
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; 

    1.жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс: 

1) мемлекеттік қызмет ӛтілі бір жарым жылдан кем емес, оның ішінде мемлекеттік 

органның штат кестесінде кӛзделген келесі тӛменгі санаттағы лауазымдарда немесе В-6, С-5, C-

O-6, C-R-4, D-5, D-O-6, Е-5, E-R-4, E-G-3  

санаттарынан тӛмен емес лауазымдарда немесе Тізіліммен айқындалған «А» корпусының 

мемлекеттік әкімшілік лауазымдарында немесе саяси мемлекеттік лауазымдарда мемлекеттік 

қызмет ӛтілі бір жылдан кем емес; 

2.осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда екі жарым 

жылдан кем емес, оның ішінде мемлекеттік органның штат кестесінде кӛзделген келесі тӛменгі 

санаттағы лауазымдарда немесе В-6, С-5, C-O-6, C-R-4, D-5, D-O-6, Е-5, E-R-4, E-G-3 

санаттарынан тӛмен емес лауазымдарда немесе Тізіліммен айқындалған «А» корпусының 

мемлекеттік әкімшілік лауазымдарында немесе саяси мемлекеттік лауазымдарда мемлекеттік 

қызмет ӛтілі бір жылдан кем емес; 

3.В-6, С-5, C-O-6, C-R-4, D-5, D-O-6, Е-5, E-R-4, E-G-3 санаттарынан тӛмен емес мемлекеттік 

әкімшілік лауазымдарда немесе Тізіліммен айқындалған «А» корпусының мемлекеттік әкімшілік 

лауазымдарында немесе саяси мемлекеттік лауазымдарда немесе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің депутаты мәртебесінде немесе тұрақты негізде қызмет ететін облыс, 

республикалық маңызы бар қала, астана, аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 

депутаты мәртебесінде немесе халықаралық қызметкер мәртебесінде қызмет ӛтілі бір жарым 

жылдан кем емес; 

4.мемлекеттік қызмет ӛтілі орталық, облыстық немесе қалалық деңгейдегі құқық қорғау 

органдарының немесе арнайы мемлекеттік органдарының лауазымдарында немесе Қарулы 

Күштер әскери басқару органдарының тактикалық деңгейінен тӛмен емес, жергілікті әскери 

басқару органдарының немесе әскери оқу орындарының лауазымдарында екі жылдан кем емес; 

 5.жоғары немесе жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша Қазақстан 

Республикасының Президенті жанындағы білім беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс 

негізінде немесе шетелдің жоғары оқу орындарында 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: 

    Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің лауазымдық жалақысы: 

Санат 
Еңбек сіңірген жылдарына байланысты 

min max 

С-О-5 83282 112430 

С-R-2 127421 172393 

 



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, 

факс 46-45-07, электронды мекен-жайы:esenaeva_s@taxsko.mgd.kz, 

s.esenaeva@kgd.gov.kz бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға орналасуға  ІШКІ 

КОНКРС жариялайды: 

      1.Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Аудит 

басқармасы №3 аудит бөлімінің бас маманы, санаты С-0-5, 1 бірлік; 

       Функционалдық міндеттері: Құжаттық кешенді, тақырыптық, қарсы тексерулер жүргізу. 

Тексеру актілерінің нәтижелері бойынша хабарламалар жазу және оның орындалуына бақылау 

жүргізу, сот органдарында тексеру актілері бойынша шағымдарды, талап қуыным ӛтініштерді 

қарастыруға қатысу.  Әкімшілік материалдарды құрастыру және олардың орындалуына бақылау 

жасау. 

       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 

заңнамаларыні, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты 

стратегиясын, 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 департаментінің 

Жанама салықтарды әкімшілендіру басқармасы ҚҚС әкімшілендіру бөлімінің бас маманы 

санаты С-0-5, 1 бірлік;   
   Функционалдық міндеттері: ҚҚС бойынша уақытында есепке қою мен шығаруды  

әкімшілендіруді іске асыру, бюджетке ҚҚС толық және уақытылы тӛлеуді, ҚҚС асыруды 

негіздеуді, салық тӛлеуден жалтару схемаларын анықтау мен талдауды, тауарларды енгізуге 

(шығаруға) ӛтініштерді уақытында ұсынуды әкімшілендіру. Есептерді ұсынудың, 

тапсырмалардың уақытылы орындалуын іске асыру. ҚҚС бойынша декларацияларды, тауарларды 

енгізуге және экспорт бойынша жанама салықтарды тӛлеуге ӛтініштерді уақытында ұсынбаған 

салық тӛлеушілерді әкімшілік жауапкершілікке тарту.    

