
            

 
Департамент государственных доходов по Актюбинской области комитета 

государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан 

Управление государственных доходов по г.Актобе, 030006, г.Актобе, ул.Кобландина 

7, телефоны для справок 8 (7132) 21-02-79, факс 21-39-33, электронный адрес:  

taxaktub@mgd.kz объявляет конкурс на занятие вакантных  административных 

государственных должностей корпуса «Б»: 

    1.Главного специалиста отдела по работе с персоналом управления 

человеческих ресурсов Департамента государственных доходов по Актюбинской 

области временно, на период отпуска по уходу за ребенком основного работника С-

О-5 (1 единица)  

 Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 64063 до 86485 тенге. 

Функциональные обязанности: составление и представление отчетов о составе и 

сменяемости кадров. 

 Требования к участникам конкурса: высшее образование экономическое, 

юридическое, таможенное дело, педагогическое, гуманитарное. Допускается послесреднее 

образование  экономическое, юридическое, таможенное дело, педагогическое, 

гуманитарное при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не 

менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным  

направлениям конкретной должности данной категории. Знание нормативных правовых 

актов,  необходимых для исполнения обязанностей по должностям данной категории.  

2.Главного специалиста управления информационных технологий 

Департамента государственных доходов Актюбинской области временно, на период 

отпуска по уходу за ребенком основного работника С-О-5 (1 единица) 

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 64063 до 86485 тенге. 

Функциональные обязанности: внедрение и сопровождение информационных 

систем МФ РК и прием их в промышленную эксплуатацию. 

 Требования к участникам конкурса: высшее образование экономическое, 

юридическое, таможенное дело, налоговое дело, техническое (информационные 

технологии, вычислительная техника и программное обеспечение, электронные 

вычислительные машины, автоматизированные системы обработки информации и 

управления) допускается послесреднее образование  экономическое, юридическое, 

таможенное дело, налоговое дело, техническое (информационные технологии, 

вычислительная техника и программное обеспечение, электронные вычислительные 

машины, автоматизированные системы обработки информации и управления) при 

наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет 

стажа работы в областях, соответствующих функциональным  направлениям конкретной 

должности данной категории. Знание нормативных правовых актов,  необходимых для 

исполнения обязанностей по должностям данной категории.  

3.Руководителя организационно-финансового управления Департамента 

государственных доходов Актюбинской области С-О-3 (1 единица) 

  Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 94813 до 128126 тенге. 

Функциональные обязанности: осуществляет предварительный контроль за 

своевременным и правильным оформлением документов и законностью совершаемых 

операций, контроль за правильным и эффективным расходованием средств соответствии с 

открытыми лимитами и их целевым назначением, в пределах своей компетенции 

осуществлять общее руководство работой отделов бухгалтерского учета и 

государственных закупок и организационного отдела. 

Требования к участникам конкурса: высшее образование экономическое, 

юридическое, налоговое дело, таможенное дело. Опыт работы должен соответствовать 

одному из следующих требований: не менее двух лет стажа государственной службы; не 

менее одного года стажа работы на руководящих или иных должностях в 
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государственных органах; не менее трех лет стажа работы в областях, соответствующих 

функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не 

менее одного года на руководящих должностях; завершение обучения по программам 

послевузского образования на основании государственного заказа в организациях 

образования при Президенте Республики Казахстан или зарубежных высших учебных 

заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской 

комиссией по подготовке кадров за рубежом; наличие ученой степени. Знание 

нормативных правовых актов,  необходимых для исполнения обязанностей по 

должностям данной категории.  

Управление государственных доходов по Байганинскому району 030300, 

с.Карауылкелды, ул.Барак батыр, 38а, телефоны для справок 8 (71345) 2-25-54, 2-31-

42  электронный адрес: bayganal@taxaktub.mgd.kz объявляет конкурс на занятие 

вакантных  административных государственных должностей корпуса «Б»: 

1.Ведущего специалиста отдела учета, взимания и по работе с 

налогоплательщиками Управления государственных доходов по Байганинскому 

району С-R-5 (1 единица)  

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 49969 до 67906 тенге. 

Функциональные обязанности: осуществление контроля за ведением лицевых 

счетов налогоплательщиков в актуальном состоянии. 

