
 

Внутренний конкурс среди государственных служащих Министерства 

финансов Республики Казахстан, его ведомств и территориальных 

подразделений  для занятия вакантной административной государственной 

должности корпуса «Б» 

 

Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов: 

 

для категории С-О-5: высшее образование;  

наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, 

аналитичность, организованность, этичность, ориентация на качество, ориентация 

на потребителя, нетерпимость к коррупции; 

опыт работы должен соответствовать одному из следующих требований: 

          1) не менее одного года стажа государственной службы на должностях 

следующей нижестоящей категории, предусмотренным штатным расписанием 

государственного органа либо не ниже категорий C-O-6, C-R-4, D-O-6, Е-5, E-R-4, 

E-G-1 либо на административных государственных должностях корпуса «А» или 

политических государственных должностях; 

2) не менее двух лет стажа государственной службы на должностях 

младшего начальствующего состава правоохранительных или специальных 

государственных органов центрального, областного либо городского уровней; 

          3) завершение обучения по программам послевузовского образования на 

основании государственного заказа в организациях образования при Президенте 

Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по 

приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской комиссией по 

подготовке кадров за рубежом. 

для категории C-R-2: высшее образование; 

наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, 

аналитичность, организованность, стратегическое мышление, лидерство, 

этичность, ориентация на качество, ориентация на потребителя, нетерпимость к 

коррупции; 

        опыт работы должен соответствовать одному из следующих требований: 

        1) не менее двух лет стажа государственной службы либо трех лет стажа 

работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной 

должности данной категории, в том числе не менее одного года работы на 

должностях следующей нижестоящей категории, предусмотренным штатным 

расписанием государственного органа либо не ниже категорий В-5, С-5, C-O-5, C-

R-3, D-5, D-O-5, Е-4, E-R-3 либо на административных государственных 

должностях корпуса «А» или политических государственных должностях; 

         2) не менее трех лет стажа государственной службы, в том числе не менее 

двух лет на должностях младшего начальствующего состава правоохранительных 

или специальных государственных органов центрального, областного, городского 

либо районного уровней; 

 3) завершение обучения по программам высшего и послевузовского 

образования на основании государственного заказа в организациях образования 

при Президенте Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных 



заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской 

комиссией по подготовке кадров за рубежом. 

        для категории C-R-3: высшее образование; 

       наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, 

аналитичность, организованность, стратегическое мышление, лидерство, 

этичность, ориентация на качество, ориентация на потребителя, нетерпимость к 

коррупции; 

        опыт работы должен соответствовать одному из следующих требований: 

       1) не менее полутора лет стажа государственной службы либо двух с 

половиной лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным 

направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее 

одного года работы на должностях следующей нижестоящей категории, 

предусмотренным штатным расписанием государственного органа либо не ниже 

категорий C-O-6, C-R-4, D-O-6, Е-5, E-R-4, E-G-1 либо на административных 

государственных должностях корпуса «А» или политических государственных 

должностях; 

        2) не менее двух с половиной лет стажа государственной службы, в том числе 

не менее двух лет на должностях младшего начальствующего состава 

правоохранительных или специальных государственных органов центрального, 

областного, городского либо районного уровней; 

     3) завершение обучения по программам высшего и послевузовского 

образования на основании государственного заказа в организациях образования 

при Президенте Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных 

заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской 

комиссией по подготовке кадров за рубежом. 

         для категории C-R-4: высшее образование; 

       наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, 

аналитичность, организованность, этичность, ориентация на качество, ориентация 

на потребителя, нетерпимость к коррупции; 

       опыт работы должен соответствовать одному из следующих требований: 

        1) не менее одного года стажа государственной службы на должностях 

следующей нижестоящей категории, предусмотренным штатным расписанием 

государственного органа либо не ниже категорий C-R-5, E-R-5, E-G-2 либо на 

административных государственных должностях корпуса «А» или политических 

государственных должностях; 

         2) не менее двух лет стажа государственной службы на должностях рядового 

состава правоохранительных или специальных государственных органов 

центрального, областного, городского либо районного уровней; 

        3) завершение обучения по программам послевузовского образования на 

основании государственного заказа в организациях образования при Президенте 

Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по 

приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской комиссией по 

подготовке кадров за рубежом.        
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Должностные оклады административных государственных служащих: 

 

Категория В зависимости от выслуги лет 

min max 

С-О-5 83282 112430 

С-R-2 127421 172393 

С-R-3 96607 129920 

С-R-4 73288 99105 

 

Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской 

области Комитета государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан, 150000, город Петропавловск, ул.К.Сутюшева, 56, 

телефон для справок 8(7152) 50-00-51,  46-45-07, факс 46-68-50, электронный 

адрес: mserikkyzy@taxsko.mgd.kz, m.serikkyzy@kgd.gov.kz объявляет 

внутренний конкурс на занятие вакантных административных 

государственных должностей корпуса «Б»: 

1. Главного специалиста отдела камерального контроля №2 Управления 

камерального контроля  Департамента государственных доходов по Северо-

Казахстанской области, категория С-О-5, 1 единица. 

         Функциональные обязанности:  

          Производит отработку уведомлений камерального контроля КПН и прочих 

налогов.  Осуществляет выгрузку сведений из ИС КАО ЕХД, ИС СОНО для 

анализа представленных налогоплательщиками ФНО в рамках отработки 

уведомлений и выявления схем уклонения от уплаты налогов. Составляет 

заключение о подтверждении или не подтверждении результатов камерального 

контроля по форме согласно приложению. Формирует дополнительнительные 

уведомления при неустранении налогоплательщиками нарушений по врученным 

ранее уведомлениям. Вносит сведения о признаках сомнительности в 

«Накопительную базу данных УКК». Готовит  материалы для передачи в 

профильные управления для проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщика; вносит предложения по вопросу о 

целесообразности инициирования внеплановой проверки по налогоплательщику; 

инициирует в ИС РВУ формирование распоряжения налогового органа; 

осуществляет контроль за деятельностью РУГД в части применения мер к 

налогоплательщикам своевременно не устранившим нарушения (адм. материал, 

АНО, снятие с НДС, работа с правоохранительными органами),  организация 

документирования и  делопроизводства. 

      Требования к участникам конкурса:  Образование высшее по профилю: 

«социальные науки, экономика и бизнес» (экономика, учет и аудит, финансы, 

государственное и местное управление) или «право». 

mailto:mserikkyzy@taxsko.mgd.kz


      Знание законодательства Республики Казахстан, предусмотренного 

программой тестирования кандидатов на занятие административных  

государственных должностей для соответствующей категории, Стратегии 

«Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства, 

нормативных правовых актов Республики Казахстан,  регулирующих отношения 

в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной 

категории, другие обязательные знания, необходимые для исполнения 

функциональных обязанностей по должностям данной категории. 

2. Главного специалиста отдела камерального контроля №3 Управления 

камерального контроля  Департамента государственных доходов по Северо-

Казахстанской области, категория С-О-5, 1 единица. 

         Функциональные обязанности:  

          Производит отработку уведомлений камерального контроля. Осуществляет 

выгрузку сведений из ИС КАО ЕХД, ИС СОНО для анализа представленных 

налогоплательщиками ФНО в рамках отработки уведомлений и выявления схем 

уклонения от уплаты налогов. Составляет заключение о подтверждении или не 

подтверждении результатов камерального контроля по форме согласно 

приложению. Формирует дополнительнительные уведомления при неустранении 

налогоплательщиками нарушений по врученным ранее уведомлениям. Вносит 

сведения о признаках сомнительности в «Накопительную базу данных УКК». 