        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 

заңнамаларыні, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты 

стратегиясын, 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 Петропавл қ. бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 

басшысының орынбасары, санаты С-R-2, 1 бірлік; 

     4.Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 

департаменті Есіл 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 
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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 заңнамаларыні, 

«Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын, 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 кейін келесі жұмыс күннен бастап 3 жұмыс күн (2017ж. 06.06. бастап 

2017ж.08.06.)  
Аумақтық бӛлімшелердің қызметкерлері сканерленген құжаттарын 

esenaeva_s@taxsko.mgd.kz, s.esenaeva@kgd.gov.kz электрондық мекенжайы бойынша ұсына 

алады.  

Іріктеуге қатысу үшін:  

   а) қосымшаға сәйкес нысандағы ӛтініш (2- қосымша); 

     б) тиісті персоналды басқару қызметімен құажттарды тапсыру күніне дейін күнтізбелік 30 күн  

ішінде расталған қызметтік тізім.      

     Конкурс комиссиясының қарауына азаматтар конкурс ӛткiзетiн мемлекеттiк органға 

құжаттарын қолма-қол тәртіпте, почта арқылы не хабарландыруда кӛрсетілген электрондық почта 

мекенжайына (esenaeva_s@taxsko.mgd.kz, s.esenaeva@kgd.gov.kz) электронды түрде не «Е-gov» 

электронды Үкімет порталы арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде тапсырады. 

     Құжаттар электронды түрдем мемлекеттік органның электрондық почтасы не «Е-gov» 

электронды Үкімет порталы жүйесі арқылы берілген жағдайда олардың түпнұсқасы әңгімелесу 

басталғанға дейін екі сағаттан кешіктірілмей беріледі. 

    Оларды бермеген жағдайда тұлға конкурс комиссиясымен әңгімелесуден ӛтуге жіберілмейді. 

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссиясының олардын қараудан бас тартуы 

үшін негіз болып табылады. 

      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.  

     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 үш жұмыс күні ішінде ӛтеді. 

Конкурс комиссиясы 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 
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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 жіберуіңізді сұраймын. Мемлекеттік әкімшілік 

лауазымдарға орналасуға конкурс ӛткізу және конкурс комиссиясын 

қалыптастыру қағидаларының негізгі талаптарымен таныстым, олармен 

келісемін және орындауға міндеттеме аламын. 

      Ұсынылып отырған құжаттарымның дәйектілігіне жауап беремін. 

      Қоса берілген құжаттар: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

      Мекен жайы және байланыс телефоны______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________                               ______________________________ 

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

«___»_______________ 20 __ ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 полутора лет стажа государственной службы, в том числе не менее одного года 

стажа государственной службы на должностях следующей нижестоящей категории, 

предусмотренным штатным расписанием государственного органа, или не ниже категорий В-6, 

С-5, C-O-6, C-R-4, D-5, D-O-6, Е-5, E-R-4, E-G-3, или на административных государственных 

должностях корпуса "А", или на политических государственных должностях; 

  2) не менее двух с половиной лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным 

направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее одного года стажа 

государственной службы на должностях следующей нижестоящей категории, предусмотренным 

штатным расписанием государственного органа, или не ниже категорий В-6, С-5, C-O-6, C-R-4, 

D- 5, D-O-6, Е-5, E-R-4, E-G-3, или на административных государственных должностях корпуса 

"А", или на политических государственных должностях, определенных Реестром; 

  3)не менее полутора лет стажа работы на административных государственных должностях не 

ниже категорий В-6, С-5, C-O-6, C-R-4, D-5, D-O-6, Е-5, E-R-4, E-G-3 или на административных 

государственных должностях корпуса "А", или на политических должностях, определенных 

Реестром, или в статусе депутата Парламента Республики Казахстан или депутата маслихата 

области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения), 

работающего на постоянной основе, или в статусе международного служащего; 

  4)не менее двух лет стажа государственной службы на должностях правоохранительных или 

специальных государственных органов центрального, областного либо городского уровней, или 

не ниже тактического уровня органа военного управления Вооруженных Сил, местных органов 

военного управления или военных учебных заведений. 

  5)завершение обучения по программам послевузовского образования в организациях 

образования при Президенте Республики Казахстан на основании государственного заказа или в 

зарубежных высших учебных заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым 

Республиканской комиссией. 

 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, в том числе не менее одного года 

стажа государственной службы на должностях следующей нижестоящей категории, 

предусмотренным штатным расписанием государственного органа, или не ниже категорий А-5, 

В-6, С-5, C-O-6, C-R-3, D-5, D-O-5, Е-4, E-R-3, E-G-1 или на административных государственных 

должностях корпуса «А», или на политических государственных должностях, определенных 

Реестром; 

2) не менее трех лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным 

направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее одного года стажа 

государственной службы на должностях следующей нижестоящей категории, предусмотренным 

штатным расписанием государственного органа, или не ниже категорий не ниже категорий А-5, 

В-6, С-5, C-O-6, C-R-3, D-5, D-O-5, Е-4, E-R-3, E-G-1 или на административных государственных 



должностях корпуса «А», или на политических государственных должностях, определенных 

Реестром; 

3) не менее двух лет стажа работы на административных государственных должностях не 

