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Кыргыз Республикасынын 

 Өкмөтүнө караштуу  

Интеллектуалдык менчик жана 

 инновациялар мамлекеттик  

кызматынын коллегиясынын  

27.01.2017-ж. № 3 токтому менен 

    «БЕКИТИЛГЕН» 
 
 

КЫРГЫЗПАТЕНТТИН 2017-ЖЫЛГА ИШ ПЛАНЫ 
 

№ Милдеттери Индикаторлору Жооптуулар Мөөнөтү Бюдже

т  

I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИН ЖАРАТУУ БОЮНЧА МҮМКҮНЧҮЛҮКТҮ КҮЧӨТҮҮ 

1.1 Авторлорду интеллектуалдык 

менчиктин жаңы натыйжаларын 

түзүүгө жана ойлоп табуучулардын, 

авторлордун жана илимий 

кызматкерлердин кадыр-баркын 

көтөрүүгө колдоо көрсөтүү 

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны; 

2. Өнөр жай менчик объектилерине, СБга, РСга, 

СЖга келип түшкөн өтүнмөлөрдүн саны; 

3. Автордук сыйакыны чогултуунун көлөмүн 

жогорулатуу пайызы; 

4. Дебитордук бересени азайтуу паыйзы. 

31.12.2017-ж. 

чейин 

 

Иш-чара Күтүлгөн натыйжа Жооптуулар 

1.1.1  “ИМди өнүктүрүүгө кошкон салымы 

үчүн” деген конкурс өткөрүү 

   

Жаңы ИМ объектилерин жаратууга 

колдоо көрсөтүү.  

Ойлоп табуучулардын, 

авторлордун жана илимий 

кызматкерлердин кадыр-баркын 

көтөрүү. 

 

 

 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы  

Экспертиза 

башкармалыгы  

Автордук жана 

чектеш укуктар 

башкармалыгы 

ИМ Мамфонду  

01.04.2017-ж. 

чейин   

1600,0 
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1.1.2 Автордук укук жана чектеш укуктар 

объектилерин пайдалануучулардан 

автордук сыйакыны чогултуунун 

көлөмүн жогорулатуу 

Авторлордун мүлктүк укуктарын 

камсыздоо  

 

Автордук жана 

чектеш укуктар 

башкармалыгы 

 

31.12.2017-ж. 

чейин 

 

1.1.3 Автордук укук жана чектеш укуктар 

объектилерин пайдалануучулардын 

категориялары боюнча дебитордук 

бересенин деңгээлин төмөндөтүү  

Авторлордун жана укук ээлеринин 

мүлктүк укуктарын камсыздоо  

 

Автордук жана 

чектеш укуктар 

башкармалыгы 

 

31.12.2017-ж. 

чейин 
 

1.1.4 Өнөр жай менчик объектилерине, СБга, 

СЖга, РСга келип түшкөн өтүнмөлөрдүн 

65 %дан кем эмес карап чыгуу  

Өнөр жай менчик объектилерине, 

СБга, СЖга, РСга укуктарды берүү  

Экспертиза 

башкармалыгы  

31.12.2017-ж. 

чейин 
 

1.2 ИМ объектилерин жаратуу процессине 

мамлекеттик, илимий-изилдөө жана 

жеке ишканаларды тартуу 

 

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны; 

2. Окутуу курстарынын саны; 

3. Окутулган студенттердин, аспиранттардын 

жана окутуучулардын саны 

31.12.2017-ж. 

чейин 

 

1.2.1 Эстония ИМ жана технологияларды 

өткөрүп берүү борбору менен бирге 

“Интеллектуалдык менчикти жаратуу 

стратегиясы” деген тренингди уюштуруу 

  

Интеллектуалдык менчикти 

жаратуунун негиздери жөнүндө 

ЧОИнин, ЖОЖдордун өкүлдөрүнө 

жана ойлоп табуучуларга маалымат 

берүүну жогорулатуу 

 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы  

Эл аралык бөлүм 

15.02.2017-ж. 

чейин 

129,0 

1.2.2 ЖОЖдордо (КУАУ, КРСУ, КМТУ) 

“Алардын инновациялык ишин 

жигердендирүү үчүн ЖОЖдордун 

инфратүзүмүн өнүктүрүү” деген семинар 

өткөрүү 

 

ЖОЖдордо  жана ИИИде ойлоп 

табуучулук жана иновациялык 

ишти жигердендирүү. ЖОЖдордо 

ИМге байланыштуу саясатты 

иштеп чыгуу маселелерин кайрадан 

иштеп чыгуу 

ИМ Мамфонду 

 

20.11.2017-ж. 

