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«Порталды және ведомстводан тыс кешенді сараптаманың ақпараттық 

жүйесін пайдалану тәртібі туралы келісімдер нысандарын бекіту 

туралы» «Мемсараптама» РМК-нің 2020 жылғы 14 шілдедегі № 167 

бұйрығына өзгерістер енгізу 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, портал мен ведомстводан тыс кешенді сараптаманың 

ақпараттық жүйесін пайдалану рәсімін жетілдіру мақсатында, 

БҰЙЫРАМЫН: 
1. «Порталды және ведомстводан тыс кешенді сараптаманың 

ақпараттық жүйесін пайдалану тәртібі туралы келісімдер нысандарын бекіту 

туралы» «Мемсараптама» РМК-нің 2020 жылғы 14 шілдедегі № 167 

бұйрығына (бұдан әрі – Бұйрық) 2 және 3-қосымшаларға мынадай өзгерістер 

енгізілсін: 

1) 2-қосымшаның 3.2, 3.6. және 10.4-тармақтары мынадай 

редакцияда жазылсын: 
«3.2. Уәкілетті мемлекеттік орган технологиялық байланысты қызмет 

түрлерінің (мемлекеттік монополияға жатқызылатын сараптама қызметімен 

байланысты) тізбесін бекіткен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде 

қол қойылатын ағымдағы қаржы жылына арналған Көрсетілетін қызмет 

құнын анықтайтын қосымшаны қоспағанда, тиісті қаржы жылына арналған 

Көрсетілетін қызмет құнын анықтайтын қосымшаларға Тараптар жыл сайын 

қаңтардың екінші онкүндігінен кешіктірмей қол қояды.»; 

«3.6. Оператор Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісін 

ай сайын ресімдейді және Портал қатысушысына есепті айдан кейінгі айдың 

күнтізбелік 3 (үш) күні ішінде 2 данада жолдайды. 

Портал қатысушысы Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) 
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актісіне қол қойып, бір данасын есепті айдан кейінгі айдың 10-шы күнінен 

кешіктірмей Операторға ұсынуға міндетті.»; 

«10.4. Осы Келісім уәкілетті мемлекеттік орган технологиялық 

байланысты қызмет түрлерінің (мемлекеттік монополияға жатқызылатын 

сараптама қызметімен байланысты) тізбесін бекіткен күннен бастап күшіне 

енеді.»; 

2) 3-қосымшаның 3.2, 3.6. және 10.4-тармақтары мынадай 

редакцияда жазылсын: 

«3.2. Уәкілетті мемлекеттік орган технологиялық байланысты қызмет 

түрлерінің (мемлекеттік монополияға жатқызылатын сараптама қызметімен 

байланысты) тізбесін бекіткен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде 

қол қойылатын ағымдағы қаржы жылына арналған Көрсетілетін қызмет 

құнын анықтайтын қосымшаны қоспағанда, тиісті қаржы жылына арналған 

Көрсетілетін қызмет құнын анықтайтын қосымшаларға Тараптар жыл сайын 

қаңтардың екінші онкүндігінен кешіктірмей қол қояды.»; 

«3.6. Оператор Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісін 

ай сайын ресімдейді және Пайдаланушыға есепті айдан кейінгі айдың 

күнтізбелік 3 (үш) күні ішінде 2 данада жолдайды. 

Пайдаланушы Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісіне 

қол қойып, бір данасын есепті айдан кейінгі айдың 10-шы күнінен 

кешіктірмей Операторға ұсынуға міндетті.»; 

«10.4. Осы Келісім уәкілетті мемлекеттік орган технологиялық 

байланысты қызмет түрлерінің (мемлекеттік монополияға жатқызылатын 

сараптама қызметімен байланысты) тізбесін бекіткен күннен бастап күшіне 

енеді.»; 

3) Бұйрықтың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. «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 уәкілетті мемлекеттік орган технологиялық байланысты 

қызмет түрлерінің (мемлекеттік монополияға жатқызылатын сараптама 

қызметімен байланысты) тізбесін бекіткен күннен бастап күшін жояды.». 

2. Заң бөлімі (З. Идрисова) осы бұйрықтан туындайтын шараларды 

қабылдасын.  

3. «Мемсараптама» РМК бас директорының «Порталды және 

ведомстводан тыс кешенді сараптаманың ақпараттық жүйесін пайдалану 

тәртібі туралы келісімдер нысандарын бекіту туралы» «Мемсараптама» 

РМК-нің 2020 жылғы 14 шілдедегі № 167 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» 

2020 жылғы 19 тамыздағы № 213 және «Порталды және ведомстводан тыс 

кешенді сараптаманың ақпараттық жүйесін пайдалану тәртібі туралы 

келісімдер нысандарын бекіту туралы» «Мемсараптама» РМК-нің 2020 

жылғы 14 шілдедегі № 167 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» 2020 жылғы 20 

тамыздағы № 215 бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын. 

