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Жоғары оқу орындарына
(тізім бойынша)

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ұлытау 
облысы бойынша департаменті кәсіби мемлекеттік аппаратты кұру бағытында 
мемлекеттік қызметке жастарды тарту максатында келесіні хабарлайды.

Үлытау облысы құрылған уақыттан бастап Жезқазған қаласында барлық 
саланы қамгитын облыстық деңгейдегі 50-ге жуық мемлекеттік орган кұрылды. 
Бүгінгі күні «Б» корпусының бос мемелекеттік әкімшілік лауазымдарын 
толтыру мақсатында белсенді түрде конкурстық іріктеу шаралары жүргізіліп 
жатыр.

Желтоқсан айындағы жағдай бойынша экімшілік мемлекетгік қызметтегі 
бос лауазымдар саны -  321 бірлікті қүрайды. Бұл жастар үшін еңбек жолын 
мемлекеттік қызметтен бастауға үлкен мүмкіндік екендігін ескере отырып, 
Сіз басқарып отырған оқу орнының соңгы курс студенттерін, оның ішінде 
Ұлытау өңірінің тумасы мен түрғыны болып табылатын студенттерді бос 
орындар бойынша мәліметпен кеңінен ақпараттандыруды сұраймыз (қоса 
тіркеледі).

Бүл ретте, мемлекеттік органдардағы бас маман, жетекші маман 
лауазымдарына жоғары білім болған жағдайда жүмыс тәжірибесінің талап 
етілмейтіндігін хабарлаймыз.

Сонымен катар, Үлытау облысындағы мемлекеттік органдарда соңғы курс 
студенттерінің алдағы уақытқа жоспарланған өндірістік тәжірибелерін өту 
мэселесін қарастыруды жэне оларға түсіндіру жүмыстарын жүргізе отырып, 
насихаттау сүралады.

Ұлытау облысында «Б» корпусының бос мемелекеттік экімшілік 
лауазымдарына орналасу бойынша жэне мемлекеттік органдарда өндірістік 
тэжірибе өту бойынша сүрактар туындаған жағдайда Мемлекеттік қызмет 
басқармасының басшысы Жанар Қайырға 87089164959 нөмірі бойынша
хабарласуға болады.

Қосымша:___парақта (бос лауазымдар тізімі).
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Департамент басшысының ормнбасарм, 
Әдеп жөніндегі кенес хатшылығының 
мецгерушісі М. Сабаев

V  орын: Ж. Қайыр 
D 870X9164959
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(по списку)

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам
государственной службы по Улытауской области в целях привлечения 
молодежи на государственную службу в направлении создания 
профессионального государственного аппарата сообщает следующее.

С момента создания области Улытау в городе Жезказган создано около 
50 государственных органов областного уровня, охватывающих все сферы.

На сегодняшний день в целях заполнения вакантных
административных государственных должностей корпуса «Б» активно 
проводятся конкурсные отборочные мероприятия.

По состоянию на декабрь количество вакантных должностей на 
административной государственной службе составляет -  321 единица. 
Учитывая, что это большая возможность для молодежи начать трудовую 
деятельность на государственной службе, просим широко информировать по 
вакансиям студентов последних курсов возглавляемого Вами учебного 
заведения, в том числе студентов, являющихся уроженцами и резидентами 
Улытауского региона (список вакансий прилагается).

При этом на должности главного специалиста, ведущего специалиста в 
государственных органах сообщаем, что при наличии высшего образования 
опыт работы не требуется.

Кроме того, просим рассмотреть вопрос о прохождении 
запланированных на предстоящий период производственных практик 
студентов последнего курса в госорганах Улытауской облает, 
пропагандировать их, проводя разъяснительную работу.

В случае возникновения вопросов по замещению вакантных 
административных государственных должностей корпуса «Б» в области 
Улытау и прохождения производственной практики в государственных 
органах, обращаться к руководителю управления Государственной службы 
Жанар Қайыр по номеру 87089164959.

Приложение: н а ____листах (список вакантных должностей).

Заместитель руководителя департамента,
заведующий секретариатом Совета по этике М. Сабаев

Исп.: Ж. Қайыр 
87089164959
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«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдары

р/н Мемлекеттік орган Лауазым саны

1. Ұлытау облысы бойынша
мемлекеттік кірістер департаменті

56

2. Ұлытау облысының Әділет 
департаменті

2

3. Қазақстан Республикасы Сауда
және интеграция министрлігі

Техникалық реттеу және
метрология комитетінің Ұлытау
облысы бойынша департаменті"

РММ

1

4. «Жезқазған қалалық
мәслихатының аппараты»ММ

2

5. Қазақстан Республикасының
Стратегиялық жоспарлау және

реформалар агенттігі 
Ұлттық статистика бюросының

Ұлытау облысы бойынша
департаменті

28

6. Ұлытау облысының ТЖД 7
7. Қазақстан Республикасы

Денсаулық сақтау министрлігі
Медициналық және

фармацевтикалық бақылау
комитетінің Ұлытау облысы

бойынша Департаменті

6

8. Ұлытау облысы бойынша СЖҚІД 2
9. «Ұлытау облыстық

мәслихатының аппараты»ММ
3

10. Ұлытау облысының
прокуратурасы

4

11. «Жаңаарқа кенті әкімінің
аппараты» ММ

6

12. «Сәтбаев қаласы әкімінің
аппараты» ММ

7

13. «Сәтбаев қалалық мәслихатының
аппараты» ММ

                              1

14. Қазақстан Республикасы Төтенше
жағдайлар министрлігінің
Өнеркәсіптік қауіпсіздік

комитетінің Ұлытау облысы
бойынша департаменті

5

15. Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Ішкі мемлекеттік

аудит комитеті Ұлытау облысы
бойынша ішкі мемлекеттік аудит

департамент

13



16. «Жезқазған қаласы әкімінің
аппараты» ММ

24

17. «Ұлытау облысы әкімінің
аппараты» ММ

44

18. «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің Қазынашылық

комитеті Ұлытау облысы
бойынша қазынашылық

департаменті» РММ

26

19. Ұлытау облысының
санитариялық –

эпидемиологиялық бақылау
департаменті

23

20. Қаражал қаласы әкімінің
аппараты

2

21. «Ұлытау облысы бойынша
экология департаменті» РММ

6

22. Ұлытау облысы бойынша
тексеру комиссиясы

15

23. Ұлытау облысы соттар
әкімшісі

38

барлығы 321


