкома партии, депутатом областного
Совета. С марта 1992 года - глава районной администрации, его особой
заботой стала газификация сёл. Благодаря возможности сделать врезку в
проходящий недалеко магистральный газопровод Бухара – Урал, в итоге были
проложены газопроводы к селам Забеловка, Тургеновка, Тохтарово.
Муртазиным Р.М., наравне с вопросами хозяйственного строительства
постоянно уделялось внимание социальной сфере - школам, учреждениям
культуры, развитию спорта. При нем была создана районная федерация
конного спорта. Он поддерживал работу центров национальных культур.
Муртазину Р.М. приходилось осуществлять реформирование всех отраслей
народного хозяйства, культуры и охраны здоровья населения. Находясь на
заслуженном отдыхе, он активно занимается общественной деятельностью,
являлся членом Общественного совета Житикаринского района.
Муртазин Р.М. - ветеран государственной службы, Почетный гражданин
Житикаринского района.
Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 20
жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл»,
«Қостанай облысына 80 жыл», «Ерен еңбегі үшін» неоднократно награждался
грамотами акима области и района.