чейин 

 

22,0 

1.2.3 ЖОЖдордун студенттеринин арасында 

“Интеллектуалдык менчик” деген темада 

илимий иштердин конкурсун өткөрүү  

 

Жаштарга интеллектуалдык 

менчиктин жана инновациялардын 

ролу жана мааниси тууралуу 

маалымат берүү  

ИМ Мамфонду 

 

30.10.2017-ж. 

чейин 

25,0 
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1.2.4 ЖОЖдордо (КМТУ, КРСУ, КМКТАИ, 

КУУ, КР УИАсы), ошондой эле 

региондук ЖОЖдордо (Нарын, Талас, 

Каракол, Жалал-Абад, Ош, Кызыл-Кия) 

интеллектуалдык менчик объектилерин 

укуктук коргоо маселелери боюнча 

окутуу курстарын өткөрүү  

 

Студенттердин ИМди укуктук 

коргоо чөйрөсүндөгү билимин 

жогорулатуу 

 

 

 

Автордук жана 

чектеш укуктар 

башкармалыгы 

Укук  

башкармалыгы, 

Экспертиза 

башкармалыгы 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы  

01.12.2017-ж. 

чейин 

 

 

1.3 Интеллектуалдык менчикти жаратуу 

үчүн инфратүзүмдү өнүктүрүү 

 

1. ТИКБнын филиалдарынын саны; 

2. ТИКБнын окутулган координаторлорунун  саны;  

3. Китепкананын электрондук форматта 

ресурстарынын көлөмү; 

4. Электрондук ресурстарды пайдалануучулардын 

саны  

31.12.2017-ж. 

чейин 

 

1.3.1 ТИКБнын филиалдарынын тарамын 

кеңейтүү жана өнүктүрүү 

Региондордо ТИКБнын кызмат 

көрсөтүүлөрүн жеткиликтүү 

кылууну камсыздоо  

ИМ Мамфонду 

 

20.11.2017-ж. 

чейин   

 

105,0 

1.3.2 ТИКБнын координаторлору үчүн окутуу 

тренингдерин өткөрүү:  

-«Эл аралык дайындар базасын 

пайдалануу аркылуу патенттик 

маалыматты алууну кеңейтүү”; 

-«ӨЖОго электрондук өтүнмө берүү» 

(түштүк региондордо) 

ТИКБнын координаторлорунун 

квалификацияларын жана кызмат 

көрсөтүүлөрдүн сапатын 

жогорулатуу  

 

 

ИМ Мамфонду 

Экспертиза 

башкармалыгы 

Маалыматтык 

технологиялар 

сектору  

20.09.2017-ж. 

чейин 

  

84,0 

1.3.3 ТИКБнын кызмат көрсөтүүлөрүн 

пайдалануучулардын санын көбөйтүү: 

1) ТИКБнын координаторлоруна колдоо 

көрсөтүү; 

4 координаторду жылына 2 жолу 

сыйлоо.  

Патенттик жана патенттик эмес 

маалыматтын дайындар базасын 

ИМ Мамфонду 

 

01.12.2017-ж. 

чейин 

1) 150,

0 

2) 540,

0 
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2) ТИКБнын филиалдарын техникалык 

жактан жабдуу  

пайдаланууну камсыздоо 

 

(ГП

) 

1.3.4 Китепкананын ресурстарын электрондук 

форматка өткөрүү 

 

Маалымат алууну жана аны 

электрондук форматта пайдалануу 

мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү 

МПТК 01.12.2017-ж. 

чейин 

960,0 

(ГП) 

1.3.5 МПТКны 50 жылдык юбилейине карата 

оңдоо иштерин жүргүзүү  

(оңдоого долбоордук-сметалык 

документтерди түзүү, имаратты 

оңдоого тренинг өткөрүү) 

Китепкананын шартын жакшыртуу 

жана абоненттердин санын 

көбөйтүү  

МПТК 01.07.2017-ж. 

чейин 

2 000,3 

1.4 Им объектилерин жаратууга 

мамлекеттик тапшырыктарды түзүү  

1. Конкурс өткөрүү үчүн артыкчылыктуу 

багыттардын саны (аналитикалык маалымат) 

31.12.2017-ж. 

