Бос, уақытша бос төменгі болып табылмайтын әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға
орналасуға осы мемлекеттік органның мемлекеттік қызметшілері арасындағы ішкі
конкурс туралы хабарландыру
С-О-5 санаты үшін: жоғары білім;
мынадай құзыреттердің бар болуы: бастамалық, адамдармен тіл табысуы, аналитикалық,
ұйымдастырушылық, әдептілік, сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас
жемқорлыққа төзбеушілік;
жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс:
1) мемлекеттік қызмет өтілі бір жарым жылдан кем емес, оның ішінде мемлекеттік органның
штат кестесінде көзделген келесі төменгі 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 төмен емес лауазымдарда немесе Тізіліммен
айқындалған "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарында немесе саяси мемлекеттік
лауазымдарда мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес;
2) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда екі
жарым жылдан кем емес, оның ішінде мемлекеттік органның штат кестесінде көзделген келесі
төменгі 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 төмен емес лауазымдарда немесе Тізіліммен айқындалған "А" корпусының
мемлекеттік әкімшілік лауазымдарында немесе саяси мемлекеттік лауазымдарда мемлекеттік
қызмет өтілі 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 төмен 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 өтілі бір жарым
жылдан кем емес;
4) мемлекеттік қызмет өтілі орталық, облыстық немесе қалалық деңгейдегі құқық қорғау
органдарының немесе арнайы мемлекеттік органдарының лауазымдарында немесе Қарулы
Күштер әскери басқару органдарының тактикалық деңгейінен төмен 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;
С-R-4 санаты үшін: жоғары, мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы
санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес салаларда екі жылдан кем емес
жұмыс өтілі бар болған жағдайда орта білімнен кейінгі немесе техникалық және кәсіптік білімі
барларға рұқсат етіледі.
мынадай құзыреттердің бар болуы: бастамалық, адамдармен тіл табысуы, аналитикалық,
ұйымдастырушылық, әдептілік, сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас
жемқорлыққа төзбеушілік;
жоғары білім болған жағдайда жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 13 желтоқсандағы №85 «"Б"
корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына үлгілік біліктілік талаптарын бекіту
туралы» бұйрығына сәйкес. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016
жылғы 21 желтоқсанда № 14542 болып тіркелді (2017 жылғы 10 мамырдағы №98
бұйрығына сәйкес өзгерістерімен Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017
жылғы 12 мамырда №15121 болып тіркелді)

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің лауазымдық жалақысы:

С-О-5

Еңбек сiңiрген жылдарына байланысты
min
max
112376
83353

С-R-4

73266

Санаты

99103

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау
және қадағалау комитетінің Шығыс Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясы, 070004,
Өскемен қ., Крылова көшесі 114, email: a.sultanbekova@msh.gov.kz, анықтама үшін
телефондар: 8 (7232) 785449, факс: 8 (7232) 616067, «Б» корпусындағы бос, уақытша бос
төменгі болып табылмайтын әкімшілік мемлекеттік лауазымға орналасуға осы мемлекеттік
органның мемлекеттік қызметшілері арасында ішкі конкурс жариялайды:
1. Кадрлық және ұйымдастыру –құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы
(заңгер), (уақытша негізгі қызметкердің бала күту демалысы кезеңіне, 2020 жылдың 02
тамызына дейін), С-О-5 санаты 1 бірлік.
Функционалдық міндеттері: Инспекция қызметінде заңдылықтың сақталуын қамтамасыз
ету және құқықтық жолмен оның мүліктік және заңды құқықтары мен мүддесін қорғау. Мекеменің
мүддесі мен құқықтарын құқық қорғау органдарында, сотта көрсету. Қызметкерлерге заң
саласындағы кеңес беру, жаппай құқықтық оқуды ұйымдастыру, инспекция қызметінде
құжаттардың заң бойынша хатталуының дұрыстығын тексеру. Инспекцияның дайындалған
бұйрық жобаларын заңдылыққа сәйкес рәсімделуін тексеру.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Жоғары құқықтық (заңтану) білімі.
Кәсіби біліктілігі: 1) нақты мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметін тиімді атқаруға қажетті
құзыреттер бойынша талаптарды; 2) тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына
орналасуға кандидаттардың Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен анықталатын тестілеу бағдарламасына сәйкес
Қазақстан Республикасының заңнамасын білу; 3) «Қазақстан - 2050» Стратегиясы: қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын, нақты лауазымның мамандануына сәйкес
облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық
актілерін білу; 4) осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындау үшін
қажетті басқа да міндетті білімдер, соның ішінде, Қазақстан Республикасының ветеринария
саласындағы халықаралық және үкіметаралық келісімдерді білу, Қазақстан Республикасының
«Кәсіпкерлік кодексі», Қазақстан Республикасының «Ветеринария туралы», «Тамақ өнімдері
қауіпсіздігі туралы» заңдарын және ветеринария саласын реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерін білу. Ветеринария саласын реттейтін Кеден одағы Комиссиясының
шешімдерін білу.
Жұмыс тәжірибесі: Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 13 желтоқсандағы №85 «"Б"
корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына үлгілік біліктілік талаптарын бекіту туралы»
бұйрығына сәйкес. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 21
желтоқсанда № 14542 болып тіркелді (2017 жылғы 10 мамырдағы №98 бұйрығына сәйкес
өзгерістерімен Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 12 мамырда
№15121 болып тіркелді).
Аудандық аумақтық инспекциясы бойынша:
1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық
бақылау және қадағалау комитетінің Семей қалалық аумақтық инспекциясының бас маман
мемлекеттік ветеринариялық – санитариялық инспекторына С-R-4 санаты, 1 бірлік.
Лауазымдық жалақысы өткерген жылдарға байланысты 73266 теңгеден 99103 теңгеге дейiн.