4. Осы бұйрық 2020 жылғы 14 шілдеден бастап қолданылады. 
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О внесении изменений в приказ РГП «Госэкспертиза» от 14 июля 2020 

года № 167«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 в целях совершенствования 

процедуры пользования порталом и информационной системой комплексной 

вневедомственной экспертизы, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Приложения 2 и 3 к приказу РГП 

«Госэкспертиза» от 14 июля 2020 года № 167 «Об утверждении форм 

соглашений о порядке пользования порталом и информационной системой 

комплексной вневедомственной экспертизы» (далее – Приказ): 

1) пункты 3.2, 3.6. и 10.4. Приложения 2 изложить в следующей 

редакции: 

«3.2. Приложения, определяющие стоимость Услуги на 

соответствующий финансовый год, подписываются Сторонами ежегодно не 

позднее второй декады января месяца, за исключением приложения 

определяющего стоимость Услуги на текущий финансовый год, которое 

подписывается в течение 10 (десяти) календарных дней со дня утверждения 

уполномоченным государственным органом перечня технологически 

связанных видов деятельности (связанных с экспертной деятельностью, 

отнесенной к государственной монополии).»; 

«3.6. Оператор ежемесячно оформляет и направляет Участнику портала 

Акт выполненных работ (оказанных услуг) в 2-х экземплярах в течение 3 

(трех) календарных дней, следующих за отчетным месяцем. 

Участник портала обязан подписать Акт выполненных работ 
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(оказанных услуг) и предоставить один экземпляр Оператору не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным.»; 

«10.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня утверждения 

уполномоченным государственным органом перечня технологически 

связанных видов деятельности (связанных с экспертной деятельностью, 

отнесенной к государственной монополии).»; 

2) пункты 3.2, 3.6. и 10.4. Приложения 3 изложить в следующей 

редакции: 

«3.2. Приложения, определяющие стоимость Услуги на 

соответствующий финансовый год, подписываются Сторонами ежегодно не 

позднее второй декады января месяца, за исключением приложения 

определяющего стоимость Услуги на текущий финансовый год, которое 

подписывается в течение 10 (десяти) календарных дней со дня утверждения 

уполномоченным государственным органом перечня технологически 

связанных видов деятельности (связанных с экспертной деятельностью, 

отнесенной к государственной монополии).»; 

«3.6. Оператор ежемесячно оформляет и направляет Пользователю Акт 

выполненных работ (оказанных услуг) в 2-х экземплярах в течение 3 (трех) 

календарных дней, следующих за отчетным месяцем. 

Пользователь обязан подписать Акт выполненных работ (оказанных 

услуг) и предоставить один экземпляр Оператору не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным.»; 

«10.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня утверждения 

уполномоченным государственным органом перечня технологически 

связанных видов деятельности (связанных с экспертной деятельностью, 

отнесенной к государственной монополии).»; 

3) пункт 4 Приказа изложить в следующей редакции: 

«4. 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 со дня утверждения уполномоченным государственным 

органом перечня технологически связанных видов деятельности (связанных с 

экспертной деятельностью, отнесенной к государственной монополии). 

2. Юридическому отделу (З. Идрисова) принять меры, вытекающие из 

настоящего приказа. 

3. Признать утратившими силу приказы генерального директора РГП 

«Госэкспертиза» от 19 августа 2020 года № 213 «О внесении изменения в 

приказ РГП «Госэкспертиза» от 14 июля 2020 года № 167 «Об утверждении 

форм соглашений о порядке пользования порталом и информационной 

системой комплексной вневедомственной экспертизы» и от 20 августа 2020 

года № 215 «О внесении изменения в приказ РГП «Госэкспертиза» от 14 

июля 2020 года № 167 «Об утверждении форм соглашений о порядке 

пользования порталом и информационной системой комплексной 

вневедомственной экспертизы». 
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4. Настоящий приказ распространяет свое действие с 14 июля 2020 

года. 

 
Карагойшин Т.Д. 

Генеральный директор 

 
 
Омарбеков Т.К. 

Заместитель генерального директора 
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Заместитель начальника отдела 

 
 
Серикхалиев С.Б. 

Начальник отдела 

 
 
Мухамедиева Д.Ж. 

Заместитель главного бухгалтера 
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