ниже категорий А-5, В-6, С-5, C-O-6, C-R-3, D-5, D-O-5, Е-4, E-R-3, E-G-1 или на 

административных государственных должностях корпуса «А», или на политических 

государственных должностях, определенных Реестром, или 

в статусе депутата Парламента Республики Казахстан или депутата маслихата области, города 

республиканского значения, столицы, района (города областного значения), работающего на 

постоянной основе, или в статусе международного служащего; 

4)не менее трех лет стажа государственной службы, в том числе не менее двух лет на 

должностях правоохранительных или специальных государственных органов центрального, 

областного, городского либо районного уровней, или не ниже тактического уровня органа 

военного управления Вооруженных Сил, местных органов военного управления или военных 

учебных заведений; 

         5)завершение обучения по программам послевузовского образования в организациях 

образования при Президенте Республики Казахстан на основании государственного заказа или в 

зарубежных высших учебных заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым 

Республиканской комиссией; 
                Должностные оклады административных государственных служащих: 

Категория В зависимости от выслуги лет 

min max 

С-О-5 83282 112430 

С-R-2 127421 172393 

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, факс 46-45-07, электронный адрес: esenaeva_s@taxsko.mgd.kz, 

s.esenaeva@kgd.gov.kz объявляет ВНУТРЕННИЙ КОНКУРС. 
    1.Главный специалист отдела аудита №3 Управления аудита Департамента 

государственных доходов по Северо-Казахстанской области, категория С-О-5, 1 единица; 

      Функциональные обязанности: Проведение документальных комплексных, тематических, 

встречных проверок. Выписка уведомлений по результатам актов проверок и контроль его 

исполнения, участие в рассмотрении жалоб по актам проверок, исковых заявлений в судебных 

органах. Составление административных материалов и контроль за их исполнением. 

      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. 

       2.Главный специалист отдела администрирования НДС управления 

администрирования косвенных налогов Департамента государственных доходов по Северо-

Казахстанской области категория С-0-5, 1 единица; 

Функциональные обязанности: Осуществление администрирования своевременности 

постановки и снятия с учета по НДС, полноты и своевременности уплаты НДС в бюджет, 

обоснованности превышения по НДС, анализ и выявление схем уклонения от уплаты налогов, 

администрирование своевременности представления заявлений о ввозе товаров (экспорт). 
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Осуществление своевременного предоставления отчетов, исполнение заданий и поручений. 

Привлечение налогоплательщиков к административной ответственности за несвоевременное 

представление декларации по НДС, заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по 

экспорту. 

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. 

       3.Заместитель руководителя Управления государственных доходов по Есильскому 

району Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области, 

категория С-R-2, 1 единица 

       4.Заместитель руководителя Управления государственных доходов по г. Петропавловск 

Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области, категория С-R-

2, 1 единица 

Функциональные обязанности: Организация работы по обеспечению в пределах 

компетенции полноты поступления налогов и др. обязательных платежей в бюджет, полноты и 

своевременности перечисления обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные 

фонды; организация  осуществления 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; организация 

работы 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. 

Срок приема документов 3 рабочих дня (06.06.2017г. по 08.06.2017г.) со следующего 

рабочего дня после последней публикации объявления о проведении внутреннего конкурса.  
Сотрудники территориальных подразделений могут представлять сканированные документы 

на электронный адрес: esenaeva_s@taxsko.mgd.kz, s.esenaeva@kgd.gov.kz  

    Для участия в отборе требуются: 

      а) заявление по форме, согласно приложению (согласно приложению 2); 

       б) послужной список, заверенный соответствующей службой управления персоналом не 

ранее чем за тридцать календарных дней до дня представления документов. 

    К рассмотрению конкурсной комиссией принимаются документы, переданные гражданами 

нарочным порядком,  высланные ими по почте или в электронном виде на адрес электронной 

почты (esenaeva_s@taxsko.mgd.kz, s.esenaeva@kgd.gov.kz), либо посредством портала 

электронного Правительства «Е-gov» в сроки приема документов   
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    При предоставлении документов в электронном виде на адрес электронной почты 

государственного органа либо посредством портала электронного правительства "Е-gov" их 

оригиналы представляются не позднее чем за два часа до начала собеседования.  

    При их непредставлении, лицо не допускается конкурсной комиссией к прохождению 

собеседования. 

      Представление неполного пакета документов является основанием для отказа в их 

рассмотрении конкурсной комиссией. 

  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). 

  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 

трех 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 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 или электронную копию документа, 

удостоверяющего личность, и копии или электронные копии документов, подтверждающих 

принадлежность к уполномоченному органу. 

 Участники конкурса и кандидаты могут обжаловать решение конкурсной комиссии в 

уполномоченный орган или его территориальное подразделение, либо в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



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: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

      Адрес и контактный телефон ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

      __________                ____________________________________ 

      (подпись)                     (Ф.И.О. (при его наличии)) 

      «____»_______________ 20__ г. 

 

 

  

 

 

 

 