Требования к участникам конкурса: высшее или послесреднее образование 

экономическое, юридическое, налоговое дело, техническое. Знание законодательных и 

иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, налогового кодекса, умение 

работать на компьютере. 

Управление государственных доходов по Каргалинскому району 030500, 

с.Бадамша, ул.Айтеке би 32, телефоны для справок 8 (71342) 22-4-95, 22-8-75, 

электронный адрес:  karnal@taxaktub.mgd.kz объявляет конкурс на занятие 

вакантных  административных государственных должностей корпуса «Б»:  

1.Главного специалиста отдела по работе с налогоплательщиками 

Управления государственных доходов по Каргалинскому району, временно, на 

период отпуска по уходу за ребенком основного работника С-R-4 ( 1 единица)  

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 56375 до 76235 тенге. 

Функциональные обязанности: проведение документальных, встречных и 

камеральных проверок субъектов малого бизнеса, юридических лиц. 

Требования к участникам конкурса: высшее образование экономическое, 

юридическое, налоговое дело, допускается послесреднее образование экономическое, 

юридическое, налоговое дело при наличии не менее одного года стажа государственной 

службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих 

функциональным  направлениям конкретной должности данной категории. Знание 

нормативных правовых актов,  необходимых для исполнения обязанностей по 

должностям данной категории.  

Управление государственных доходов по Темирскому району 030800, 

пос.Шубаркудук, ул.Желтоксан 4, телефоны для справок 8 (71346) 2-27-53, 2-27-33, 

электронный адрес:  temirnal@taxaktub.mgd.kz объявляет конкурс на занятие 

вакантных  административных государственных должностей корпуса «Б»:  

1.Ведущего специалиста отдела «Центр по приему и обработке информации» и 

регистрации налогоплательщиков Управления государственных доходов по 

Темирскому району С-R-5 (1 единица) 

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 49969 до 67906 тенге. 

Функциональные обязанности: осуществление оказания налогоплательщикам 

государственных услуг. 

Требования к участникам конкурса: высшее и послесреднее образование 

экономическое, юридическое, налоговое дело. Знание нормативных правовых актов,  

необходимых для исполнения обязанностей по должностям данной категории.  
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2.Главного специалиста отдела налогового администрирования и 

камерального контроля Управления государственных доходов по Темирскому 

району временно, на период отпуска по уходу за ребенком основного работника С-R-

4 (1 единица).  

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 56375 до 76235 тенге. 

Функциональные обязанности: осуществление документальных налоговых 

проверок, составление заключения по результатам камерального контроля. 

Требования к участникам конкурса: высшее образование экономическое, 

юридическое, налоговое дело, допускается послесреднее образование экономическое, 

юридическое, налоговое дело при наличии не менее одного года стажа государственной 

службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих 

функциональным  направлениям конкретной должности данной категории. Знание 

нормативных правовых актов,  необходимых для исполнения обязанностей по 

должностям данной категории.  

3.Главного специалиста отдела учета, взимания и организационно-правовой 

работы Управления государственных доходов по Темирскому району С-R-4 (1 

единица) 

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 56375 до 76235 тенге. 

Функциональные обязанности: занимается организацией  и ведением 

претензионно-исковой работы, пропагандой действующего законодательства. 

Требования к участникам конкурса: высшее образование экономическое, 

юридическое, налоговое дело, допускается послесреднее образование экономическое, 

юридическое, налоговое дело при наличии не менее одного года стажа государственной 

службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих 

функциональным  направлениям конкретной должности данной категории. Знание 

нормативных правовых актов,  необходимых для исполнения обязанностей по 

должностям данной категории.  

Управление государственных доходов по Мугалжарскому району 030700, 

г.Кандыагаш, ул.Жамбыла 68а, телефоны для справок 8 (71333) 3-63-57, 3-63-40, 

электронный адрес:  mugalnal@taxaktub.mgd.kz объявляет конкурс на занятие 

вакантных  административных государственных должностей корпуса «Б»:  

1.Главного специалиста отдела налогового администрирования и 

камерального контроля юридических лиц Управления государственных доходов по 

Мугалжарскому району, временно, на период отпуска по уходу за ребенком 

основного работника С-R-4 (1 единица) 

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 56375 до 76235 тенге. 

Функциональные обязанности: проводит камеральный контроль налоговых 

отчетностей. 

