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2017-жылга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик 

кызматынын (Кыргызпатент) коррупцияга каршы күрөшүү боюнча 

иш-чаралар планы 

 
№ Иш-чаралар Аткаруу 

мөөнөтү 

Индикаторлор Аткарууга жооптуулар Бюджет 

1 2 3 4 5 6 

I.   Коррупцияга каршы политиканы ишке ашырууну ченемдик-укуктук жана уюштуруучулук жактан камсыздоо 

1. Коррупцияга каршы күрөшүү 

комиссиянын отурумун  

боюнча 
өткөрүү 

 Квартал сайын Өткөрүлгөн 

отурумдардын 

саны 

(1) 

Инновациялар жана 

стратегиялык өнүгүү 

башкармалыгы, 

Коррупциянын алдын алуу 

маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу 

Республи 

калык 

бюджет 

2. Коррупцияга каршы күрөшүү маселелери 

боюнча семинар-кеңешме өткөрүү 

 

Жарым жыл 
сайын 

Өткөрүлгөн 

семинарлардын 

саны 

 (1) 

Коррупциянын алдын алуу 

маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу 

Республи 

калык 

бюджет 

II. Ченемдик укуктук актыларды жана ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коррупцияга каршы 

экспертизалоо 
3. Коррупциялык факторлорду табуу жана аларды 

андан ары жоюу максатында тийиштүү укук 

колдонуу иш-тажрыйбасын мониторингдөөнү 

эсепке алуу менен ченемдик укуктук 

актыларды, алардын долбоорлорун жана башка 

документтерди коррупцияга каршы 

экспертизалоону ишке ашыруу  

 

Жарым жыл 
сайын 

Коррупцияга 

каршы экспертиза 

жүргүзүлгөн 

документтердин 

саны 

 (1) 

ЧУАларды иштеп чыгуу боюнча 

жумушчу топ, 

Коррупцияга каршы күрөшүү 

боюнча комиссия, 

Коррупциянын алдын алуу 

маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу 

Республи 

калык 

бюджет 

III. Коррупциянын көрүнүш себептерин жана шарттарын аныктоо жана коррупциялык тобокелдиктер, аларды жоюу 

механизмдери боюнча чаралар 



4. Кыргызпатенттин кызматкерлери тарабынан 

колдонуудагы мыйзамдарды бузуу жөнүндө 

жарандардын кайрылууларын талдоо (келип 

түшсө) 

Дайыма Жарандардын 

келип түшкөн 

кайлууларын кароо 

(100%) 

Коррупцияга каршы күрөшүү 

боюнча комиссия, 

Коррупциянын алдын алуу 

маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу 

Республи 

калык 

бюджет 

 

5. Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүндө 

коррупциялык кызмат орундарына талдоо 

жүргүзүү  

01.04.2017 чейин Аналитикалык 

маалымадама, 

тизме (1) 

Коррупцияга каршы күрөшүү 

боюнча комиссия, 

Коррупциянын алдын алуу 

маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу 

 

 

 

Республи 

калык 

бюджет 

IV. Мамлекеттик органдын ишмердигинин ачыктыгын жогорулатуу жана маалыматтык айкындыкты камсыздоо боюнча чаралар   

6. Мамлекеттик сатып алуулар жол-жоболорун 

сактоо жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча 

өткөрүлгөн тендерлердин айкындыгын 

камсыздоо 

Мамлекеттик 

сатып алууларды 

жүргүзүүдө 

Мамлекеттик сатып 

алууларды 

жүргүзүүнүн 

шарттарын жана 

жыйынтыктарын 

расмий сайтка 

жайгаштыруу, 

электрондук 

сатууларды жүргүзүү 

(100%) 

Финансы-экономиккалык сектору, 

Конкурстук комиссия, 

Коррупцияга каршы күрөшүү 

боюнча комиссия, 

Коррупциянын алдын алуу 

маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу 

Республи 

калык 

бюджет 

7. Кыргыз Республикасынын Финансы 

министирлигинин Окуу борборунда 

мамлекеттик сатып алуулар боюнча 

Кыргызпатенттин кызматкерлерин окутуу 

15.11.2017 чейин Окутулган 

кызматкерлердин 

саны 

 (5) 