чейин 

 

1.4.1 “Мыкты инновациялык долбоор” деген 

конкурсту өткөрүү үчүн артыкчылыктуу 

багыттарды аныктоо 

Артыкчылыктуу тармактык 

багытарды аныктоо. Жаратылуучу 

ИМ объектилеринин сапатын 

жогорулатуу. 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы 

 

01.02.2017-ж. 

чейин 

 

1.5. 

 

Таланттуу балдарды жана жаштарды 

тартуу механизмдерин аныктоону жана 

чыгармачылык процесске тартууну 

иштеп чыгуу 

1. Иштелип чыккан актылардын саны; 

2. Сыйланган балдардын жана жаштардын саны; 

3. Жаштарды интеллектуалдык 

чыгармачылыкка тартуу  

31.12.2017-ж. 

чейин 

 

1.5.1 Таланттуу балдарды жана жаштарды 

сыйлоо жөнүндө жобону иштеп чыгуу 

Балдардын жана жаштардын 

илимий-техникалык 

чыгармачылыкка кызыкчылыгын 

жогорулатуу 

ИМ Мамфонду 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы 

01.11.2017-ж. 

чейин 

 

1.5.2 Балдар жана жаштар үчүн илимий-

техникалык чыгармачылык жаатында 

жетишкен ийгиликтери үчүн бир жолу 

берилүүчү сыйлыкты уюштуруу 

Балдар жана жаштардын  илимий-

техникалык чыгармачылыкка 

кызыгуусун арттыруу  

 

ИМ Мамфонду 01.04.2017-ж. 

чейин 

100,0 
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1.5.3 РБИТА менен бирге “Биз XXI кылымдын 

интеллектуалдары” эл аралык жаштар 

конкурсун жана илимий-техникалык 

олимпиаданы өткөрүү 

Балдар жана жаштардын  илимий-

техникалык чыгармачылыкка 

кызыгуусун арттыруу  

 

ИМ Мамфонду 30.04.2017-ж. 

чейин 

700,0 

(ГП) 

1.5.4 Балдар жана жаштардын техникалык 

чыгармачылык көргөзмөсүн өткөрүү 

 

Балдар жана жаштардын 

чыгармачылык дараметин аныктоо 

жана билүү 

ИМ Мамфонду 30.05.2017-ж. 

чейин 

99,6 

1.5.5 КРнын жаш сүрөтчүлөрүнүн 

көргөзмөсүн өткөрүү жана каталог 

чыгаруу 

Республиканын жаш 

сүрөтчүлөрүнүн чыгармачылык 

дараметин аныктоо жана билүү 

ИМ Мамфонду 30.06.2017-ж. 

чейин 

80,0 

1.6 Илимий-техникалык чыгармачылык 

ийримдеринин тарамын кеңейтүү, 

окуу-методикалык материалдарын 

иштеп чыгуу 

1. Балдарды илимий-техникалык чыгармачылык 

менен камтууну көбөйтүү пайызы  

01.12.2017-ж. 

чейин 

 

1.6.1 Балдарды илимий-техникалык 

чыгармачылык менен камтууну 

көбөйтүү: 

- маалымат кампанияларын өткөрүү 

(жолугушуулар, лекциялар, көргөзмөлөр) 

Алардын чыгармачылык 

жөндөмдүүлүгүн билүү үчүн 

балдар-өспүрүмдөр дараметинин 

кеңири катышуусун камсыздоо. 

Техникалык жана чыгармачылык 

натыйжалардын сапатын 

жогорулатуу 

ИМ Мамфонду 

МПТК 

01.11.2017-ж. 

чейин 

48,0 

1.7 Жеткиликтүү окутуу жана маалымат 

ресурстарын, эл аралык региондук 

өнөктөрдүн тажрыйбасын пайдалануу 

 

1. Окутуу программаларынын саны; 

2. ЖОЖдордун өкүлдөрү менен өткөрүлгөн 

жолугушуулардын саны; 

3. РМИМАда окутулган адистердин саны  

01.12.2017-ж. 

чейин 

 

1.7.1 ИМБДУнун Академиясы менен 

Кыргызпатенттин ортосундагы кызыкдар 

тараптар үчүн ИМ чөйрөсүндө окутуу 

боюнча методикалык жардам берүү 

тууралуу өз ара түшүнүү жөнүндө 

меморандумду түзүү 

ИМди өнүктүрүү жаатында 

заманбап окутуу технологияларын 

жана эл аралык тажрыйбаны 

өздөштүрүү 

 

Эл аралык бөлүм 01.07.2017-ж. 

