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Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 

(Кыргызпатент) коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча 2018-жылга карата иш-чаралардын планы  

 

№ Иш-чаралар Аткаруу 

мөөнөттөрү 

Көрсөткүчтөрү Жооптуу 

аткаруучулар  

Күтүлггөн жыйынтык  Бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Коррупцияга каршы саясатты ишке ашырууну уюштуруучулук жана ченемдик укуктук камсыздоо  

1. Коррупцияга каршы 

аракеттенүү комиссиясынын 

жыйындарын өткөрүү 

Квартал сайын  Өткөрүлгөн 

жыйындардын 

саны 

(4) 

 

Стратегиялык өнүгүү 

жана инновациялар 

башкармалыгы, 

Коррупциянын алдын 

алуу маселери боюнча 

ыйгарым укуктуу  

Коррупцияга каршы 

күрөшүү саясатын 

ишке ашыруу 

Каржылоо

ну талап 

кылбайт 

1.1 Коррупцияга каршы 

аракеттенүү комиссиясынын 

жыйналышынын жүрүшү 

тууралуу маалыматты расмий 

сайттын "Коррупцияга каршы 

саясат" бөлүгүндө  

жайгаштыруу 

Квартал сайын Расмий сайтта 

жайгаштырылган 

маалыматтардын 

саны    

(4) 

Стратегиялык өнүгүү 

жана инновациялар 

башкармалыгы, 

Коррупциянын алдын 

алуу маселери боюнча 

ыйгарым укуктуу 

Коррупцияга каршы 

аракеттенүү 

комиссиясынын 

ишинин ачык-

айкындуулугу 

Каржылоо

ну талап 

кылбайт 

2. Кызматкерлер менен 

коррупцияга каршы 

аракеттенүү маселелери  

боюнча тренингдерди, 

кеңешмелерди өткөрүү 

өткөрүү  

Жарым жылдык 

сайын  

Өткөрүлгөн 

тренингдердин, 

кеңешмелердин 

саны (2) 

 

Коррупциянын алдын 

алуу маселери боюнча 

ыйгарым укуктуу  

Коррупцияга каршы 

билим берүү жана 

кызматкерлердин 

жемкорлукка каршы 

жүрүм-турумун 

пропагандалоо 

Каржылоо

ну талап 

кылбайт 

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



3. Тиешелүү укук колдонуунун 

практикасын мониторингдөөнү 

эске алуу менен ченемдик 

укуктук актыларды жана 

алардын долбоорлорун 

коррупцияга каршы 

экспертизалоону ишке ашыруу 

Жарым жылдык 

сайын 

Коррупцияга 

каршы экспертиза 

жүргүзүлгөн 

документтердин 

саны (2)  

 

Укук башкармалыгы, 

долбоорду демилгелеген 

түзүмдүк бөлүм, 

Коррупциянын алдын 

алуу маселери боюнча 

ыйгарым укуктуу 

 

Ченемдик укуктук 

актылардагы жана 

алардын 

долбоорлорундагы 

паракорчулук 

себептерди аныктоо 

жана жок кылуу 

Каржылоо

ну талап 

кылбайт 

III. Коррупциянын жана коррупциялык тобокелдиктердин көрүнүшүн аныктоо боюнча чаралар жана аларды жоюунун 

механизмдери     

4.  Кыргызпатенттин 

кызматкерлери тарабынан  

колдонуудагы мыйзамдарды 

бузуу тууралуу жарандардын 

арыздарын (келип түшкөн 

учурда) талдоо 

Дайыма Жарандардын 

арыздарын  кароо 

(100%) 

 

Коррупцияга каршы 

аракеттенүү комиссиясы, 

Коррупциянын алдын 

алуу маселери боюнча 

ыйгарым укуктуу 

Кыргызпатенттин 

кызматкерлери 

тарабынан 

колдонуудагы 

мыйзамдарды сактоо 

Каржылоо

ну талап 

кылбайт 

IV. Мамлекеттик органдын ишинин маалыматтык ачык-айкындуулугун камсыз кылууну жогорулатуу  боюнча чаралар  

5. Мамлекеттик сатып 

алуулардын жол-жоболорун 

сактоо жана мамлекеттик 

сатып алуулар боюнча 

конкурстардын ачык-

айкындуулугун камсыз кылуу  

 

 

Дайыма Электрондук 

соода, 

конкурстарды 

өткөрүүнүн  

шарттарын жана 

жыйынтыктарын 

мамлекеттик 

сатып алуулар  

порталына 

жайгаштыруу 

(100%) 

 