Передает материалы в профильные управления для проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика; вносит предложения 

по вопросу о целесообразности инициирования внеплановой проверки по 

налогоплательщику; инициирует в ИС РВУ формирование распоряжения органа 

государственных доходов; осуществляет контроль за деятельностью РУГД в 

части применения мер к налогоплательщикам своевременно не устранившим 

нарушения (адм. материал, АНО, снятие с НДС, работа с правоохранительными 

органами), участвует в  судебных заседаниях,  организация документирования и  

делопроизводства. Осуществляет администрирование отработки уведомлений в 

ИС РВУ по всем запускам камерального конроля с целью обобщения результатов 

деятельности и выявления схем по уклонению от уплаты налогов. 

               Требования к участникам конкурса:  Образование высшее по профилю: 

«социальные науки, экономика и бизнес» (экономика, учет и аудит, финансы, 

государственное и местное управление) или «право». 

      Знание законодательства Республики Казахстан, предусмотренного 

программой тестирования кандидатов на занятие административных  

государственных должностей для соответствующей категории, Стратегии 

«Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства, 

нормативных правовых актов Республики Казахстан,  регулирующих отношения 

в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной 

категории, другие обязательные знания, необходимые для исполнения 

функциональных обязанностей по должностям данной категории. 

3. Заместителя руководителя Управления государственных доходов по 

Кызылжарскому району Департамента государственных доходов по Северо-

Казахстанской области, категория С-R-2, 1 единица. 

     Функциональные обязанности:  

          Организует  работу по  обеспечению в пределах компетенции полноты 

поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет, полноты и 



своевременности перечисления обязательных пенсионных взносов в 

накопительные пенсионные фонды; организует  осуществление налогового 

контроля за исполнением  налогоплательщиком налоговых обязательств; 

организация обеспечения государственного контроля над оборотом и 

производством алкогольной продукции; организация учета налогоплательщиков, 

объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением; участие в 

текущем прогнозировании доходной части бюджета; взаимодействие с местными 

государственными органами по осуществлению контроля за исполнением 

налогового законодательства; организует работу по принудительному взысканию 

налоговой задолженности; контроль и координация деятельности отделов 

управления, исполнение обязанностей руководителя управления в период его 

отсутствия.  

          Требования к участникам конкурса:  Образование высшее по профилям: 

«социальные науки, экономика и бизнес» (экономика, учет и аудит, финансы, 

государственное и местное управление) или «право». 

      Знание законодательства Республики Казахстан, предусмотренного 

программой тестирования кандидатов на занятие административных  

государственных должностей для соответствующей категории, Стратегии 

«Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства, 

нормативных правовых актов Республики Казахстан,  регулирующих отношения 

в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной 

категории, другие обязательные знания, необходимые для исполнения 

функциональных обязанностей по должностям данной категории. 

4. Руководителя отдела по работе с индивидуальными 

предпринимателями, адвокатами, нотариусами и специальных налоговых 

режимов Управления государственных доходов по г.Петропавловск 

Департамента государственных доходов по  Северо-Казахстанской  области,  

категория С-R-3, 1 единица. 

     Функциональные обязанности:  

           Проводит организацию и контроль  за работой отдела  по сбору, 

обобщению и анализу данных по специальным налоговым режимам, по 

мониторингу  субъектов малого бизнеса, контроль за правильностью расчетов 

патентов юридических лиц,  организацию взаимодействия с территориальными 

подразделениями уполномоченных органов по осуществлению сборов налогов, 

составляет отчет-2Н о налогоплательщиках. 

      Требования к участникам конкурса:  Образование высшее по профилям:  

«социальные науки, экономика и бизнес» (экономика, учет и аудит, финансы, 

государственное и местное управление) или «право». 

       Знание законодательства Республики Казахстан, предусмотренного 

программой тестирования кандидатов на занятие административных  

государственных должностей для соответствующей категории, Стратегии 

«Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства, 

нормативных правовых актов Республики Казахстан,  регулирующих отношения 

в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной 

категории, другие обязательные знания, необходимые для исполнения 

функциональных обязанностей по должностям данной категории. 

5. Главного специалиста отдела принудительного взимания и по работе с 

несостоятельными должниками Управления государственных доходов по 



г.Петропавловск Департамента государственных доходов по Северо-

Казахстанской области, категория С-R-4, 1 единица. 

      

    Функциональные обязанности:  

          Проводит  анализ задолженности налогоплательщиков по обязательствам 

перед бюджетом для отбора первоочередных направлений  работы, сбор и 

систематизация сведений о дебиторах налогоплательщиков для дальнейшего 

выставления распоряжений, осуществление контроля  за движением наличных 

денежных средств в кассах предприятий должников, проведение их изъятие с 

соблюдением законодательства, контроль за соблюдением сроков уплаты налогов 

согласно графика гашения, подготовки документов для ограничения в 

распоряжении имуществом, участие в описи имущества должников. Проводит 

работу по вопросам применения процедуры банкротства, реабилитации, санации, 

внешнего наблюдения в отношении несостоятельных должников. Составляет 

реестры неплатежеспособных должников, с задолженностью свыше 150 МРП 

(существующей более 3 и 6 мес.).  Готовит  графики инициирования процедур 

банкротства, реабилитации, санации, внешнего наблюдения в отношении 

несостоятельных предприятий, в т.ч. отсутствующих, бездействующих, а также 

потерявших связь с налоговыми органами. Участвует в комитете кредиторов  в 

конкурсном производстве, реабилитационной процедуре, внешнего наблюдения. 

Составляет исковые заявления о признании несостоятельных должников 

банкротами и участвует в судебных    органах по рассмотрению дел о признании 

несостоятельных должников банкротами. Контроль за работой по выявлению 

признаков преднамеренного ложного банкротства. 

          Требования к участникам конкурса:  Образование высшее по профилям:  

«социальные науки, экономика и бизнес» (экономика, учет и аудит, финансы, 

государственное и местное управление) или «образование» (информатика) или 

«право». 

          Знание законодательства Республики Казахстан, предусмотренного 

программой тестирования кандидатов на занятие административных  

государственных должностей для соответствующей категории, Стратегии 

«Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства, 

нормативных правовых актов Республики Казахстан,  регулирующих отношения 

в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной 

категории, другие обязательные знания, необходимые для исполнения 

функциональных обязанностей по должностям данной категории. 

6. Главного специалиста отдела по работе с физическими лицами  

Управления государственных доходов по г.Петропавловск Департамента 

государственных  доходов    по  Северо-Казахстанской  области,  категория  

С-R-4, 1 единица. 

     Функциональные обязанности:  

     Проводит учет налогоплательщиков и объектов налогообложения, 

корректировку базы данных и исчисление налога на имущество и земельного 

налога на закрепленном участке. Осуществляет контроль за правильностью 

начисления и своевременностью поступления непроизводственных платежей 

физических лиц. 

      Требования к участникам конкурса:  Образование высшее по профилям:  

«социальные науки, экономика и бизнес» (экономика, учет и аудит, финансы, 



государственное и местное управление) или «образование» (математика или 

информатика, основы права и экономики) или «технические науки и технологии»  

(информационные системы,  вычислительная техника и программное 

обеспечение) или «право»  

      Знание законодательства Республики Казахстан, предусмотренного 

программой тестирования кандидатов на занятие административных  

государственных должностей для соответствующей категории, Стратегии 

«Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства, 

нормативных правовых актов Республики Казахстан,  регулирующих отношения 

в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной 

категории, другие обязательные знания, необходимые для исполнения 

функциональных обязанностей по должностям данной категории. 