Требования к участникам конкурса: высшее образование экономическое, 

юридическое, налоговое дело, информационные системы допускается послесреднее 

образование экономическое, юридическое, налоговое дело, информационные системы при 

наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет 

стажа работы в областях, соответствующих функциональным  направлениям конкретной 

должности данной категории. Знание нормативных правовых актов,  необходимых для 

исполнения обязанностей по должностям данной категории.  

Управление государственных доходов по Мартукскому району 030600, 

с.Мартук, ул.Мазкова 6, телефоны для справок 8 (71331) 3-15-50, 3-11-65, 

электронный адрес:  martuknal@taxaktub.mgd.kz объявляет конкурс на занятие 

вакантных  административных государственных должностей корпуса «Б»:  

1.Главного специалиста отдела «Центр по приему и обработке информации», 

регистрации налогоплательщиков и учета Управления государственных доходов по 

Мартукскому району  С-R-4 (1 единица)  

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 56375 до 76235 тенге. 
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Функциональные обязанности: оказание государственных услуг 

налогоплательщикам. 

Требования к участникам конкурса: высшее образование экономическое, 

юридическое, налоговое дело, допускается послесреднее образование экономическое, 

юридическое, налоговое дело при наличии не менее одного года стажа государственной 

службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих 

функциональным  направлениям конкретной должности данной категории. Знание 

нормативных правовых актов,  необходимых для исполнения обязанностей по 

должностям данной категории.  

2.Главного специалиста отдела налогового администрирования и 

информационных технологий Управления государственных доходов по 

Мартукскому району, временно, на период отпуска по уходу за ребенком основного 

работника С-R-4 (1 единица) 

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 56375 до 76235 тенге. 

Функциональные обязанности: проведение встречных, документальных, 

камеральных проверок юридических лиц, субъектов малого бизнеса. 

Требования к участникам конкурса: высшее образование экономическое, 

юридическое, налоговое дело, допускается послесреднее образование экономическое, 

юридическое, налоговое дело при наличии не менее одного года стажа государственной 

службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих 

функциональным  направлениям конкретной должности данной категории. Знание 

нормативных правовых актов,  необходимых для исполнения обязанностей по 

должностям данной категории.  

Управление государственных доходов по Хромтаускому району 031100, 

г.Хромтау, ул.Джамбула 38, телефоны для справок 8 (71336) 21-1-67, факс 22-1-15, 

электронный адрес:  chromnal@taxaktub.mgd.kz объявляет конкурс на занятие 

вакантных  административных государственных должностей корпуса «Б»:  

1.Ведущего специалиста отдела налогового администрирования Управления 

государственных доходов по Хромтаускому району С-R-5 (1 единица)  

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 49969 до 67906 тенге. 

Функциональные обязанности: проведение камерального контроля на 

правомерность исчисления налогов юридических и физических лиц и своевременное их 

перечисление в бюджет, проведение комплексных, тематических, встречных проверки. 

Требования к участникам конкурса: высшее и послесреднее образование 

экономическое, юридическое, налоговое дело. Знание нормативных правовых актов,  

необходимых для исполнения обязанностей по должностям данной категории.  

Управление государственных доходов по Айтекебийскому району 030100, 

Айтекебийский район, село Комсомольское, ул.Абылайхана, 24 телефоны для 

справок  8 (71339) 2-15-80, факс  2-14-83, электронный адрес: 

aitekenal@taxaktub.mgd.kz объявляет конкурс на занятие вакантных  

административных государственных должностей корпуса «Б»: 

1.Главного специалиста отдела учета, анализа и принудительного взимания 

Управления государственных доходов по Айтекебийскому району С-R-4 (1 единица)  

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 56375 до 76235 тенге. 

Функциональные обязанности: введение лицевых счетов юридических лиц, 

проведение сверок и выдача актов сверок налогоплательщиков. 