чейин 
 

1.7.2 ЖОЖдордун өкүлдөрү менен 3 

жолугушуу өткөрүү жана ИМБДУнун 

Окутуу программаларын киргизүү   

 

ИМ Мамфонду 01.12.2017-ж. 

чейин 

210,0 
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окутуу программаларына катышуу 

мүмкүнчүлүгү жөнүндө талкуулоо 

1.7.3 Интеллектуалдык менчик жана 

инновациялык өнүктүрүү  маселелери 

боюнча окутуу ишин кеңейтүү 

 

 

Ар түрдүү аудитория үчүн окутуу 

программалары, угуучулардын 

контингентин көбөйтүү  

Автордук жана 

чектеш укуктар 

башкармалыгы 

Укук  

башкармалыгы, 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы, 

Экспертиза 

башкармалыгы, 

ИМ Мамфонду, 

МПТК, 

Эл аралык бөлүм 

01.07.2017-ж. 

чейин 
 

1.7.4 Интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө 

РМИМАга окутуу үчүн адистерди 

жиберүү 

ИМди өнүктүрүү жаатындагы эл 

аралык тажрыйбаны өздөштүрүү 

 

Эл аралык бөлүм 01.12.2017-ж. 

чейин 

1000,0 

(ГП) 

1.7.5 Дайындар базасын пайдаланууну 

кеңейтүү (“ИМ” ДБ алуу) 

ИМдин улуттук, региондук жана эл 

аралык ведомстволорунун 

маалыматтык дайындар базасын 

пайдаланууну камсыздоо 

МПТК 01.11.2017-ж. 

чейин 

3800,0 

1.8 Коомго ИМдин ролу жана мааниси 

тууралуу маалымат берүүнү 

жогорулатуу  

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны 

 

31.12.2017-ж. 

чейин 

 

1.8.1 Эл аралык жана Улуттук 

интеллектуалдык менчик күнүнө 

арналган салтанаттуу чогулушту 

уюштуруу 

 

Коомго ИМдин ролу жана мааниси 

тууралуу маалымат берүүнү 

жогорулатуу  

 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы  

 

26.04.2017-ж. 

чейин 

243,5 
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1.8.2 “Санариптик чөйрөдөгү илимий жана 

техникалык китепканалар” деген 

конференцияны өткөрүү 

  

 

Коомго МПТКнын иши жөнүндө 

маалымат берүү 

 

МПТК 

Материалдарды 

даярдоо жана  

полиграфия 

башкармалыгы  

Пресс-катчы 

30.11.2017-ж. 

чейин 

 

 

250,0 

(+виде

оролик) 

1.9 Региондордо ойлоп табуучулук ишти 

жигердендирүү, АО жана ЧУ 

пайдалануучулар менен түшүндүрүү 

иштерин жүргүзүү 

 

2. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны 

 

31.12.2017-ж. 

чейин 

 

1.9.1 “Ойлоп табуучулукту жигердендирүүдө 

ТИКБнын ролу” деген семинар өткөрүү 

(Ош, Жалал-Абад, Баткен) 

Коомго ТИКБнын кызмат 

көрсөтүүлөрү жөнүндө маалымат 

берүү 

ИМ Мамфонду, 

Эл аралык бөлүм 

20.04.2017-ж. 

чейин 

 

43,2 

1.9.2 Салттуу билимдерди укуктук коргоо 

маселелери боюнча тегерек стол өткөрүү 

(Бишкек ш.) 

 

КРда салттуу билимдерди коргоо 

жана сактоо чөйрөсүндөгү 

көйгөлөрдү аныктоо жана аларды 

чечүү 

Экспертиза 

башкармалыгы, 

МПТК 

30.06.2017-ж. 

чейин 

40,0 

1.9.3 “Кыргыз Республикасында автордук 

укукту жана чектеш укуктарды коргоо” 

деген темада семинар өткөрүү  (Каракол 

ш.) 

Калкка автордук укукту жана 

чектеш укуктарды коргоо 

чөйрөсүндө маалымат берүү 

деңгээлин жогорулатуу 

Автордук жана 

чектеш укуктар 

башкармалыгы 

01.07.2017-ж. 