7. Главного специалиста отдела по работе с юридическими лицами  

Управления государственных доходов по г.Петропавловск Департамента 

государственных  доходов    по  Северо-Казахстанской  области,  категория  

С-R-4, 2 единицы. 

     Функциональные обязанности:  

     Осуществляет ведение специальных дел по закрепленным 

налогоплательщикам с накоплением в них регистрационных данных, уставных 

документов, учетной политики, информации других органов, актов проверок и 

иной информации, готовит материалы для принятия мер административного 

воздействия. 

      Требования к участникам конкурса:  Образование высшее по профилям:  

«социальные науки, экономика и бизнес» (экономика, учет и аудит, финансы, 

государственное и местное управление) или «образование» (математика или 

информатика, основы права и экономики) или «технические науки и технологии»  

(информационные системы,  вычислительная техника и программное 

обеспечение) или «право» 

      Знание законодательства Республики Казахстан, предусмотренного 

программой тестирования кандидатов на занятие административных  

государственных должностей для соответствующей категории, Стратегии 

«Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства, 

нормативных правовых актов Республики Казахстан,  регулирующих отношения 

в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной 

категории, другие обязательные знания, необходимые для исполнения 

функциональных обязанностей по должностям данной категории. 

8. Главного специалиста отдела «Центр приема и выдачи документов» 

Управления государственных доходов по г.Петропавловск Департамента 

государственных доходов по Северо-Казахстанской области (временно, на  

период  нахождения  основного  работника  в  отпуске по уходу  за  ребенком  

до  31.10.2017г.), категория С-R-4, 1 единица. 

     Функциональные обязанности:  

      Проводит:  прием, регистрацию входных документов, передачу их в 

ответственные отделы для дальнейшей обработки, прием, регистрация, ввод 

принятых ФНО в ИС ЭФНО, ИС НДС, ИСИД, соблюдение регламента ввода 

информации из ФНО, автоматическая и локальная разноска на лицевые счета 

налогоплательщиков сумм налогов и др.обязательных платежей, а также 

пенсионных взносов, указанных в ФНО, прием, обработку и выдачу 



налогоплательщикам документов регистрационного характера, прием  заявлений 

на регистрацию и снятие с налогового учета, выдачу свидетельства о постановке  

на РУ, свидетельств плательщика НДС, на применение ОВД, ИП, прием и 

обработка  информации от банков в части открытия или закрытия  банковских 

счетов, постоянное улучшение качества предоставления государственных услуг. 

       Требования к участникам конкурса:  Образование высшее по профилям:  

«социальные науки, экономика и бизнес» (экономика, учет и аудит, финансы, 

государственное и местное управление) или «право». 

       Знание законодательства Республики Казахстан, предусмотренного 

программой тестирования кандидатов на занятие административных  

государственных должностей для соответствующей категории, Стратегии 

«Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства, 

нормативных правовых актов Республики Казахстан,  регулирующих отношения 

в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной 

категории, другие обязательные знания, необходимые для исполнения 

функциональных обязанностей по должностям данной категории. 

9. Главный специалист отдела «Центр по приему и обработке 

информации» и учета Управления государственных доходов по 

Айыртаускому району Департамента государственных доходов по Северо-

Казахстанской области, категория С-R-4, 1 единица. 

          Функциональные обязанности:    
            Проводит  работу по приему и контролю за качеством и своевременностью 

представления налоговой отчетности, по приему заявлений,  их рассмотрению, 

регистрации и выдаче справок и других документов по формам и в сроки,  

установленные уполномоченным органом; проводит регистрацию 

(перерегистрацию), постановку и снятие с налогового учета объектов 

налогообложения и объектов, связанных с налогообложением. Обеспечиванию 

бесперебойной работы ведомственной компьютерной сети и программных 

средств, контроль состояния информационной базы данных, за правильностью и 

своевременностью поступления и учета налоговых и неналоговых поступлений в 

бюджет, анализ исполнения прогнозных показаний, причин возникновения 

недоимки и принятие мер по ее погашению. 

            Требования к участникам конкурса:  Образование высшее по профилям:  

«социальные науки, экономика и бизнес» (экономика, учет и аудит, финансы, 

государственное и местное управление) или «технические науки и технологии»  

(информационные системы, вычислительная техника и программное обеспечение) 

или «образование» (математика или информатика, основы права и экономики) 

или «право». 

          Знание законодательства Республики Казахстан, предусмотренного 

программой тестирования кандидатов на занятие административных  

государственных должностей для соответствующей категории, Стратегии 

«Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства, 

нормативных правовых актов Республики Казахстан,  регулирующих отношения 

в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной 

категории, другие обязательные знания, необходимые для исполнения 

функциональных обязанностей по должностям данной категории. 

10. Главный специалист-юрисконсульт отдела по работе с 

налогоплательщиками и взимания Управления государственных доходов по 



Мамлютскому району Департамента государственных доходов по Северо-

Казахстанской области, категория С-R-4, 1 единица. 

     Функциональные обязанности:  

            Проводит работу по рассмотрению проектов приказов, правил, положений 

и других документов правового характера. Непосредственное осуществление 

юридического обеспечения деятельности управления по взиманию всех налогов, 

сборов, других платежей, взимаемых с физических лиц. Консультация работников 

управления и граждан по вопросам применения налогового законодательства. 

Проверка соответствия представляемых на подпись руководству документов 

правового характера требованиям действующего законодательства. 

       Требования к участникам конкурса:  Образование высшее по профилям:  

«социальные науки, экономика и бизнес» (экономика, учет и аудит, финансы, 

государственное и местное управление) или «право». 

           Знание законодательства Республики Казахстан, предусмотренного 

программой тестирования кандидатов на занятие административных  

государственных должностей для соответствующей категории, Стратегии 

«Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства, 

нормативных правовых актов Республики Казахстан,  регулирующих отношения 

в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной 

категории, другие обязательные знания, необходимые для исполнения 

функциональных обязанностей по должностям данной категории. 

11. Главный специалист отдела по работе с налогоплательщиками и 

взимания Управления государственных доходов по Мамлютскому району 

Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области, 

категория С-R-4, 1 единица. 

      Функциональные обязанности:  

           Проводит работу по ведению учета и администрированию  

налогоплательщиков, объектов налогообложения по всем видам налогов 

неналоговых платежей, выявлению и постановке на налоговый учет  

незарегистрированных  и не подающих декларации юридических и физических 

лиц, а также объектов налогообложения и объектов, связанных с 

налогообложением,  работу по контролю и  взаимодействию с уполномоченными 

органами.   Принятию мер  по привлечению нарушителей налогового 

законодательства к административной ответственности. Участию в организации и 

проведении налоговых проверок. Проведение работы по администрированию и 

поступлению косвенных налогов в бюджет в рамках таможенного союза. 

Проводит работу по анализу задолженности налогоплательщиков перед 

бюджетом; сбору и систематизации  сведений о дебиторах; изъятию наличных 

денежных средств; ограничению в распоряжении имуществом; уведомление 

таможенных органов о временной приостановке экспортных операций; мер 

административного воздействия за нарушения налогового законодательства; 

составления отчетности. Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью юридических физических лиц, за правильностью начисления и 

своевременностью поступления платежей в республиканский и местный 

бюджеты. Проводит комплексные, тематические, рейдовые проверки и 

хронометражные обследования по соблюдению налогового законодательства. 