Требования к участникам конкурса: высшее образование экономическое, 

налоговое дело, допускается послесреднее образование экономическое, налоговое дело 

при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет 

стажа работы в областях, соответствующих функциональным  направлениям конкретной 

должности данной категории. Знание нормативных правовых актов,  необходимых для 

исполнения обязанностей по должностям данной категории.  
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  Қазақстан Республикасы қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті  

Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті, 030006, Ақтөбе 

қаласы,   Қобландин 7, анықтама телефоны 8 (7132) 21-02-79 немесе факс 21-39-33, 

электрондық мекен жай:  taxaktub@mgd.kz «Б» корпусының бос әкімшілік 

мемлекеттік  лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды: 

1.Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің адам 

ресурстары басқармасының персоналмен жұмыс бөлімінің бас маманы уақытша, 

негізгі қызметкердің бала күтімі бойынша демалысы кезеңіне С-О-5 (1 бірлік) 

Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 64063 

теңгеден 86485 теңгеге дейін. 

Функционалдық міндеттері: Кадрлардың ауысуы және құрамы бойынша есепті 

құрады және ұсынады. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білім экономикалық, 

заңгерлік, кеден ісі, педагогикалық, гуманитарлық. Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан 

кем емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес 

облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі 

экономикалық, заңгерлік, кеден ісі, педагогикалық, гуманитарлық білімі барларға рұқсат 

етіледі. Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындау үшін 

қажетті нормативтік құқықтық актілерін білуі. 

2.Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің ақпараттық 

технологиялар басқармасының бас маманы уақытша, негізгі қызметкердің бала 

күтімі бойынша демалысы кезеңіне С-О-5 (1 бірлік) 

Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 64063 

теңгеден 86485 теңгеге дейін. 

Функционалдық міндеттері: ҚР ҚМ ақпараттық жүйелерін енгізу және 

сүйемелдеу және оларды өнеркәсіптік пайдалануға қабылдау. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білім экономикалық, 

заңгерлік, кеден ісі, салық ісі, техникалық (ақпараттық технологиялар, есептеу техникасы 

және бағдарламалық қамтамасыз ету, электронды есептеу машинасы, ақпараттарды 

өңдеудің автоматтандырылған жүйесі және басқару). Мемлекеттік қызмет өтілі бір 

жылдан кем емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына 

сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі 

экономикалық, заңгерлік, кеден ісі, салық ісі, техникалық (ақпараттық технологиялар, 

есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, электронды есептеу машинасы, 

ақпараттарды өңдеудің автоматтандырылған жүйесі және басқару) білімі барларға рұқсат 

етіледі. Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындау үшін 

қажетті нормативтік құқықтық актілерін білуі. 

3.Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің 

ұйымдастыру-қаржы басқармасының басшысы С-О-3 (1 бірлік)  

Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 94813 

теңгеден 128126 теңгеге дейін. 

Функционалдық міндеттері: құжаттардың дұрыс рәсімделуіне және уақытылы 

жіберілуіне жүргізілетін опреациялардың заңдылығына бақылау жасау, ашық лимиттегі 

заттардың дұрыс және тиімді жұмсалуына бақылау, бухгалтерлік есеп және мемлекеттік 

сатып алу және ұйымдастыру бөлімдерінің жұмысына жалпы басшылық ету. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білім экономикалық, 

заңгерлік, салық ісі, кеден ісі. Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы 

тиіс: мемлекеттік қызмет өтілі екі жылдан кем емес; мемлекеттік органдарда басшылық 

немесе өзге лауазымдарда жұмыс өтілі бір жылдан кем емес; осы санаттағы нақты 

лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда жұмыс өтілі үш жылдан кем 

емес, оның ішінде басшылық лауазымдарда бір жылдан кем емес;  
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жоғары оқу орындарынан кейінгі оқу бағдармалары бойынша Қазақстан 

Республикасының Президенті жанындағы білім беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс 

негізінде немесе шетелдің жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі 

республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы; ғылыми 

дәрежесінің болуы. Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді 

орындау үшін қажетті нормативтік құқықтық актілерін білуі. 

Байғанин ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы, 030300, 

Қарауылкелді селосы, Барақ батыр көшесі, 38а, анықтама телефоны 8 (71345) 2-25-

54, 2-31-42 электрондық мекен жай: bayganal@taxaktub.mgd.kz «Б» корпусының бос 

әкімшілік мемлекеттік  лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды: 

1.Байғанин ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының есеп, 

өндіру  және салық төлеушілермен жұмыс жасау бөлімінің жетекші маманы С-R-5 (1 

бірлік) 

Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 49969 

теңгеден 67906 теңгеге дейін. 