чейин 

26,5 

1.9.4 РФ жана Грузиянын автордук 

коомдорунун катышуусу менен жеке 

көчүрмөлөө үчүн автордук сыйакыны 

чогултуу маселелери боюнча региондук 

семинар өткөрүү 

Чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын эске 

алуу менен жеке көчүрмөлөө үчүн 

автордук сыйакыны чогултуу 

механизмдерин иштеп чыгуу жана 

киргизүү 

Автордук жана 

чектеш укуктар 

башкармалыгы 

01.06.2017-ж. 

чейин 

105,0 

II.  ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИНЕ УКУКТАРДЫ АЛУУНУН ЖАНА КОРГООНУН 

МЕХАНИЗМДЕРИН ӨРКҮНДӨТҮҮ 

2.1 Интеллектуалдык иштин 

натыйжаларына укуктарды берүү 

жол-жоболорун өркүндөтүү. 

1. Электрондук форматта берилген өтүнмөлөрдүн 

үлүшү; 

2. Ченемдик укуктук актылардын саны; 

31.12.2017-ж. 

чейин 
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Өтүнмөлөрдү берүүдө жана кароодо  

IT-технологияларды колдонууну 

кеңейтүү 

3. Өтүнмөлөрдү электрондук түрдө берүүнү 

киргизүүнү эске алып, ведомстволук актылардын 

саны  

2.1.1 “Товардык белгилер, тейлөө белгилери 

жана товарлар чыгарылган жерлердин 

аталыштары жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамына 

киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык КР 

Өкмөтүнүн  чечиминин долбоорун 

даярдоо  

ЧУАны мыйзамдарга ылайык 

келтирүү 

 

Укук 

башкармалыгы  

 

01.09.2017-ж. 

чейин 

 

2.1.2 ИМ объектилерине өтүнмөлөрдү 

электрондук түрдө  берүү системасын 

өздөштүрүү 

 

Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдү электрондук 

форматта алуу мүмкүнчүлүгүн 

кеңейтүү 

 

Маалыматтык 

технологиялар 

сектору, 

тиешелүү 

түзүмдүк 

бөлүмдөр 

30.04.2017-ж. 

чейин 

5000,0 

(ГП) 

2.1.3 Өтүнмөлөрдү электрондук түрдө  берүү 

системасын өздөштүрүүну эске алып, 

ИМОго иш кагадарын жүргүзүү боюнча 

тартиптерге жана жоболорго 

өзгөртүүлөрдү киргизүү 

 

Ведомствонун ички актыларын 

өркүндөтүү  

 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы,  

Укук 

башкармалыгы, 

Экспертиза 

башкармалыгы,  

Мамреестрлер 

бөлүмү 

Маалыматтык 

технологиялар 

сектору, 

Фин-экон. 

сектору, Кадрлар 

жана иш 

01.12.2017-ж. 

чейин 
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кагаздарын 

жүргүзүү бөлүмү 

2.2 Контрафактылык продукцияларды 

жайылтуу деңгээлин төмөндөтүү 

жана укук бузуулар менен күрөшүүнүн 

натыйжасын жогорулатуу үчүн 

мамлекеттер аралык жана 

ведомстволор аралык өз ара 

аракеттенүүнү жөнгө салуу 

1. Түзүлгөн эл аралык макулдашуулардын саны;  

2. ВАК жөнундө жобо; 

3. Ведомстволор аралык жумушчу топ. 

31.12.2017-ж. 

чейин 

 

2.2.1 ЕАЭБдин алкагында КР 

милдеттенмелерине ылайык ИМ 

жаатындагы укук бузууларга каршы 

аракеттенүү боюнча Ведомстволор 

аралык комиссия жөнүндө жобону кайра 

карап чыгуу 

ВАКтын ишин жандандыруу  

 

Укук 

башкармалыгы 

 

01.04.2017-ж. 

чейин 

  

 

2.2.3 Бүткүл россиялык интеллектуалдык 

менчик уюму жана BMI (Америка 

автордук коому) коому менен 

авторлордун мүлктүк укуктарын 

жамааттык башкаруу боюнча 

кызыкчылыктарды өз ара билдирүү 

жөнүндө келишим түзүү 

Авторлор менен укук ээлеринин 

мүлктүк укуктарын камсыздоо 

 

Автордук жана 

чектеш укуктар 

башкармалыгы 

01.04.2017-ж. 

