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«Бір терезе» қағидаты бойынша құрылыс жобаларына ведомстводан 

тыс кешенді сараптама жүргізуді ұйымдастыру үшін «Мемсараптама» 

РМК порталы мен ақпараттық жүйесін жүргізу үшін бағаламаны бекіту 

туралы» «Мемсараптама» РМК-нің 2020 жылғы 13 шілдедегі № 166 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

  

 

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 

Бәсекелестікті қорғау және дамыту комитеті республикалық мемлекеттік 

мекемесінің 2020 жылғы 07 тамыздағы № 44-0-1-44/ЗТ-Е-103 түсіндірмесі 

негізінде, БҰЙЫРАМЫН: 

1. «Бір терезе» қағидаты бойынша құрылыс жобаларына ведомстводан 

тыс кешенді сараптама жүргізуді ұйымдастыру үшін «Мемсараптама» РМК 

порталы мен ақпараттық жүйесін жүргізу үшін бағаламаны бекіту туралы» 

«Мемсараптама» РМК-нің 2020 жылғы 13 шілдедегі № 166 бұйрығына 

(бұдан әрі – Бұйрық) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

Бұйрықтың 1-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда 

жазылсын: 

«1. Осы бұйрық күшіне енген күннен бастап 2020 жылғы 31 

желтоқсанға дейінгі кезеңге Порталды жүргізу үшін мынадай бағалама 

бекітілсін:»; 

Бұйрықтың 2-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда 

жазылсын: 

«2. Осы бұйрық күшіне енген күннен бастап 2020 жылғы 31 

желтоқсанға дейінгі кезеңге ВКСБАЖ жүргізу үшін мынадай бағалама 

бекітілсін:»; 

Бұйрықтың 3-тармағы алып тасталсын; 

Бұйрықтың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 

«5. Осы бұйрық уәкілетті мемлекеттік орган технологиялық 

байланысты қызмет түрлерінің (мемлекеттік монополияға жатқызылатын 

сараптама қызметімен байланысты) тізбесін бекіткен күннен бастап 
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қолданысқа енгізіледі.  

2. Заң бөлімі (З. Идрисова): 

1) уәкілетті мемлекеттік орган технологиялық байланысты қызмет 

түрлерінің (мемлекеттік монополияға жатқызылатын сараптама қызметімен 

байланысты) тізбесін бекіткен күннен бастап «Бір терезе» қағидаты бойынша 

құрылыс жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуді 

ұйымдастыру үшін «Мемсараптама» РМК порталы мен ақпараттық жүйесін 

жүргізу үшін бағаламаны бекіту туралы» «Мемсараптама» РМК-нің 2020 

жылғы 13 шілдедегі № 166 бұйрығының қолданысқа енгізілуі туралы 

аккредиттелген сараптама ұйымдарына хабарлауды; 

2) уәкілетті мемлекеттік орган технологиялық байланысты қызмет 

түрлерінің (мемлекеттік монополияға жатқызылатын сараптама қызметімен 

байланысты) тізбесін бекіткен күннен бастап аккредиттелген сараптама 

ұйымдарының күшіне ену мерзімімен келісімдер жасасуды қамтамасыз етсін. 

3. Ақпараттық технологиялар басқармасының сараптама жұмысын 

автоматтандыру және бағдарламалық қамтамасыз ету бөлімі (А.Б. 

Сулейменов) уәкілетті мемлекеттік орган технологиялық байланысты қызмет 

түрлерінің (мемлекеттік монополияға жатқызылатын сараптама қызметімен 

байланысты) тізбесін бекіткен күннен бастап аккредиттелген сараптама 

ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес «бір терезе» қағидаты бойынша құрылыс 

жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуді ұйымдастыру 

үшін ұсыну бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын анықтасын.  

4. Осы бұйрық 2020 жылғы 13 шілдеден бастап қолданылады. 