Составление выявленных в результате проверок недостатков, разработку 

мероприятий и предложений по улучшению контрольно-экономической работы.        



            Требования к участникам конкурса:  Образование высшее по профилям:  

«социальные науки, экономика и бизнес» (экономика, учет и аудит, финансы, 

государственное и местное управление) или «технические науки и технологии»  

(информационные системы,  вычислительная техника и программное 

обеспечение) или «образование» (математика или информатика, основы права и 

экономики) или «право». 

           Знание законодательства Республики Казахстан, предусмотренного 

программой тестирования кандидатов на занятие административных  

государственных должностей для соответствующей категории, Стратегии 

«Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства, 

нормативных правовых актов Республики Казахстан,  регулирующих отношения 

в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной 

категории, другие обязательные знания, необходимые для исполнения 

функциональных обязанностей по должностям данной категории. 

Срок приема документов 5 рабочих дней со дня последней публикации 

объявления о проведении внутреннего конкурса.  

Сотрудники территориальных подразделений могут представлять 

сканированные документы на электронный адрес: mserikkyzy@taxsko.mgd.kz, 

m.serikkyzy@kgd.gov.kz.  

Для участия в отборе требуются: 

а) заявление по форме, согласно приложению (см. ниже); 

  б) послужной список, заверенный кадровой службой. 

К рассмотрению конкурсной комиссией принимаются документы, 

переданные гражданами нарочным порядком,  высланные ими по почте или в 

электронном виде на адрес электронной почты (mserikkyzy@taxsko.mgd.kz, 

m.serikkyzy@kgd.gov.kz.), либо посредством портала электронного 

Правительства «Е-gov» в сроки приема документов (их оригиналы 

представляются не позднее чем за час до начала собеседования, в случае не 

предоставления документов в указанный сроки, кандидат для участия в конкурсе 

не допускается). 

Граждане могут предоставлять дополнительную информацию, касающуюся 

их образования, опыта работы, профессионального уровня и репутации (копии 

документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, 

характеристики, рекомендации, научные публикации, иные сведения, 

характеризующие их профессиональную деятельность, квалификацию). 

Представление неполного пакета документов является основанием для 

отказа в их рассмотрении конкурсной комиссией. 

Кандидаты, участвующие во внутреннем конкурсе и допущенные к 

собеседованию, проходят его в  Департаменте государственных доходов по 

Северо-Казахстанской области Комитета государственных доходов  

Министерства финансов Республики Казахстан, 150000, город Петропавловск, 

ул.К.Сутюшева, 56, телефоны для справок 8(7152) 50-00-51,  46-45-07 в течение 

пяти рабочих дней со дня уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию. 

  Для обеспечения прозрачности и объективности работы конкурсной 

комиссии на ее заседание приглашаются наблюдатели. 

В качестве наблюдателей на заседании конкурной комиссии могут 

присутствовать депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех 

уровней, представители средств массовой информации, аккредитованные в 
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порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, других 

государственных органов, общественных объединений (неправительственных 

организаций), коммерческих организаций и политических партий, сотрудники 

уполномоченного органа. 

Для присутствия на заседании конкурсной комиссии в качестве 

наблюдателя лицо регистрируется в службе управления персоналом (кадровой 

службе) не позднее одного рабочего дня до начала проведения собеседования. 

Для регистрации лицо предоставляет в службу управления персоналом (кадровую 

службу) копию документа, удостоверяющего личность, оригиналы или копии 

документов, подтверждающих принадлежность к организациям. 

По согласованию с лицом, руководителем соответствующего 

государственного органа (ответственным секретарем), на заседание конкурсной 

комиссии приглашаются эксперты. В качестве экспертов выступают лица, не 

являющиеся работниками государственного органа, объявившего конкурс, 

имеющие опыт работы в областях, соответствующих функциональным 

направлениям вакантной должности, в том числе в научной сфере, а также 

специалисты по отбору и продвижению персонала, государственные служащие 

других государственных органов, депутаты Парламента Республики Казахстан и 

маслихатов. 

Участники конкурса и кандидаты могут обжаловать решение конкурсной 

комиссии в уполномоченный орган или его территориальное подразделение, либо 

в судебном порядке в соответствии законодательством Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Правилам проведения конкурса 

на занятие административной 

государственной должности 

корпуса «Б» 

 

______________________________ 

(государственный орган) 

Заявление 

Прошу допустить меня к участию  в  конкурсе на занятие вакантной 

административной государственной должности_________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

С основными требованиями Правил проведения конкурса на занятие 

административной государственной должности корпуса «Б»  и формирования 

конкурсной комиссии ознакомлен (ознакомлена), согласен (согласна) и обязуюсь 

их выполнять. 

Отвечаю за подлинность представленных документов. 

Прилагаемые документы: 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

__________________ ____________________________________ 

(подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

                                                                  «____»_______________ 20__ г. 



 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің, оның ведомстволары және 

аумақтық бөлімшелерінің мемлекеттік қызметшілері арасындағы  «Б» 

корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасу үшін ішкі 

конкурс 

 

Барлық конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы біліктілік 

талаптары: 

         C-О-5 санаты үшін: жоғары білім;  

         мынадай құзыреттердің бар болуы: бастамалық, адамдармен тіл 

табысуы, аналитикалық, ұйымдастырушылық, әдептілік, сапаға бағдарлану, 

тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа тӛзбеушілік; 

      жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс: 

       1) мемлекеттік қызмет ӛтілі мемлекеттік органның штат кестесінде кӛзделген 

келесі тӛменгі санаттағы лауазымдарда немесе C-O-6, C-R-4, D-O-6, Е-5, E-R-4, E-

G-1 санаттарынан тӛмен емес лауазымдарда немесе «А» корпусының мемлекеттік 

әкімшілік лауазымдарында не саяси лауазымдарда бір жылдан кем емес; 

         2) мемлекеттік қызмет ӛтілі орталық, облыстық, қалалық немесе аудандық 

деңгейдегі құқық қорғау немесе арнайы мемлекеттік органдардың кіші басшы 

құрамындағы лауазымдарда екі жылдан кем емес; 

          3) жоғары немесе жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдарламалары 

бойынша Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы білім беру 

ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары оқу 

орындарында Шетелде кадрлар даярлау жӛніндегі республикалық комиссия 

бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы. 

           C-R-2 санаты үшін: жоғары білім;  

                мынадай құзыреттердің бар болуы: бастамалық, адамдармен тіл 

табысуы, аналитикалық, ұйымдастырушылық, стратегиялық ойлау, 

кӛшбасшылық, әдептілік, сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас 

жемқорлыққа тӛзбеушілік; 

       жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс: 

        1) мемлекеттік қызмет ӛтілі екі жылдан немесе осы санаттағы нақты 

лауазымның функционалдық бағытына сәйкес салаларда жұмыс ӛтілі үш жылдан 

кем емес, оның ішінде мемлекеттік органның штат кестесінде кӛзделген келесі  

тӛменгі   санаттағы  лауазымдарда  немесе  В-5,  С-5,  C-O-5,  



C-R-3, D-5, D-O-5, Е-4, E-R-3 санаттарынан тӛмен емес лауазымдарда немесе «А» 

корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарында не саяси лауазымдарда бір 

жылдан кем емес; 

           2) мемлекеттік қызмет ӛтілі үш жылдан кем емес, оның ішінде орталық, 

облыстық, қалалық немесе аудандық деңгейдегі құқық қорғау немесе арнайы 

мемлекеттік органдардың кіші басшы құрамындағы лауазымдарда екі жылдан кем 

емес; 

         3)  жоғары немесе жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдарламалары 

бойынша Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы білім беру 

ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары оқу 

орындарында Шетелде кадрлар даярлау жӛніндегі республикалық комиссия 

бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы. 