чейин 

 

2.3 Жарандык коомду ИМ укуктарын 

жүзөгө ашыруу процессине тартуу, 

талаш-тартыштарды сотко чейин 

жөнгө салуу үчүн медиация 

институтун калыптандыруу 

1. Окуган кызматкерлердин саны 

2. Аналитикалык маалымдамалардын саны  

31.12.2017-ж. 

чейин 

 

2.3.1 ИМ чөйрөсүндөгү медиацияны киргизүү 

жана жайылтуу боюнча ЧУАнын 

долбоорун иштеп чыгуу үчүн жолугушуу 

өткөрүү 

Жарандык коомду Им 

чөйрөсүндөгү укук колдонууга 

тартуу 

 

Укук 

башкармалыгы 

 

 

01.11.2017-ж. 

чейин 

 

2.3.2 ИМ чөйрөсүндөгү медиация маселелери 

боюнча өлкөлөрдүн тажрыйбасын 

Кыргызстанда медиацияны 

өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн карап 

Укук 

башкармалыгы 

01.07.2017-ж. 

чейин 
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үйрөнүү 

 

чыгуу үчүн аналитикалык 

маалыматты даярдоо 

  

2.3.3 Кыргызпатенттин адистерин Арбитраж 

жана ортомчулук боюнча ИМБДУнун 

борборуна жиберүү 

ИМ чөйрөсүндөгү медиация 

институтун  киргизүү үчүн 

тажрыйба алмашуу  

Эл аралык бөлүм 01.09.2017-ж. 

чейин 

 

2.3.4 ИМ укуктарын коргоо жана сактоо 

чөйрөсүндөгү коррупциялык 

көрүнүштөрдү жоюу боюнча планды 

ишке ашыруу 

 

Коррупциялык тобокелдиктерди 

аныктоо жана аларды жоюу жана 

алдын алуу боюнча сунуштарды 

киргизүү 

 

Коррупцияга 

каршы 

аракеттенүү 

маселелери 

боюнча ыйгарым 

укуктуу  

01.12.2017-ж. 

чейин 

 

2.4 Эл аралык тажрыйбаны эске алып, 

санариптик чөйрөдө ИМди 

натыйжалуу коргоо механизмдерин 

иштеп чыгуу 

1. Аналитикалык документтердин саны  31.12.2017-ж. 

чейин 

 

2.4.1 Санариптик чөйрөдө автордук укукту 

жана чектеш укуктарды коргоо боюнча 

чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын үйрөнүү 

 

“Автордук укук жана чектеш 

укуктар жөнүндө” КР Мыйзамына 

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 

киргизүү боюнча концепцияны 

даярдоо 

Автордук жана 

чектеш укуктар 

башкармалыгы 

01.07.2017-ж. 

чейин 

 

2.5 ИМди сыйлоого маданиятты 

калыптандыруу 

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны 31.12.2017-ж. 

чейин 

 

2.5.1 

 

 «Каракчылыкка жол жок – 2017» деген 

акцияны өткөрүү 

ИМО камтылган контрафактылык 

продукциялар тууралуу калкка 

маалымат берүүнү жана терс 

мамилени калыптандырууну 

жогорулатуу 

Автордук жана 

чектеш укуктар 

башкармалыгы 

01.10.2017-ж. 

чейин 

122,9 

2.5.2 Маданият жана искусство ишмерлери 

үчүн автордук укук жана чектеш укуктар 

жөнүндө комикстердин бетачарын 

өткөрүү 

 

 

Коомго автордук укук жана чектеш 

укуктар жөнүндө маалымат берүү 

ИМ Мамфонду 01.03.2017-ж. 

чейин 

43,0 
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III. ИМОну ПАЙДАЛАНУУ ҮЧҮН ШАРТТАРДЫ ТҮЗҮҮ 

3.1. Бюджеттик чөйрөнүн уюмдарынын 

интеллектуалдык менчикти 

пайдалануу боюнча ишин колдоо 

1. Жумушчу жолугушуулардын саны; 

2. Окуган адистердин саны; 

3. Аналитикалык маалымдамалардын саны  

31.12.2017-ж. 

