«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Астана қаласы
бойынша аумақтық инспекциясы» ММ
«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазыға орналасуға осы мемлекеттік
органның мемлекеттік қызметшілері арасында ішкі конкурсқа үміткерді іріктеу
жөніндегі әңгімелесуге жіберілген үміткерлер тізімі
№ Үміткердің атыжөні
п/п

Лауазымның атауы

Санаты

Әнгімелесу
күні

ҚР АШМ АӨК МИК Астана қаласы бойынша аумақтық инспекциясы

1

Темиреева
Бактыгуль
Алдыжаровна

Өсімдіктер карантині жэне қорғау жэне
фитосанитариялық бақылау бекетгері
жөніндегі мемлекеттік инспекция
бөлімінің бас маманы

С-О-5

12.06.2018 ж.
сағ. 17.00

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Астана қаласы
бойынша аумақтық инспекциясы» ММ
«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазыға орналасуға осы мемлекеттік
органның мемлекеттік кызметшілері арасында ішкі конкурсқа үміткерді іріктеу
жөніндегі әңгімелесуге жіберілген үміткерлер тізімі
№

Үміткердің атыжөні
п/п

Лауазымның атауы

Санаты

Әнгімелесу
күні

ҚР АШМ АӨК МИК Астана каласы бойынша аумақтық инспекциясы

1

Темиреева
Бактыгуль
Алдыжаровна

Өсімдіктер карантині жэне қорғау жэне
фитосанитариялық бақылау бекеттері
жөніндегі мемлекетгік инспекция
бөлімінің бас маманы

С-О-5

12.06.2018 ж.
сағ. 17.00

Список кандидатов, допущ енны х по внутренному конкурсу среди государственны х служащ их данного
государственного органа на занятие вакантных административны х государственны х долж ностей корпуса
«Б», ГУ «Территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромы ш ленном
комплексе М инистерства сельского хозяйства Республики Казахстан по городу Астана»

№ п/п

Ф .И.О. кандидата

Н аименование должности

Категория

Дата
собеседования

Территориальная инспекция КГИ в АПК МСХ РК по городу Астана

1

Темиреева
Бактыгуль
Алдыжаровна

Главный специалист отдела государственной
инспекции по карантину и защите растений и
фитосанитарных контрольных постов

С-О-5

12.06.2018 г.
17.00 час.

Список кандидатов, допущ енны х по внутренному конкурсу среди государственны х служащ их данного
государственного органа на занятие вакантных административны х государственны х долж ностей корпуса
«Б», ГУ «Территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромы ш ленном
комплексе М инистерства сельского хозяйства Республики Казахстан по городу Астана»

№ п/п

Ф .И.О. кандидата

Н аименование должности

Категория

Дата
собеседования

Территориальная инспекция КГИ в АПК МСХ РК по городу Астана

1

Темиреева
Бактыгуль
Алдыжаровна

Главный специалист отдела государственной
инспекции по карантину и защите растений и
фитосанитарных контрольных постов

С-О-5

12.06.2018 г.
17.00 час.

