
 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің, оның ведомстволары және аумақтық 

бөлімшелерінің мемлекеттік қызметшілері арасындағы  ішкі конкурс аясында Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік  кірістер комитеті Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 

Мемлекеттік кірістер департаментінің «Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік 

лауазымға оң қорытынды алған кандидаттардың тізімі  

(2018 жылғы 13 қазандағы № 3 хаттама) 

№ п/п                                                            ФИО 

1. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті «Петропавл - 

кедендік ресімдеу орталығы» кеден бекеті басшысы – басқарма басшысы 

1) 
 

Нурмулдин Мурат Нурахметович 

2. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Экспорттық 

бақылау басқармасының  басшысы 

1) Садвокасов Самат Шаяхметович 

3. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті Есіл ауданы 

бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары 

1) Мухамеджанов Саян Айтулович 

4. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті Уәлиханов 

ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары 

1) Шалабаев Даурен Сатаевич 

5. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің адам 

ресурстары басқармасы қызметтік тергеу бөлімінің бас маманы 

1) Айсин Дастан Баянович 

2) Кобзенко Глеб Васильевич 

6. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті Талдау және 

тәуекелдер басқармасы мемлекеттік кірістерді талдау бөлімінің бас маманы 

1) Абдульманова Жанна Рамазановна 

7. Солтүстік  Қазақстан  облысы   бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің  

Петропавл қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы Кеден одағы шеңберінде 

жанама салықтарды әкімшілендіру бөлімінің басшысы 

1) Бекмурзина Лира Еслямбековна 

8. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті Петропавл 

қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы «Құжаттарды қабылдау мен беру 

орталығы» бөлімінің бас маманы 

1) Тастанбекова Карашашш Каиржановна 

9. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті Петропавл 

қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы «Құжаттарды қабылдау мен беру 

орталығы» бөлімінің бас маманы, (2021ж. 04.05. дейін уақытша негізгі кызметшінің бала 

күту жөніндегі демалыс кезеңіне) 

1) Хасенова Айгуль Касимовна 

10. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті Қызылжар 

ауданы бойынша Құқықтық жұмыстар  және  өндіру  бөлімінің  басшысы 

1) Шарипов Руслан Серикович 

11. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті Петропавл 

қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы Құқықтық жұмыстар және салықтық 

заңнамаларды түсіндіру бөлімінің бас маманы 

1) Клюкова Жибек Кадыргалиевна 

12. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті Уәлиханов 

ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы Салық төлеушілермен  жұмыс және 

өндіру бөлімінің  бас маман-заң кеңесшісі 

1) Шортаева Сандыгуль Галыевна 



13. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті Мамлют 

ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы «Ақпаратты қабылдау мен өңдеу 

жөніндегі  орталық» және  есепке алу бөлімінің бас маманы 

1) Жазылбаева Айман Жабаевна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