чейин 

 

3.1.1  «Мыкты инновациялык долбоор – 2015» 

жана «Мыкты  инновациялык долбоор – 

2016» деген конкурстардын жыйынтыгы 

боюнча тандалган инновациялык 

долбоорлорду ишке ашырууга 

көмөктөшүү   

Интеллектуалдык менчиктин  жеке 

натыйжаларын коммерциялык 

ишке ашыруу жана өздөштүрүү 

 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы 

Отчеттук 

мезгилден  

кийинки 

айдын 1ине 

  

2015- 

557012,

00 

2016- 

3 551 

268,00 

3.1.2  «Мыкты инновациялык долбоор – 2017» 

конкурсун өткөрүү 

 

Келечектүү инновациялык 

долбоорлорду тандоо жана балоо. 

Келечектүү инновациялык 

долбоорлорду илгерилетүүгө 

көмөктөшүү. 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы 

01.10.2017-ж. 

чейин 

10 000,

0 

3.1.3 Өнөр жай менчигин укуктук коргоо 

маселелери боюнча окутуу тренингин 

өткөрүү 

 

ИМ чөйрөсүндөгү ишканалар 

менен бюджеттик уюмдардын 

мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 

 

Экспертиза 

башкармалыгы 

Мамреестрлер 

бөлүмү  

01.12.2017-ж. 

чейин 

 

3.1.4 РМИМАнын аралыктан окутуу 

программасы боюнча ишканалар менен 

бюджеттик уюмдары үчүн 4 патент 

таануучу-адисти окутуу 

ИМ чөйрөсүндөгү ишканалар 

менен бюджеттик уюмдардын 

мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 

 

Мамреестрлер 

бөлүмү 

Эл аралык бөлүм   

01.12.2017-ж. 

чейин 

80,0  

3.2 ЧОИни фискалдык, административдик 

жана мыйзам чыгаруу ченемдерин 

иштеп чыгуу жана ишке ашыруу 

аркылуу ИМ объектилерин киргизүүгө 

көмөктөшүү 

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны; 

2. КЧУАнын саны; 

3. Өлкөнүн инновациялык-жигердүү 

ишканаларынын санын көбөйтүү үчүн 

киргизилген сунуштардын саны  

01.12.2017-ж. 

чейин 

 

3.2.1 ИМОну жаратууга жана пайдаланууга 

жеке инвестицияларды тартууунун 

механизмин иштеп чыгуу үчүн ЧОИнин 

өкүлдөрү менен тегерек стол өткөрүү 

Өлкөнүн инновациялык-жигердүү 

ишканаларынын санын көбөйтүү 

үчүн иштелип чыккан сунуштар 

 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы 

01.10.2017-ж. 

чейин 

50,0 
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3.3 Жеткиликтүү адистештирилген 

окутуу программаларын пайдалануу 

менен ИМди баалоону жана 

башкарууну илгерилетүү боюнча 

адистерди даярдоо 

1. Окуган адистердин саны  01.12.2017-ж. 

чейин 

 

3.3.1 Россия мамлекеттик интеллектуалдык 

менчик академиясынын программасы 

боюнча ИМ объектилерин башкарууга 4 

адисти окутуу 

 

ИМ объектилерин илгерилетүүнү 

жана башкарууну камсыздоо 

 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы  

ИМ Мамфонду 

01.11.2017-ж. 

чейин 

225,0 

 3.4 ИМ авторлору менен бизнес-

түзүмдөрдүн өз ара иштешүүсү үчүн 

көрсөтүү-тажрыйба аянтын түзүү 

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны; 

2. Тандалган  ойлоп табуулардын саны; 

3. Аналитикалык маалымдаманын саны 

31.12.2017-ж. 

чейин 

 

3.4.1 ИМБДУ менен бирге “Интеллектуалдык 

менчик инновациялык экономикада” 

деген семинарды өткөрүү 

 

Инновациялык экономикада 

ИМдин ролу жөнүндө маалымат 

берүүну жогорулатуу 

 

 

 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы  

Эл аралык бөлүм 

01.07.2017-ж. 

чейин 

139,0 

3.4.2 ИМБДУнун патенттик ландшафт 

маселелери боюнча семинарын 

уюштуруу 

Өлкөдө технологияларды 

өнүктүрүү жана инновациялык 

долбоорлорду пайдалануу 

жигердүүлүгүнүн тенденцияларын 

жана артыкчылыктарын аныктоо  

Эл аралык бөлүм 

Экспертиза 

башкармалыгы 

ИМ Мамфонду 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы 

01.08.2017-ж. 