Финансы-экономиккалык сектору, 

Коррупцияга каршы күрөшүү 

боюнча комиссия, 

Коррупциянын алдын алуу 

маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу 

Республи 

калык 

бюджет 

8. Ойлоп табуучуларга, авторлорго жана башка 

чыгармачылык ишмердиктин өкүлдөрүнө 

бөлүнгөн финансы каражаттарынын максаттуу 

пайдалануусуна контроль жүргүзүү 

Квартал сайын  Финансы 

каражаттарын 

пайдалануу боюнча 

берилген 

отчеттордун саны 
(1) 

Интеллектуалдык менчиктин 

мамлекеттик фону, Коррупцияга 

каршы күрөшүү боюнча комиссия 

Республи 

калык 

бюджет 



10. Кыргызпатенттин кызмат көрсөтүүлөрүндө 

айкындуулукту камсыздоо 

 

Дайыма  Кыргызпатенттин 

кызмат 

көрсөтүүлөрүндө 

айкындуулукту 

камсыздоо 

 (100%) 

Коррупцияга каршы күрөшүү 

боюнча комиссия 

Республи 

калык 

бюджет 

V. Коомдук уюмдар (жарандык сектор) менен өз ара аракеттешүү боюнча чаралар 

11. Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу 

боюнча Жумушчу тобунун, бош кызмат 

орундарга кабыл алууга Конкурстук 

комиссиянын, Коррупцияга каршы күрөшүү 

боюнча комиссиянын  ишмердигинде 

Кыргызпатентке караштуу Коомдук кеңештин 

(КК)  өкүлчүлүгүн камсыздоо  

 

дайыма КК өкүлчүлүгү 

менен камсыздоо 

 

(100%) 

Укук башкармалыгы, 

Инновациялар жана 

стратегиялык өнүгүү 

башкармалыгы, 

Кадрлар жана иш кагаздарын 

жүргүзүү бөлүмү, Коррупцияга 

каршы күрөшүү боюнча 

комиссия 

Республи 

калык 

бюджет 

 

VI. Коррупцияга каршы билим берүүнү жана үгүттөөнү уюштуруу боюнча чаралар 

12. Коррупцияга каршы күрөшүү тармагында 

адабият көргөзмөлөрүн уюштуруу, маалыматты 

тематикалык тандоо 

 

Квартал сайын Адабият 

көргөзмөлөрүнүн, 

маалыматты 

тематикалык 

тандоонун саны 

 (3) 

Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик патенттик-техникалык 

китепканасы, Коррупцияга каршы 

күрөшүү боюнча комиссия 

Республи 

калык 

бюджет 

VII. Ак ниеттүүлүк менен башкаруу жана этикалык стандарттар принциптерин киргизүү боюнча чаралар 

13. Белгиленген коюмдарды эсептөөнүн тартиби 

жана түзүлгөн лицензиялык келишимдер боюнча 

коррупциялык тобокелдиктерди табуу жана 

мониторинг жүргүзүү үчүн сыртка чыгуу жолу 

менен автордук укук жана чектеш укуктар 

объектилерин пайдалануучулар менен 

лицензиялык келишимдерди түзүүдө 

инспекторлордун ишмердигин тандап 

текшерүүнү ишке ашыруу  

 

Дайыма  Камтылган 

объектилердин 

саны 

 (50) 

Коррупцияга каршы күрөшүү 

боюнча комиссия, 

Коррупциянын алдын алуу 

маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу 

Республи 

калык 

бюджет 



14. Өтүнмөлөрдү кароону эсепке алуунун 

автоматташтырылган тутуму (электрондук кезек) 

боюнча техникалык тапшырманы иштеп чыгуу. 

- «электрондук кезекти» киргизүү. 

01.04.2017 
чейин 

Техникалык 

тапшырмалардын 

саны 

 (1) 

Маалыматтык технологиялар 

сектору, Экспертиза 

башкармалыгы 

Республи 

калык 

бюджет 

15. «он-лайн» шарттамында кезектерди эсепке 

алуунун автоматташтырылган тутумун киргизүү: 

- Регламентти жана методиканы иштеп чыгуу; 

- Локалдуу документтердин же ЧУАнын 

регламентин жана методикасын кабыл алуу 

 

01.09.2017 
чейин 

Регламенттердин 

жана 

методикалардын 

саны 

(2) 

Маалыматтык технологиялар 

сектору, Экспертиза 

башкармалыгы, Укук 

башкармалыгы, Аналитика 

жана методика сектору 

Республи 

калык 

бюджет 

16. Кыргызпатенттин эксперттери өтүнмө ээлери 

жана чыгармалардын авторлору менен кеңеш 

берүүлөрдү жүргүзүү үчүн өзүнчө жайларды 

жабдуу. 