          C-R-3 санаты үшін: жоғары білім;  

               мынадай құзыреттердің бар болуы: бастамалық, адамдармен тіл 

табысуы, аналитикалық, ұйымдастырушылық, стратегиялық ойлау, 

кӛшбасшылық, әдептілік, сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас 

жемқорлыққа тӛзбеушілік; 

       жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс: 

        1) мемлекеттік қызмет ӛтілі бір жарым жылдан немесе осы санаттағы нақты 

лауазымның функционалдық бағытына сәйкес салаларда жұмыс ӛтілі екі жарым 

жылдан кем емес, оның ішінде мемлекеттік органның штат кестесінде кӛзделген 

келесі тӛменгі санаттағы лауазымдарда немесе C-O-6, C-R-4, D-O-6, Е-5, E-R-4, E-

G-1 санаттарынан тӛмен емес лауазымдарда немесе «А» корпусының мемлекеттік 

әкімшілік лауазымдарында не саяси лауазымдарда бір жылдан кем емес; 

        2) мемлекеттік қызмет ӛтілі екі жарым жылдан кем емес, оның ішінде 

орталық, облыстық, қалалық немесе аудандық деңгейдегі құқық қорғау немесе 

арнайы мемлекеттік органдардың кіші басшы құрамындағы лауазымдарда екі 

жылдан кем емес; 

          3) жоғары немесе жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдарламалары 

бойынша Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы білім беру 

ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары оқу 

орындарында Шетелде кадрлар даярлау жӛніндегі республикалық комиссия 

бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы. 

           C-R-4 санаты үшін: жоғары білім;  

               мынадай құзыреттердің бар болуы: бастамалық, адамдармен тіл 

табысуы, аналитикалық, ұйымдастырушылық, стратегиялық ойлау, 

кӛшбасшылық, әдептілік, сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас 

жемқорлыққа тӛзбеушілік; 



       жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс: 

       1) мемлекеттік қызмет ӛтілі мемлекеттік органның штат кестесінде кӛзделген 

келесі тӛменгі санаттағы лауазымдарда немесе C-R-5, E-R-5, E-G-2 санаттарынан 

тӛмен емес лауазымдарда немесе «А» корпусының мемлекеттік әкімшілік 

лауазымдарында не саяси лауазымдарда бір жылдан кем емес; 

         2) мемлекеттік қызмет ӛтілі орталық, облыстық, қалалық немесе аудандық 

деңгейдегі құқық қорғау немесе арнайы мемлекеттік органдардың қатардағы 

құрамындағы лауазымдарда екі жылдан кем емес; 

          3) жоғары немесе жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдарламалары 

бойынша Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы білім беру 

ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары оқу 

орындарында Шетелде кадрлар даярлау жӛніндегі республикалық комиссия 

бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы.. 

 

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің лауазымдық жалақысы: 

 

Санат 

Еңбек сіңірген жылдарына 

байланысты 

min max 

С-О-5 83282 112430 

С-R-2 127421 172393 

С-R-3 96607 129920 

С-R-4 73288 99105 

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 

комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 



департаменті, 150000, Петропавл қаласы, К.Сүтішев көшесі, 56, анықтама 

үшін телефондар: 8 (7152) 50-00-51, 46-45-07, факс 46-68-50, электронды 

мекен-жайы: mserikkyzy@taxsko.mgd.kz, m.serikkyzy@kgd.gov.kz «Б» 

корпусының бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарына орналасуға ішкі 

конкурс жариялайды: 

1. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 

Камералдық бақылау басқармасының №2 камералдық бақылау бөлімінің 

бас маманы, санаты С-0-5, 1 бірлік. 

 Функционалдық міндеттері:  

           КТС мен басқа да салықтарға камералдық бақылау хабарламаларын ӛңдеуді 

жүргізеді. Салық тӛлеушілермен ұсынған СЕН талдау үшін хабарламаларды 

ӛңдеу және салық тӛлеуден жалтару кестесін анықтау шеңберінде АЕК ДБС АЖ, 

СЕЖЖ АЖ мәліметтердің түсуін жүргізеді. Қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

камералдық бақылау нәтижелерін растау немесе растамау туралы 

қорытындыларды шығарады. Бұрын тапсырылған хабарламалар бойынша 

бұзушылықтарды салық тӛлеушілер жоймаған кезде қосымша хабарламалар 

қалыптастырады. «КББ деректерінің жинақтау базасы» күмәнділер белгілерімен 

мәліметтер енгізеді.  Салық тӛлеушінің қаржы-шаруашылық қызметін талдауға 

бейінді басқармаларға тапсыру үшін материалдар дайындайды; салық тӛлеуші 

бойынша жоспардан тыс тексеру жүргізудің мақсатқа сәйкестілігі туралы 

ұсыныстар енгізеді, ХШР АЖ салық органының ӛкімдерін қалыптастыруға 

бастамашы болады; бұзушылықтарды (әкімшілік материалдар, СЗА, ҚҚС шығару, 

құқық қорғау органдарымен жұмыс) уақытында жоймаған  салық  тӛлеушілерге 

шара қолдану бӛлігінде АМКБ қызметіне бақылауды іске асырады; құжаттау мен 

іс жүргізуді қамтамасыз етеді. 

           Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:  Жоғары білім: 

«әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес» (экономика, есеп және аудит, 

қаржы, мемлекеттік және жергілікті басқару) немесе «құқық» бейіндері бойынша.   

           Тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға 

үміткерлерді тестілеуден ӛткізу бағдарламасымен қарастырылған Қазақстан 

Республикасының заңнамаларын білуі, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі, осы санаттағы 

нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білуі, осы санаттағы 

лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындауға қажетті басқа да 

міндетті білімдер. 

2. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 

Камералдық бақылау басқармасының №3 камералдық бақылау бөлімінің 

бас маманы, санаты С-0-5, 1 бірлік. 

mailto:mserikkyzy@taxsko.mgd.kz


  Функционалдық міндеттері:  

            Камералдық бақылау хабарламаларын ӛңдеуді жүргізеді. Салық 

тӛлеушілермен ұсынған СЕН талдау үшін хабарламаларды ӛңдеу және салық 

тӛлеуден жалтару кестесін анықтау шеңберінде АЕК ДБС АЖ, СЕЖЖ АЖ 

мәліметтердің түсуін жүргізеді. Қосымшаға сәйкес нысан бойынша камералдық 

бақылау нәтижелерін растау немесе растамау туралы қорытындыларды 

шығарады. Бұрын тапсырылған хабарламалар бойынша бұзушылықтарды салық 

тӛлеушілер жоймаған кезде қосымша хабарламалар қалыптастырады. «КББ 

деректерінің жинақтау базасы» күмәнділер белгілерімен мәліметтер енгізеді.  

