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Порталды және ведомстводан тыс кешенді  

сараптаманың ақпараттық жүйесін  

пайдалану тәртібі туралы келісімдер  

нысандарын бекіту туралы 

 

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 

жылғы 24 қыркүйектегі № 670 бұйрығымен бекітілген,  «Бір терезе» қағидаты 

бойынша құрылыс жобаларына кешенді ведомстводан тыс сараптама 

жүргізуді ұйымдастыру үшін портал мен ақпараттық жүйелерді жүргізу 

қағидаларына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН: 

1. Бекітілсін:  

1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес пайдаланушымен порталды 

пайдалану тәртібі туралы келісім нысаны; 

2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес портал қатысушымен 

порталды пайдалану тәртібі туралы келісім нысаны; 

3) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес пайдаланушымен 

ведомстводан тыс кешенді сараптаманың ақпараттық жүйесін пайдалану 

тәртібі туралы келісім нысаны.  

2. Осы бұйрықтың орындалуына бақылау бас директордың ақпараттық 

технологиялар жөніндегі орынбасары Қ.Ж. Қажкеновке жүктелсін.  

3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 

4. Осы бұйрық күшіне енген күннен бастап «Порталды және 

ведомстводан тыс кешенді сараптаманың ақпараттық жүйесін пайдалану 

тәртібі туралы келісімдер нысандарын бекіту туралы» «Мемсараптама» РМК-

нің 2019 жылғы 28 мамырдағы № 184 бұйрығының күші жойылады.  
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Об утверждении форм соглашений  

о порядке пользования порталом  

и информационной системой комплексной  

вневедомственной экспертизы  

 

 

В соответствии с Правилами ведения портала и информационных 

систем для организации проведения комплексной вневедомственной 

экспертизы проектов строительства по принципу «одного окна», 

утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 24 сентября 2018 года № 670, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) форму соглашения с пользователем о порядке пользования порталом 

согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

2) форму соглашения с участником портала о порядке пользования 

порталом согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

3) форму соглашения с пользователем о порядке пользования 

информационной системой комплексной вневедомственной экспертизы 

согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя генерального директора по информационным технологиям 

Кажкенова К.Ж. 

3. Настоящий приказ вводится с даты его подписания. 

4. С даты вступления в силу настоящего приказа приказ РГП 

«Госэкспертиза» от 28 мая 2019 года № 184 «Об утверждении форм 

соглашений о порядке пользования порталом и информационной системой 

комплексной вневедомственной экспертизы» утрачивает силу. 
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