Жайды үн жаздыруучу камера менен жабдуу 

(жазылган жазууларды 1 жылга чейин сактоо 

мөөнөтү менен). 

01.07.2017 
чейин 

Жабдылган жай 

(1) 

Административдик-чарба 

б ө л ү м ү , Маалыматтык 

технологиялар сектору, Финансы- 

экономикалык сектору, 

Коррупцияга каршы күрөшүү 

боюнча комиссия, 

Коррупциянын алдын алуу 

маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу 

Республи 

калык 

бюджет 

17. Автордук укуктар жөнүндө күбөлүктөрдү, ойлоп 
табууга, пайдалуу моделге, өнөр жайлык үлгүгө 
патентти жана товардык белгиге жана товар 
чыккан жерлердин аталышына күбөлүктөрдү 
алуу үчүн керектүү документтердин тизмеги 
жөнүндө толук маалыматты чагылдырган 
маалыматтык такталарды  «Жалпы бөлүмдө» 
жана «Жабдылган жайда» орнотуу 
 

01.07.2017 
чейин 

Маалыматтык 

такталарды 

орнотуу 

 (1) 

Административдик-чарба бөлүмү, 

Автордук жана чектеш укуктар 

башкармалыгы, Экспертиза 

башкармалыгы, 

Коррупциянын алдын алуу 

маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу 

Республи 

канский 

бюджет 

 

18. Автордук укук жана чектеш укуктар 

объектилерин пайдалануучулар боюнча 

дайындар базасын түзүү боюнча ТТ иштеп 

чыгуу. 

до 01 .04.2017 Иштелип чыккан 

ТТ (1) 

Маалыматтык технологиялар 

сектору, Автордук жана 

чектеш укуктар 

башкармалыгы, 

Коррупциянын алдын алуу 

маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу 

Республи 

калык 

бюджет 



19. Автордук жана чектеш укуктарды 

пайдалануучуларды табуу жана камтууну 

жогорулатуу максатында МКК, МСК менен 

биргеликте объектилерди жана субъектилерди 

текшерүүнүн бирдиктүү дайындар базасын түзүү 

жана киргизүү ( маалыматтык тутумдарды 

иштеп чыгуу жана киргизүү үчүн донорлук 

уюмдарды тартуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө 

маселелерди карап чыгуу). 

до 01.10.2017 Автордук укук 

жана чектеш 

укуктар 

объектилерин 

пайдалануучулард

ын түзүлгөн 

дайындар базасы  

(1) 

Маалыматтык технологиялар 

сектору, Автордук жана 

чектеш укуктар 

башкармалыгы, 

Коррупциянын алдын алуу 

маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу 

Республи 

калык 

бюджет 

20. Автордук укук жана чектеш укуктар 

объектилерин пайдалануучуларды максималдуу 

камтууну камсыздоо  

Дайыма  Түзүлгөн 

лицензиялык 

келишимдердин 

саны 

 (275) 

Автордук жана чектеш укуктар 

башкармалыгы, 

Коррупцияга каршы күрөшүү 

боюнча комиссия, 

Коррупциянын алдын алуу 

маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу 

Республи 

калык 

бюджет 

21. Интеллектуалдык менчик объектилерине 

өтүнмөлөрдү кароонун жана коргоо 

документтерин берүүнүн мөөнөтүн сактоону, 

кабыл алынган чечимдердин негиздүүлүгүн жана 

өтүнмө ээлерине суроо-талаптарды жөнөтүүнү 

мониторинг, контроль жүргүзүү жана тандап 

текшерүү 

  

 

Дайыма  Өз мөөнөтүндө 

өтүнмөлөрдү кароо 

жана коргоо 

документтерин 

берүү 

 (100%) 

Коррупцияга каршы күрөшүү 

боюнча комиссия, 

Коррупциянын алдын алуу 

маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу 

Республи 

калык 

бюджет 

 

 

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу                   М. Мамбеталиев 

Макулдашылды: 

Статс-катчы                   Ж. Ташиев 
 
 

 
Төраганын орун басары                   З. Исабаева 