Салық тӛлеушінің қаржы-шаруашылық қызметін талдауға бейінді басқармаларға 

тапсыру үшін материалдар дайындайды; салық тӛлеуші бойынша жоспардан тыс 

тексеру жүргізудің мақсатқа сәйкестілігі туралы ұсыныстар енгізеді, ХШР АЖ 

салық органының ӛкімдерін қалыптастыруға бастамашы болады; 

бұзушылықтарды (әкімшілік материалдар, СЗА, ҚҚС шығару, құқық қорғау 

органдарымен жұмыс) уақытында жоймаған  салық  тӛлеушілерге шара қолдану 

бӛлігінде АМКБ қызметіне бақылауды іске асырады; сот отырыстарына 

қатысады, құжаттау мен іс жүргізуді қамтамасыз етеді. Қызметтің нәтижелерін 

қорытындылау және салық тӛлеуден жалтару схемаларын анықтау мақсатымен 

камералдық бақылаудың барлық бағыттары бойынша ХШР АЖ хабарламаларды 

ӛңдеуді әкімшілендіруді іске асырады. 

           Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:  Жоғары білім: 

«әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес» (экономика, есеп және аудит, 

қаржы, мемлекеттік және жергілікті басқару) немесе «құқық» бейіндері бойынша   

           Тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға 

үміткерлерді тестілеуден ӛткізу бағдарламасымен қарастырылған Қазақстан 

Республикасының заңнамаларын білуі, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі, осы санаттағы 

нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білуі, осы санаттағы 

лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындауға қажетті басқа да 

міндетті білімдер. 

3. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 

Қызылжар ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының 

орынбасары, санаты С-R-2, 1  бірлік. 

  Функционалдық міндеттері:  

            Құзірі аясындағы салық және бюджетке түсетін  басқа да міндетті 

тӛлемдер түсімінің  толықтығын, жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті 

зейнетақы жарналарын   толық және уақытылы аударылуын, қамтамасыз ету 

бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;  салық тӛлеушімен салық міндеттемелерін    



орындауына  салықтық бақылауды жүзеге асыруды  ұйымдастыру; алкоголь 

ӛнімдерінің ӛндірісі және айналымына мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етуін   

ұйымдастыру; салық тӛлеушілердің, салық салу объектілерін және салық салумен 

байланысты объектілер есебін ұйымдастыру, бюджеттің кіріс бӛлігін ағымдағы 

болжауға қатысу; салық заңнамаларының орындалуына бақылауды жүзеге асыру  

бойынша жергілікті мемлекеттік органдармен ӛзара қарым-қатынас; Салық 

берешегін мәжбүрлеп ӛндіріп алу бойынша жұмыстарды жұзеге асыруды 

ұйымдастыру;  басқарма бӛлімдерінің қызметін үйлестіру; басқарма  басшысы 

болмаған мерзімде оның міндеттерін атқару. 

         Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:  Жоғары білім:  

«әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес» (экономика, есеп және аудит, 

қаржы, мемлекеттік және жергілікті басқару) немесе «құқық» бейіндері бойынша.   

             Тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға 

үміткерлерді тестілеуден ӛткізу бағдарламасымен қарастырылған Қазақстан 

Республикасының заңнамаларын білуі, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі, осы санаттағы 

нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білуі, осы санаттағы 

лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындауға қажетті басқа да 

міндетті білімдер. 

4. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 

Петропавл қ. бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы жеке 

кәсіпкерлермен, адвокаттармен, нотариустермен жұмыс жөніндегі және 

арнаулы салық режимдер бөлімінің басшысы, санаты С-R-3, 1 бірлік. 

  Функционалдық міндеттері:  

Арнаулы салық режимдері бойынша деректерді  жинау, жинақтау және талдау 

бойынша, шағын бизнес субъектілерінің  мониторингі бойынша бӛлім жұмысын  

ұйымдастыру  және  бақылау, заңды тұлғалардың   патенттер есебінің 

дұрыстығын   бақылау,  салықтарды жинау ды жүзеге асыру бойынша  уәкілетті  

органдардың  аумақтық бӛлімшелерімен   ӛзара іс-қимылды ұйымдастыру, салық 

тӛлеушілер туралы  2-Н  есебін қалыптастырады. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:  Жоғары білім:  «әлеуметтік 

ғылымдар, экономика және бизнес» (экономика, есеп және аудит, қаржы, 

мемлекеттік және жергілікті басқару) немесе «құқық» бейіндері бойынша. 

Тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға үміткерлерді 

тестілеуден ӛткізу бағдарламасымен қарастырылған Қазақстан Республикасының 

заңнамаларын білуі, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі, осы санаттағы нақты лауазымның 



мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білуі, осы санаттағы 

лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындауға қажетті басқа да 

міндетті білімдер. 

 

 

 

 

 

5. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 

Петропавл қ. бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы мәжбүрлеп өндіру 

және дәрменсіз борышкерлермен жұмыс бөлімінің бас маманы, санаты С-R-

4, 1 бірлік. 

 Функционалдық міндеттері:  

Жұмыстың бірінші кезектегі бағытын таңдау үшін бюджет алдындағы 

міндеттемелері бойынша салық тӛлеушілер берешегінің талдауын жүргізу,  әрі 

қарай ӛкім шығару үшін салық тӛлеушілер дебиторлары туралы мәлімет жинақтау 

және бір жүйеге келтіру. Берешегі бар кәсіпорындардың кассаларындағы қолда 

бар ақшалай қаражаттың қозғалысына бақылауды іске асыру, заңнаманы сақтай 

отыра оларды алуды жүргізу, жабу кестесіне сәйкес салықтарды тӛлеу 

мерзімдерінің қадағалануына бақылау, мүлікпен пайдалануға шектеу үшін 

құжаттарды дайындау, борышкерлер мүлкін тізімдеуге қатысу. Дәрменсіз 

борышкерлерге қатысты  банкроттық, қалпына келтіру, түзету, сыртқы қадағалау 

процедураларын қолдану мәселелері бойынша жұмыс жүргізу. 150 АЕК жоғары  

(3 және 6 айдан аса) берешегі бар тӛлеуге қабілетсіз борышкерлер тізілімін жасау. 

Дәрменсіз, соның ішінде жоқ, әрекетсіз, сол сияқты салық органдарымен 

байланысын үзген  кәсіпорындарға  қатысты  банкроттық, қалпына келтіру, 

түзету, сыртқы қадағалау процедураларын бастау кестелерін дайындау.  

Конкурстық ӛндірісте, қалпына келтіру процедурасында, сыртқы қадағалаудағы 

қарыз берушілер комитетіне қатысу.  Дәрменсіз борышкерлерді банкрот деп тану 

туралы талап арыздар жасайды және дәрменсіз борышкерлерді банкрот деп тану 

туралы істерді қарау жӛніндегі сот отырыстарына қатысады. Әдейі жалған 

банкроттық белгілерін анықтау жӛніндегі жұмысқа бақылау жасау.   

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:  Жоғары білім:  «әлеуметтік 

ғылымдар, экономика және бизнес» (экономика, есеп және аудит, қаржы, 

мемлекеттік және жергілікті басқару) немесе «білім» (информатика) немесе 

«құқық»  бейіндері бойынша. 



            Тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға 

үміткерлерді тестілеуден ӛткізу бағдарламасымен қарастырылған Қазақстан 

Республикасының заңнамаларын білуі, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі, осы санаттағы 

нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білуі, осы санаттағы 

лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындауға қажетті басқа да 

міндетті білімдер. 

6. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 

Петропавл қ. бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы жеке тұлғалармен  

жұмыс бөлімінің бас маманы, санаты С-R-4, 1 бірлік. 

  Функционалдық міндеттері:  

Салық тӛлеушілер және  салық салу объектілеріне есеп жүргізу,  база деректеріне 

түзету жасау және   бекітілген учаскеде мүлік салығы мен жер салығын  есептеп 

шығару.  Жеке тұлғалардың ӛндірістік  емес тӛлемдерін  дұрыс есептеу және 

уақытылы түсуіне бақылауды жүзеге асыру. 

             Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:  Жоғары білім:  

«әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес» (экономика, есеп және аудит, 

қаржы, мемлекеттік және жергілікті басқару) немесе «білім» (математика немесе 

информатика, құқық және экономика негіздері) немесе «техникалық ғылымдар 

мен технологиялар» (ақпараттық жүйелер, есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету) немесе «құқық»  бейіндері бойынша.                   

Тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға үміткерлерді 

тестілеуден ӛткізу бағдарламасымен қарастырылған Қазақстан Республикасының 

заңнамаларын білуі, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі, осы санаттағы нақты лауазымның 

мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білуі, осы санаттағы 

лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындауға қажетті басқа да 

міндетті білімдер. 

7. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 

Петропавл қ. бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы заңды  

тұлғалармен  жұмыс бөлімінің бас маманы, санаты С-R-4, 2 бірлік. 

  Функционалдық міндеттері:  

            Бекітілген салық тӛлеушілер бойынша арнайы іс жүргізуді, онда  тіркеу 

деректерін, жарғылық құжаттарды, есептік саясат, басқа органдардың ақпаратын, 

тексеру актілері және ӛзге де ақпараттарды жинаумен іске асырады, әкімшілік 

әрекет ету шараларын қабылдау үшін материалдар дайындайды.  



             Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:  Жоғары білім:  

«әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес» (экономика, есеп және аудит, 

қаржы, мемлекеттік және жергілікті басқару) немесе «білім» (математика немесе 

информатика, құқық және экономика негіздері) немесе «техникалық ғылымдар 

мен технологиялар» (ақпараттық жүйелер, есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету) немесе «құқық»  бейіндері бойынша. 

Тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға үміткерлерді 

тестілеуден ӛткізу бағдарламасымен қарастырылған Қазақстан Республикасының 

заңнамаларын білуі, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі, осы санаттағы нақты лауазымның 

мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білуі, осы санаттағы 

лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындауға қажетті басқа да 

міндетті білімдер. 

8. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 

Петропавл қ. бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы «Құжаттарды 

қабылдау мен беру орталығы» бөлімінің бас маманы (уақытша, негізгі 

қызметкердің бала күту жөніндегі демалыс кезеңіне 31.10.2017ж. дейін), 

санаты С-R-4, 1 бірлік. 

  Функционалдық міндеттері:  

Кіріс құжаттарын қабылдау, тіркеу, оларды жауапты бӛлімдерге әрі қарай ӛңдеуге 

жіберу, қабылданған СЕН СЕЭН АЖ, ҚҚС АЖ, ЖКАЖ қабылдау, тіркеу, енгізу, 

СЕН ақпаратты енгізу  регламентін сақтау, салық тӛлеушілердің дербес 

шоттарына СЕН кӛрсетілген салықтар мен басқа да міндетті тӛлемдер, сол сияқты 

зейнетақы жарналары  сомаларын  автоматты және жергілікті түрде тарату. Тіркеу 

сипатты құжаттарды салық тӛлеушілерден қабылдау, ӛңдеу және беру, салық 

есебіне қою мен шығаруға, ТЕ қою туралы куәлік беруге ӛтініштерді қабылдау,  

ҚҚС тӛлеушінің, ҚНТ қолдануға, ЖК куәлігін беру, банк шоттарын ашу мен жабу 

бӛлігінде банктерден ақпараттарды қабылдау мен ӛңдеу, мемлекеттік қызмет 

кӛрсету сапасын үнемі жақсарту. 

             Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:  Жоғары білім:  

«әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес» (экономика, есеп және аудит, 

қаржы, мемлекеттік және жергілікті басқару) немесе «құқық» бейіндері бойынша. 

            Тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға 

үміткерлерді тестілеуден ӛткізу бағдарламасымен қарастырылған Қазақстан 

Республикасының заңнамаларын білуі, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі, осы санаттағы 

нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білуі, осы санаттағы 



лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындауға қажетті басқа да 

міндетті білімдер. 

9. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 

Айыртау ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы «Ақпаратты 

қабылдау мен өңдеу жөніндегі  орталық» және  есепке алу бөлімінің бас 

маманы, санаты С-R-4, 1  бірлік. 

Функционалдық міндеттері:  

          Салық есептіліктерін сапалы және уақытылы   ұсынылуына бақылау  және 

қабылдау  бойынша  жұмысты жүргізу, ӛтініштерді қабылдау бойынша, оларды  

қарастыру, тіркеу және  анықтамаларды  және   басқа құжаттарды    уәкілетті  

органмен анықталған   нысандар мен  мерзімдер бойынша беру, тіркеуді (қайта 

тіркеуді   жүргізу, салық салу объектілерін және салық салумен байланысты  

объектілерді салық есебіне қою және шығару. Ведомстволық компьютерлік  желі 

және  бағдарламалық  құралдардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету,  

түсімдердің   дұрыстығы мен уақытылығына  және  бюджетке түсетін салықтық  

және салықтық емес түсімдер  есебі үшін  ақпараттық база деректерінің жағдайын 

бақылау,  болжамдық кӛрсеткіштердің орындалуын  талдау, бересілердің туындау  

себептері және  оны ӛтеу бойынша  шаралар қабылдау.    

           Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:  Жоғары білім:  

«әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес» (экономика, есеп және аудит, 

қаржы, мемлекеттік және жергілікті басқару) немесе «техникалық ғылымдар мен 

технологиялар» (ақпараттық жүйелер, есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету) немесе «білім» (математика немесе информатика, құқық және 

экономика негіздері) немесе «құқық»  бейіндері бойынша.   

 Тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға үміткерлерді 

тестілеуден ӛткізу бағдарламасымен қарастырылған Қазақстан Республикасының 

заңнамаларын білуі, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі, осы санаттағы нақты лауазымның 

мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білуі, осы санаттағы 

лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындауға қажетті басқа да 

міндетті білімдер. 

10. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 

департаменті Мамлют ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 

салық төлеушілермен жұмыс және өндіру бөлімінің бас маман - заң 

кеңесшісі, санаты С-R-4, 1  бірлік. 

Функционалдық міндеттері:  



Бұйрықтардың жобаларын, ережелерді, және  басқа  да  құқықтық сипаттағы  

құжаттарды қарастыру бойынша жұмыс  жүргізу.   Жеке  тұлғалардан   алынатын  

барлық салықтар, алымдар, басқа да тӛлемдерді ӛндіріп алу бойынша салық 

басқармасы қызметін заңды қамтамасыз  етуді  тікелей  жүзеге асыру. Салық 

басқармасының  қызметкерлерін және  азаматтарды  салық заңнамасын  қолдану 

мәселелері  бойынша  кеңес беру. Басшыға  қол қойылуға ұсынылатын құқықтық 

сипаттағы  құжаттардың  әрекет ететін  заңнама талаптарына сәйкес келуін 

тексеру.    