чейин 

596,0 

3.4.4 Инновациялык долбоорлор маселелери 

боюнча КЭРдин Интеллектуалдык 

менчик боюнча мамлекеттик ведомствосу 

(SIPO) менен тегерек стол уюштуруу  

Инновациялык ишти өнүктүрүү 

маселелери боюнча тажрыйба 

алмашуу 

Инновациялык долбоорлорду 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

01.10.2017-ж. 

чейин 

139,0 
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 киргизүү маселелери боюнча 

сунуштарды даярдоо 

башкармалыгы  

Эл аралык бөлүм 

3.4.5 Строгино технопаркы менен бирге 

“Кыргызстанда технопарктарды ачуу 

жана өнүктүрүү” деген семинар-тренинг 

өткөрүү 

 

МЖИнин негизинде ИМди 

жаратууда жана пайдаланууда жеке 

секторду жигердендирүү, жеке 

сектордон инновациялык 

өнүктүрүүгө инвестицияларды 

тартуу 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы  

Эл аралык бөлүм 

01.11.2017-ж. 

чейин 

 

63,0 

3.4.6 Техникалык ЖОЖдордун, РК УИАнын 

институттарынын жана ЧОИнин 

базасында технопарктарды ачуу 

маселесин үйрөнүү 

 

Ойлоп табуучулар менен бизнестин 

өз ара иштешүүсү үчүн 

коммуникациялык аянтча түзүү 

боюнча сунуштарды даярдоо 

 

 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы  

ИМ Мамфонду 

01.11.2017-ж. 

чейин 
 

3.6 ИМди жаратуу жана пайдалануу 

процессинде мамлекеттик-жеке 

өнөктөштүктү өнүктүрүү  

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны 

 

31.12.2017-ж. 

чейин 

 

3.6.1 “Органикалык айыл чарба 

продукцияларын өстүрүүнүн 

инновациялык технологиялары, 

Япониянын тажрыйбасы” деген тегерек 

стол өткөрүү 

Айыл чарбасында билим жана 

технологиялар менен алмашуу  

ИМ Мамфонду 

 

30.04 2017-ж. 

чейин 

21,0 

3.6.2 “Туруктуу өнүктүрүү, климаттын 

өзгөрүшү, энергия сарамжалдуулугу 

жана экологиялык коопсуздук” деген 

семинарды өткөрүү 

Энергиянын кайра жаңылануучу 

булактарын натыйжалуу 

пайдалануу жөнүндө маалымат 

берүү 

ИМ Мамфонду   21,0 

3.7 ИМге негизделген ата мекендик 

инновациялык долбоорлордун 

өндүрүшүнө тандоо жана киргизүү 

үчүн Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондун 

тартуу 

 

 

1. Түзүлгөн макулдашуулардын саны  31.12.2017-ж. 

чейин 
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3.7.1 ИМ жана инновациялар жаатындагы 

Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду менен 

кызматташуу жөнүндө меморандумдун 

долбоорун кол коюуга даярдоо 

ИМ объектилерин киргизүү 

маселелеринде узак мөөнөттүү 

жана жемиштүү кызматташууну 

камсыздоо 

Эл аралык бөлүм 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы 

01.05.2017-ж. 

чейин 

 

3.8 Инновациялык ишке талдоо жүргүзүү 

методикасын өркүндөтүү, өнөр жай 

өндүрүшүнө жаңы технологияларды 

киргизүү деңгээлин аныктоо 

1. Аналитикалык материалдардын саны 31.12.2017-ж. 

чейин 

 

3.8.1 Инновациялык ишти талдоо методикасын 

өркүндөтүү боюнча иш жүргүзүү 

Инновациялык иш боюнча 

статистикалык дайындарды 

чогултуу жана иштеп чыгуу 

методикасын өркүндөтүү 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы 

01.12.2017-ж. 

чейин 
 

3.9 Инновациялык өнүгүү маселелерин 

региондук (тармактык жана 

кластердик)  программаларга киргизүү 

 

1. Киргизилген сунуштардын саны 31.12.2017-ж. 

чейин 

 

3.9.1 Региондук тармактык программаларга 

киргизүү үчүн сунуштарды иштеп чыгуу 

 

Региондук өнүгүү 

программаларына сунуштарды 

киргизүү  

 

Инновациялар 

жана 

стратегиялык 

өнүктүрүү 

башкармалыгы  

 

30.06.2017-ж. 

чейин   

 

01.12.2017-ж. 

чейин   

 

 

 