Функционалдық міндеттері:  салық төлеушілердің жеке шоттарын актуалды 

күйін бақылауды жүзеге асыру. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары немесе ортадан 

кейінгі білім экономикалық, заңгерлік, салық ісі, техникалық. Осы санаттағы лауазымдар 

бойынша функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті нормативтік құқықтық 

актілерін білуі. 

Қарғалы ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 030500, Бадамша 

селосы, Әйтеке би көшесі, 32, анықтама телефоны 8 (71342) 22-4-95, 22-8-75, 

электрондық мекен жай: karnal@taxaktub.mgd.kz «Б» корпусының бос әкімшілік 

мемлекеттік  лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды:  

1.Қарғалы ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының салық 

төлеушілермен жұмыс бөлімінің бас маманы, уақытша, негізгі қызметкердің бала 

күтімі бойынша демалысы кезеңіне С-R-4 (1 бірлік) 

Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 56375 

теңгеден 76235 теңгеге дейін. 

Функционалдық міндеттері: заңды тұлғаларды, шағын бизнес субъектілеріне 

камералдық және қарсы, құжаттамалық тексеру жүргізу. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білім экономикалық, 

заңгерлік, салық ісі. Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы 

нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес 

жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі экономикалық, заңгерлік,  салық ісі 

білімі барларға рұқсат етіледі. Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық 

міндеттерді орындау үшін қажетті нормативтік құқықтық актілерін білуі. 

Темір ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 030800, 

Шұбарқұдық селосы, Желтоқсан көшесі, 4, анықтама телефоны 8 (71346) 2-27-53, 2-

27-33, электрондық мекен жай: temirnal@taxaktub.mgd.kz «Б» корпусының бос 

әкімшілік мемлекеттік  лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды:  

1.Темір ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының 

«Ақпараттарды қабылдау және өңдеу бойынша орталығы» және салық төлеушілерді 

тіркеу бөлімінің жетекші маманы С-R-5 (1 бірлік) 

Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 49969 

теңгеден 67906 теңгеге дейін. 

Функционалдық міндеттері:  салық төлеушілерге мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті жүзеге асыру. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары немесе ортадан 

кейінгі білім экономикалық, заңгерлік, салық ісі. Осы санаттағы лауазымдар бойынша 

функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті нормативтік құқықтық актілерін білуі. 
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2.Темір ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының салықты 

әкімшілендіру және камералды бақылау бөлімінің бас маманы, уақытша, негізгі 

қызметкердің бала күтімі бойынша демалысы кезеңіне С-R-4 (1 бірлік) 

Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 56375 

теңгеден 76235 теңгеге дейін. 

Функционалдық міндеттері: құжаттық салықтық тексеру жүргізу, камералды 

бақылау нәтижесі бойынша қорытынды беру. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білім экономикалық, 

заңгерлік, салық ісі. Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы 

нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес 

жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі экономикалық, заңгерлік,  салық ісі 

білімі барларға рұқсат етіледі. Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық 

міндеттерді орындау үшін қажетті нормативтік құқықтық актілерін білуі. 

3.Темір ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының есептеу, 

өндіру және құқықтық-ұйымдастыру жұмыстар бөлімінің бас маманы С-R-4 (1 

бірлік) 

Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 56375 

теңгеден 76235 теңгеге дейін. 

Функционалдық міндеттері: талап-арыз жұмыстарын енгізу және 

ұйымдастырумен айналысу, қолданыстағы заңнаманы насихаттау. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білім экономикалық, 

заңгерлік, салық ісі. Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы 

нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес 

жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі экономикалық, заңгерлік,  салық ісі 

білімі барларға рұқсат етіледі. Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық 

міндеттерді орындау үшін қажетті нормативтік құқықтық актілерін білуі. 

Мұғалжар ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 030700, 

Қандыағаш қаласы, Жамбыл көшесі, 68а, анықтама телефоны 8 (71333) 36-3-57, 36-3-

40, электрондық мекен жай: mugalnal@taxaktub.mgd.kz «Б» корпусының бос 

әкімшілік мемлекеттік  лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды:  

1.Мұғалжар ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының Заңды 

тұлғаларды камералды бақылау және салықты әкімшілендіру бөлімінің бас маманы, 

уақытша, негізгі қызметкердің бала күтімі бойынша демалысы кезеңіне С-R-4 (1 

бірлік) 

Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 56375 

теңгеден 76235 теңгеге дейін. 