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:  Жоғары білім:  «әлеуметтік 

ғылымдар, экономика және бизнес» (экономика, есеп және аудит, қаржы, 

мемлекеттік және жергілікті басқару) немесе «құқық»  бейіндері бойынша.   

           Тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға 

үміткерлерді тестілеуден ӛткізу бағдарламасымен қарастырылған Қазақстан 

Республикасының заңнамаларын білуі, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі, осы санаттағы 

нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білуі, осы санаттағы 

лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындауға қажетті басқа да 

міндетті білімдер. 

11. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 

департаменті Мамлют ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 

салық төлеушілермен жұмыс және  өндіру  бөлімінің  бас  маманы,  санаты  

С-R-4, 1  бірлік. 

Функционалдық міндеттері:  

          Есепті жүргізу  бойынша және  салық тӛлеушілерді, салықтың барлық 

түрлері бойынша  салықтық емес  тӛлемдердің   салық салу объектілерін  

әкімшілендіру,   тіркелмеген және   декларацияларды тапсырмайтын   заңды және 

жеке тұлғаларды, сондай-ақ  салық салу объектілерін және  салық салумен 

байланысты  объектілерді  анықтау және салық есебіне  қою, бақылау жӛнінде 

және  уәкілетті органмен   ӛзара іс-қимыл   бойынша жұмыс жүргізу. Салық 

заңнамасын бұзушыларды  әкімшілік жауапкершілікке тарту бойынша шаралар 

қабылдау. Салықтық тексерулерді ұйымдастыру  мен жүргізуге қатысу. Кеден 

одағы  шеңберінде   бюджетке жанама салықтар   түсімдері   және әкімшілендіру 

бойынша  жұмыс жүргізу. Бюджет алдында  салық тӛлеушілер  берешегін  талдау 

бойынша  жұмыстарды  жүргізу;  дебиторлары туралы  мәліметтерді  жинау  және 

жүйелендіру;  қолдағы ақшалай қаражаттарын  алу;  мүлігімен  иелік етуін 

шектеу,    экспорттық  операцияларды  уақытша  тоқтату туралы  кеден 

органдарының хабарламасы;  салық заңнамасының  бұзушылығы үшін    

әкімшілік әсер ету шаралары; есептілік  құру. Жеке заңды  тұлғалардың ызметіне  



қаржы-шаруашылығына, республикалық және жергілікті  бюджеттерге тӛлемдер 

түсімдерінің уақытылығына бақылауды  жүзеге асырады. Салық заңнамасының 

сақталуына кешенді, тақырыптық, рейдтік тексерулер мен хронометраждық 

зареттеулер жүргізу.  Тексерулер нәтижесінде анықталған кемшіліктерді құру, іс-

шаралар әзірлеу және   бақылау-экономикалық  жұмысын жақсарту  бойынша  

ұсыныстар.   

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:  Жоғары білім:  «әлеуметтік 

ғылымдар, экономика және бизнес» (экономика, есеп және аудит, қаржы, 

мемлекеттік және жергілікті басқару) немесе «техникалық ғылымдар мен 

технологиялар» (ақпараттық жүйелер, есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету) немесе «білім» (математика немесе информатика, құқық және 

экономика негіздері) немесе «құқық» бейіндері бойынша. 

           Тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға 

үміткерлерді тестілеуден ӛткізу бағдарламасымен қарастырылған Қазақстан 

Республикасының заңнамаларын білуі, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі, осы санаттағы 

нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білуі, осы санаттағы 

лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындауға қажетті басқа да 

міндетті білімдер. 

Құжаттарды қабылдау мерзімі ішкі конкурс өткізу туралы хабарландыру 

соңғы жарияланған күнінен бастап 5 жұмыс күні.  

Аумақтық бӛлімшелердің қызметкерлері сканерленген құжаттарын 

mserikkyzy@taxsko.mgd.kz, m.serikkyzy@kgd.gov.kz    электрондық мекенжайы 

бойынша ұсына алады.  

Іріктеуге қатысу үшін:  

а) қосымшаға сәйкес нысандағы ӛтініш (тӛменде); 

         б) кадр қызметімен расталған қызметтік тізімі талап етіледі. 

          Конкурс комиссиясының қарауына азаматтар конкурс ӛткiзетiн мемлекеттiк 

органға құжаттарын қолма-қол тәртіпте, почта арқылы не хабарландыруда 

кӛрсетілген электрондық почта мекенжайына (mserikkyzy@taxsko.mgd.kz, 

m.serikkyzy@kgd.gov.kz) электронды түрде не «Е-gov» электронды Үкімет 

порталы арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде тапсырады (олардың 

түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға дейін бір сағат бұрын кешіктірмей береді, 

оларды бермеген жағдайда тұлға конкурс комиссиясымен әңгімелесуден ӛтуге 

жіберілмейді). 

mailto:mserikkyzy@taxsko.mgd.kz
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 Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби шеберлiгiне және беделіне 

қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы 

құжаттардың кӛшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар 

және ӛзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) 

қосымша ақпараттарды бере алады.  

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссиясының олардын 

қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 Ішкі конкурсқа қатысатын және әңгімелесуге жіберілген кандидаттар оны 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің 

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінде,  

150000, Петропавл қ., К.Сүтішев кӛшесі, 56 мекен жайы бойынша, анықтама үшін 

телефондар: 8 (7152) 50-00-51, 46-45-07 кандидаттарды әңгімелесуге жіберу 

туралы хабардар ету күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде ӛтеді. 

Конкурс комиссиясының жұмысының ашықтылығы мен объективтілігін 

қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушылар шақырылады. 

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан 

Республикасы Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, 

Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттелген 

бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық 

бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың және 

саяси партиялардың ӛкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері қатыса алады. 

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына қатысу үшін тұлғалар 

әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей персоналды басқару 

қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар персоналды басқару 

қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын куәландыратын құжаттың кӛшірмесін,  

ұйымдарға тиесілілігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе 

кӛшірмелерін ұсынады. 

Мемлекеттік органның басшысының (жауапты хатшысының) келісімі бойынша 

конкурс комиссиясының отырысына сарапшылар шақырылады. Сарапшы ретінде 

конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып табылмайтын, бос 

лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі 

бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу және жоғарылату бойынша мамандар, 

басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан 

Республикасының Парламент және мәслихат депутаттары қатыса алады. 

          Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар уәкiлеттi органға немесе оның 

аумақтық бӛлiмшесiне, не Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот 

тәртiбiнде конкурс комиссиясының шешiмiне шағымдана алады. 



 

«Б» корпусының мемлекеттік  

әкімшілік лауазымына     

орналасуға конкурс ӛткізу  

қағидаларына 2-қосымша   

___________________________ 

(мемлекеттік орган)    

Ӛтініш 

      Мені ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________ бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына 

орналасу конкурсына қатысуға жiберуiңiздi сұраймын. 

   Мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымдарға орналасуға конкурс ӛткiзу 

және конкурс комиссиясын қалыптастыру қағидаларының негiзгi 

талаптарымен таныстым, олармен келiсемiн және орындауға мiндеттеме 

аламын. 

      Ұсынылып отырған құжаттарымның дәйектiлiгiне жауап беремiн.  

      Қоса берілген құжаттар:      

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

__________                                             _______________________________ 

             (қолы)                                                             (Т.А.Ә. (болған жағдайда) 

«____» _______________ 20__ ж. 

 


