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«Порталда және жобалардың ведомстводан тыс кешенді сараптамасы 

ақпараттық жүйесінде  өтінімдерді берумен және қараумен байланысты  

рәсімдерді ұзарту туралы» «Мемсараптама» РМК-нің  2022 жылғы 10 

қаңтардағы № 5 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

  

 

Тұрақты интернет байланысының орнатылуына байланысты, 

жобаларға (ТЭН және ЖСҚ) ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу 

мүмкіндігін қайта бастау мақсатында БҰЙЫРАМЫН: 

1. «Порталда және жобалардың ведомстводан тыс кешенді сараптамасы 

ақпараттық жүйесінде өтінімдерді берумен және қараумен байланысты 

рәсімдерді ұзарту туралы» «Мемсараптама» РМК-нің 2022 жылғы 10 

қаңтардағы № 5 бұйрығының 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 

 «1. Порталда және жобалардың ведомстводан тыс кешенді 

сараптамасы ақпараттық жүйесінде өтінімдерді берумен және қараумен 

байланысты рәсімдер 2022 жылғы 5 қаңтардан бастап 7 жұмыс күніне 

ұзартылсын.».  

2. «Мемсараптама» РМК-нің ақпараттық технологиялар басқармасы 

2022 жылғы 17 қаңтардан бастап Порталдың және жобалардың ведомстводан 

тыс кешенді сараптамасы ақпараттық жүйесінің жұмыс өтінімдерді берумен 

және қараумен байланысты рәсімдерді келтіру бойынша шаралар 

қабылдасын.  

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау бас директордың ақпараттық 

технологиялар жөніндегі орынбасары Ж.Ж. Бөтенбаевқа жүктелсін.  

4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.  

 
А.. Жексенбай 

Бас директордың міндетін атқарушы 
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Ж.Ж. Ботенбаев 

Бас директордың ақпараттық технологиялар жөніндегі орынбасары 

 
 
М.К. Космухамбетов 

Бөлім бастығы 

 
 
Ә.А. Мәрденов 

Басқарма бастығы 

 
 
С.Б. Иманбаев 

Басқарма бастығы 
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Р.К. Баширов 

Бөлім бастығы 

 
 
З.М. Идрисова 

Бөлім бастығы 

 
 
А.К. Асайнова 

и.о. заместителя начальника 
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О внесении изменений в приказ РГП «Госэкспертиза» от 10 января 2022 

года  № 5 «О продлении процедур, связанных с  подачей и 

рассмотрением заявок на Портале  и информационной системе 

комплексной вневедомственной экспертизы проектов» 

 

 

С целью возобновления возможности проведения комплексной 

вневедомственной экспертизы проектов (ТЭО и ПСД) в связи с 

установлением стабильной интернет связи ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункт 1 приказа РГП «Госэкспертиза» от 10 января 2022 года № 5 

«О продлении процедур, связанных с подачей и рассмотрением заявок на 

Портале и информационной системе комплексной вневедомственной 

экспертизы проектов» изложить в следующей редакции: 

 «1. Продлить процедуры, связанные с подачей и рассмотрением заявок 

на Портале и информационной системе комплексной вневедомственной 

экспертизы проектов на 7 рабочих дней с 5 января 2022 года.».  

2. Управлению информационных технологий РГП «Госэкспертиза» 

принять меры по возобновлению процедуры, связанной с подачей и 

рассмотрением заявок на Портале и информационной системе комплексной 

вневедомственной экспертизы проектов с 17 января 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя генерального директора по информационным технологиям 

Ботенбаева Ж.Ж.  

 4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
Жексенбай А. 

И.о. генерального директора 
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Ботенбаев Ж.Ж. 

Заместитель генерального директора по информационным технологиям 

 
 
Космухамбетов М.К. 

Начальник отдела 

 
 
Марденов А.А. 

Начальник управления 

 
 
Иманбаев С.Б. 

Начальник управления 
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Баширов Р.К. 

Начальник отдела 

 
 
Идрисова З.М. 

Начальник отдела 

 
 
Асайнова А.К. 

и.о. заместителя начальника 

 
 