 
Т.Д. Карагойшин 

Бас директор 

 
 
Т.К. Омарбеков 

Бас директордың орынбасары 

 
 
С.Б. Серикхалиев 

Бөлім бастығы 
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А.А. Джапаров 

Бөлім бастығының орынбасары 

 
 
Д.Ж. Мухамедиева 

Бас бухгалтердің орынбасары 

 
 
Н.Ж. Бегалина 

Жетекші маман 

 
 
З.М. Идрисова 

Бөлім бастығы 
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Н.Ш. Батталов 

Бас маман 
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О внесении изменений в приказ РГП «Госэкспертиза» от 13 июля 2020 

года № 166«Об утверждении расценок за ведение портала и 

информационной системы РГП «Госэкспертиза» для организации 

проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов 

строительства по принципу «одного окна» 

 

 

 

На основании разъяснения Республиканского государственного 

учреждения Комитета по защите и развитию конкуренции Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан от 07 августа 2020 года № 

44-0-1-44/ЗТ-Е-103, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ РГП «Госэкспертиза» от 13 

июля 2020 года № 166 «Об утверждении расценок за ведение портала и 

информационной системы РГП «Госэкспертиза» для организации проведения 

комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства по 

принципу «одного окна»» (далее – Приказ): 

первый абзац пункта 1 Приказа изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить на период с даты вступления в силу настоящего приказа 

до 31 декабря 2020 года следующие расценки за ведение Портала:»; 

первый абзац пункт 2 Приказа изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить на период с даты вступления в силу настоящего приказа 

до 31 декабря 2020 года следующие расценки за ведение ЕИСКВЭ:»; 

пункт 3 Приказа исключить; 

пункт 5 Приказа изложить в следующей редакции: 

«5. Настоящий приказ вводится в действие со дня утверждения 

уполномоченным государственным органом перечня технологически 

связанных видов деятельности (связанных с экспертной деятельностью, 

отнесенной к государственной монополии).». 

2. Юридическому отделу (З. Идрисовой) обеспечить: 

1) уведомление аккредитованных экспертных организаций о введении в 

действие приказа РГП «Госэкспертиза» от 13 июля 2020 года № 166 «Об 
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утверждении расценок за ведение портала и информационной системы РГП 

«Госэкспертиза» для организации проведения комплексной 

вневедомственной экспертизы проектов строительства по принципу «одного 

окна» со дня утверждения уполномоченным государственным органом 

перечня технологически связанных видов деятельности (связанных с 

экспертной деятельностью, отнесенной к государственной монополии); 

2) заключение соглашений с аккредитованными экспертными 

организациями со сроком их вступления в силу со дня утверждения 

уполномоченным государственным органом перечня технологически 

связанных видов деятельности (связанных с экспертной деятельностью, 

отнесенной к государственной монополии). 

3. Отделу автоматизации экспертных работ и программного 

обеспечения управления информационных технологий (Сулейменову А.Б.) 

со дня утверждения уполномоченным государственным органом перечня 

технологически связанных видов деятельности (связанных с экспертной 

деятельностью, отнесенной к государственной монополии) определять 

стоимость услуг за ведение портала и информационной системы для 

организации проведения комплексной вневедомственной экспертизы 

проектов строительства по принципу «одного окна», согласно заявок 

аккредитованных экспертных организаций. 

4. Настоящий приказ распространяет свое действие с 13 июля 2020 

года. 

 
Карагойшин Т.Д. 

Генеральный директор 

 
 
Омарбеков Т.К. 

Заместитель генерального директора 

 
 
Серикхалиев С.Б. 

Начальник отдела 
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Джапаров А.А. 

Заместитель начальника отдела 

 
 
Мухамедиева Д.Ж. 

Заместитель главного бухгалтера 

 
 
Бегалина Н.Ж. 

Ведущий специалист 

 
 
Идрисова З.М. 

Начальник отдела 
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Батталов Н.Ш. 

Главный специалист 

 
 