Функционалдық міндеттері:   салық есептіліктеріне камералдық бақылау 

жасайды. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білім экономикалық, 

заңгерлік, салық ісі, ақпараттық жүйе. Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес 

немесе осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі 

жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі экономикалық, 

заңгерлік,  салық ісі, ақпараттық жүйе білімі барларға рұқсат етіледі. Осы санаттағы 

лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті нормативтік 

құқықтық актілерін білуі. 

Мәртөк ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 030600, Мәртөк 

селосы, Мазков көшесі, 6, анықтама телефоны 8 (71331) 3-15-50, 3-11-65, 

электрондық мекен жай: martuknal@taxaktub.mgd.kz «Б» корпусының бос әкімшілік 

мемлекеттік  лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды:  

1.Мәртөк ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының 

«Ақпараттарды қабылдау және өңдеу бойынша орталығы», салық төлеушілерді 

тіркеу және есептеу бөлімінің бас маманы С-R-4 (1 бірлік) 



Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 56375 

теңгеден 76235 теңгеге дейін. 

Функционалдық міндеттері:   салық төлеушілерге мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті жүзеге асыру. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білім экономикалық, 

заңгерлік, салық ісі. Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы 

нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес 

жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі экономикалық, заңгерлік,  салық ісі 

білімі барларға рұқсат етіледі. Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық 

міндеттерді орындау үшін қажетті нормативтік құқықтық актілерін білуі. 

2.Мәртөк ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының салықты 

әкімшілендіру және ақпараттық технологиялар бөлімінің бас маманы, уақытша, 

негізгі қызметкердің бала күтімі бойынша демалысы кезеңіне С-R-4 (1 бірлік) 

Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 56375 

теңгеден 76235 теңгеге дейін. 

Функционалдық міндеттері:   заңды тұлғалар, кіші бизнес субъектілеріне 

құжаттық, қарсы, камералдық тексерістер жүргізу. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білім экономикалық, 

заңгерлік, салық ісі. Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы 

нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес 

жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі экономикалық, заңгерлік,  салық ісі 

білімі барларға рұқсат етіледі. Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық 

міндеттерді орындау үшін қажетті нормативтік құқықтық актілерін білуі. 

Хромтау ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 031100, Хромтау 

қаласы, Жамбыл көшесі, 38, анықтама телефоны 8 (71336) 21-1-67, факс 22-1-15, 

электрондық мекен жай: chromnal@taxaktub.mgd.kz «Б» корпусының бос әкімшілік 

мемлекеттік  лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды:  

1.Хромтау ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының салықтық 

әкімшілендіру бөлімінің жетекші маманы С-R-5 (1 бірлік) 

Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 49969 

теңгеден 67906 теңгеге дейін. 

Функционалдық міндеттері:  заңды және жеке тұлғалардың салықтарының 

есептелуіне камералдық және бюджетне уақытылы түсуіне бақылау жасау, кешенді, 

тақырыптық, қарсы тексеру жүргізу. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары немесе ортадан 

кейінгі білім экономикалық, заңгерлік, салық ісі. Осы санаттағы лауазымдар бойынша 

функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті нормативтік құқықтық актілерін білуі. 

Әйтеке би ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы, 030100, Әйтеке 

би ауданы, Комсомол селосы, Абылайхан көшесі, 24, анықтама телефоны  8 (71339) 

21-1-67 немесе факс  22-1-15, электрондық мекен жай: aitekenal@taxaktub.mgd.kz «Б» 

корпусы бос әкімшілік мемлекеттік  лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды: 

1.Әйтеке би ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының есептеу, 

талдау және мәжбүрлеп өндіру бөлімінің бас маманы С-R-4 (1 бірлік) 

Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 56375 

теңгеден 76235 теңгеге дейін. 

Функционалдық міндеттері: жеке тұлғалардың дербес шоттарын жүргізу, салық 

төлеушілерге салыстыру актісін беру және салыстырып тексеру жүргізу. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білім экономикалық, 

салық ісі. Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы нақты 

лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс 

өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі экономикалық, салық ісі білімі барларға рұқсат 

етіледі. Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындау үшін 

қажетті нормативтік құқықтық актілерін білуі. 
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