Функционалдық міндеттері: «Ветеринария туралы» заңының орындалуын қадағалау.
Лауазымды, заңды және жеке тұлғалармен ҚР «Ветеринария туралы» заңының, Қазақстан
Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі және облыстың бас мемлекеттік ветеринариялық санитариялық инспекторларының ветеринария мәселелері бойынша берген, сонымен қатар басқа
да нормативтік және құқықтық актілерінің орындалуын, ветеринарлық іс-шаралардың (адам мен
малға ортақ аурулардың профилактикасы, диагностикасы және жою іс- шараларын қоса алғанда)
жүргізілуін және ветеринария саласында жұмыс атқаратын заңды және жеке тұлғалардың
қызметтерін қадағалау. Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңдарында
белгiленген тәртiппен ветеринариялық есеп пен есептiлiк жүргiзу және оларды табыс ету.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Жоғары, мемлекеттік қызмет өтілі
бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы накты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес
салаларда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ветеринариялық саласындағы
орта білімнен кейінгі немесе техникалық және кәсіптік білім барларға рұқсат етіледі.
(ветеринариялық саласындағы мамандықтар, ветеринариялық медицина, ветеринариялық
санитария). Жоғары білім болған жағдайда жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
Кәсіби біліктілігі: нақты мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметін тиімді атқаруға қажетті
құзыреттер бойынша талаптарды; тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына
орналасуға кандидаттардың Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен анықталатын тестілеу бағдарламасына сәйкес
Қазақстан Республикасының заңнамасын білу; «Қазақстан - 2050» Стратегиясы: қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын, нақты лауазымның мамандануына сәйкес
облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық
актілерін білу; осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындау үшін
қажетті басқа да міндетті білімдер, соның ішінде, Қазақстан Республикасының ветеринария
саласындағы халықаралық және үкіметаралық келісімдерді білу, Қазақстан Республикасының
«Кәсіпкерлік кодексі», Қазақстан Республикасының «Ветеринария туралы», «Тамақ өнімдері
қауіпсіздігі туралы» заңдарын және ветеринария саласын реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерін білу. Ветеринария саласын реттейтін Кеден одағы Комиссиясының
шешімдерін білу.

Құжаттарды қабылдау мерзiмi: ішкі конкурс туралы хабарландыру уәкілетті
органның ресми сайтында соңғы жарияланған күнінен бастап 3 жұмыс күні. Ішкі
конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар конкурс өткiзетiн мемлекеттiк органға
құжаттарын қолма-қол тәртіпте, почта арқылы не хабарландыруда көрсетілген
электрондық почта мекенжайына электронды түрде не «Е-gov» электронды Үкімет
порталы арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде тапсырады. Конкурсқа қатысу үшін
құжаттарды электронды түрде электрондық почта не «Е-gov» электронды Үкімет порталы
арқылы берілген жағдайда азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға
дейін бір жұмыс күнінен кешіктірілмей береді. Оларды бермеген жағдайда тұлға конкурс
комиссиясымен әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.
Ішкі конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі: 1) нысандағы өтініш; 2)
персоналды басқару қызметімен (кадр қызметі) расталған қызметтік тізім. Құжаттардың
толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз
болып табылады. Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және беделіне
қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың
көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де олардың
кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.
Әңгімелесуді жүргізу уақыты мен орны: Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар, оны
кандидаттарды әңгімелесу жіберу туралы хабардар ету күнінен бастап үш жұмыс күн
ішінде Өскемен қаласы, Крылов көшесі 114, мекен-жайы бойынша өтеді.
Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылардың және сарапшылардың
қатысуына қатысты ақпарат: Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен
объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушылар мен сарапшылар
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
өкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері қатыса алады.
Шағым жасау туралы ақпарат: Конкурс комиссиясының шешімі қабылданған
күннен бастап бес жұмыс күн ішінде конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар уәкiлеттi
органға немесе оның аумақтық бөлiмшесiне, не Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес сот тәртiбiнде конкурс комиссиясының шешiмiне шағымдана алады
Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетiн жерге келу және қайту,
тұрғын жай жалдау, тұру, байланыс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.
Ішкі конкурс Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрінің
2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 12 бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының әкімшілік
мемлекеттік лауазымына орналасуға конкурс өткізу қағидалары негізінде жүргізіледі.

"Б" корпусының мемлекеттік
әкімшілік лауазымына
орналасуға конкурс өткізу
қағидаларының 2-қосымшасы
Нысан
__________________________
(мемлекеттік орган)

Өтініш
Мені_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________ бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасу конкурсына қатысуға
жіберуіңізді сұраймын.
"Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға конкурс өткізу 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)
(Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))
"___"_______________ 20 __ ж.

