
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің, оның ведомстволары және аумақтық 

бөлімшелерінің мемлекеттік қызметшілері арасындағы  үшін ішкі конкурс аясында 

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің «Б» 

корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасу үшін әңгімелесуге 

рұқсаттама алған үміткерлердің тізімі. 

                                      (2017 жылғы 21 маусымдағы №1 хаттама) 
 

№ п/п                                                             ФИО 

1. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің  Петропавл 

қаласы бойынша салық басқармасы «Құжаттарды қабылдау мен беру орталығы»  бөлімінің бас 

маманы лауазымға 

1) Альназиров Жулдызбек Бейсекович 

2) Кучерявая Елена Валерьевна 

2. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Петропавл 

қаласы бойынша салық басқармасы Жеке кәсіпкерлермен, адвокаттармен, нотариустермен 

жұмыс жөніндегі және арнаулы салық режимдер бөлімінің бас маманылауазымға 

 1) Ильясов Болат Ташимович 

 2) Жалмурзина Гульнар Еркыновна 

3) Тажибаева Мадина Кайржановна 

4) Кучерявая Елена Валерьевна 

3. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Петропавл 

қаласы бойынша салық басқармасы Жеке кәсіпкерлермен, адвокаттармен, нотариустермен 

жұмыс жөніндегі және арнаулы салық режимдер бөлімінің бас маманы, (2019ж. 28.12. дейін 

уақытша негізгі кызметшінің бала күту жөніндегі демалыс кезеңіне)лауазымға  

     1) Ильясов Болат Ташимович 

     2) Жалмурзина Гульнар Еркыновна 

4. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Петропавл 

қаласы бойынша салық басқармасы Кеден одағы шеңберінде жанама салықтарды 

әкімшілендіру бөлімінің  бас маманы лауазымға  

1) Альназиров Жулдызбек Бейсекович 

2) Жетписов Тимур Тулешевич 

3) Абдрахманов Саят Алтаевич 

 

Әңгімелесу 2017 жылғы 23 маусымда сағ. 9.00. мекен-жайда: СҚО, Петропавл қ., К. Сүтішев к., 56, 1 

қабат, мәжіліс залында өтеді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Список кандидатов, 

допущенных к собеседованию для занятия вакантной административной   государственной  

должности  корпуса  «Б» Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области 

в рамках внутреннего конкурса  среди государственных служащих Министерства финансов 

Республики Казахстан, его ведомств и территориальных подразделений. 

                                         (Протокол №1 от 21 июня 2017 года) 

№ п/п                                                            ФИО 

1.На должность главного специалиста отдела «Центр приема и выдачи документов» 

Управления государственных доходов по г. Петропавловск Департамента государственных 

доходов по Северо-Казахстанской области 

       1) 
Альназиров Жулдызбек Бейсекович 

 

       2) Кучерявая Елена Валерьевна 

2.На должность главного специалиста 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-4, 1 единица               

        1) Ильясов Болат Ташимович 

        2) Жалмурзина Гульнар Еркыновна 

        3) Тажибаева Мадина Кайржановна 

        4) Кучерявая Елена Валерьевна 

3.На должность главного специалиста 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, (временно на период отпуска по уходу за ребенокм 

основного работника до  28.12.2019г.) 

        1) Ильясов Болат Ташимович 

        2) Жалмурзина Гульнар Еркыновна 

4. На должность  главного специалиста отдела администрирования косвенных налогов в рамках 

таможенного союза Управления государственных доходов по г. Петропавловск Департамента 

государственных доходов по Северо-Казахстанской области 

        1) 

 

Альназиров Жулдызбек Бейсекович 

 

        2) Жетписов Тимур Тулешевич 

        3) Абдрахманов Саят Алтаевич 

 

 

Собеседование состоится 23 июня 2017 года в 9.00ч. по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. К. 

Сутюшева, 56, 1 этаж, актовый зал 

 