Финансы-экономикалык 

сектор, 

Конкурстук комиссия,    

Коррупцияга каршы 

аракеттенүү комиссиясы, 

Коррупциянын алдын 

алуу маселери боюнча 

ыйгарым укуктуу  

Өткөрүлүп жаткан 

мамлекеттик сатып 

алуулар боюнча 

конкурстардын  ачык-

айкындуулугу 

Каржылоо

ну талап 

кылбайт 

5.1. Мамлекеттик сатып алуулар 

боюнча өткөрүлгөн 

конкурстардын отчетун 

Коррупцияга каршы 

аракеттенүү комиссиясынын 

кароосуна алып чыгуу 

Квартал сайын  Комиссиянын 

кароосуна 

чыгарылган 

отчеттордун саны    

(4) 

 

Финансы-экономикалык 

сектор 

Жүргүзүлгөн 

мамлекеттик сатып 

алуулар боюнча 

отчеттуулук 

Каржылоо

ну талап 

кылбайт 

6. Ойлоп табуучулар, авторлор 

жана башка чыгармачылык 

Квартал сайын      Акчалай 

каражаттарды 

Интеллектуалдык менчик 

мамлекеттик фонду, 

Бөлүнгөн акчалай 

каражаттардын 

Каржылоо

ну талап 



иштин өкүлдөрү үчүн 

бөлүнгөн акчалай 

каражаттардын максаттуу 

пайдаланылышын 

контролдоону жүзөгө ашыруу 

 

пайдалануу 

боюнча  берилген 

отчеттордун саны  

(100%) 

Стратегиялык өнүгүү 

жана инновациялар 

башкармалыгы, 

Коррупцияга каршы 

аракеттенүү комиссиясы 

максаттуу 

пайдаланышы  

кылбайт 

6.1. Ойлоп табуучулар, авторлор 

жана башка чыгармачылык 

иштин өкүлдөрү үчүн 

бөлүнгөн акчалай 

каражаттардын максаттуу 

пайдаланылышы боюнча 

отчетту Коррупцияга каршы 

аракеттенүү комиссиясынын 

кароосуна алып чыгуу 

 

Квартал сайын Комиссинын 

кароосуна 

чыгарылган 

отчеттордун саны    

(4) 

Интеллектуалдык менчик 

мамлекеттик фонду, 

Стратегиялык өнүгүү 

жана инновациялар 

башкармалыгы 

  

Ойлоп табуучулар, 

авторлор жана башка 

чыгармачылык иштин 

өкүлдөрү үчүн 

бөлүнгөн акчалай 

каражаттардын 

максаттуу 

пайдаланылышы 

боюнча отчеттуулук 

Каржылоо

ну талап 

кылбайт 

7. Кыргызпатенттин кызмат 

көрсөтүүлөрүнүн ачык-

айкындуулугун камсыз кылуу  

 

 

Дайыма Кыргызпатенттин 

кызмат 

көрсөтүүлөрүнүн 

ачык-

айкындуулугун 

камсыз кылуу 

(100%) 

Коррупцияга каршы 

аракеттенүү комиссиясы 

Кыргызпатенттеги 

кызмат көрсөтүүлөрдүн 

ачык-айкындуулугу 

Каржылоо

ну талап 

кылбайт 

7.1. Кызмат көрсөтүүлөр боюнча 

статистикалык маалыматты 

расмий сайтка жайгаштыруу  

Квартал сайын  Кызмат 

көрсөтүүлөр 

боюнча расмий 

сайтка 

жайгаштырылган 

статистикалык 

маалыматтын 

саны 

 (4) 

Стратегиялык өнүгүү 

жана инновациялар 

башкармалыгы, 

Экспертиза 

башкармалыгы, 

Материалдарды даярдоо 

жана расмий басылмалар 

башкармалыгы,  

Интеллектуалдык менчик 

мамлекеттик фонду, 

Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик патенттик-

техникалык китепкана,  

Көрсөтүлүүчү 

кызматтар боюнча 

статистикалык 

маалыматтардын 

жеткиликтүүлүгү  

Каржылоо

ну талап 

кылбайт 



Маалыматтык 

технологиялар сектору 

 

V. Коомдук уюмдар менен кызматташуу боюнча чаралар (жарандык сектор) 

8. Ченемдик укуктук актыларды 

иштеп чыгуу боюнча жумушчу 

топтун, бош орундарды 

толуктоо боюнча конкурстук  

комиссиянын, Коррупцияга 

каршы аракеттенүү 

комиссиясынын, 

Апелляциялык кеңешинин, 

ошондой эле Патенттик 

ишенимдүү өкүлдөрдү 

аттестациялоо жана каттоо 

боюнча аттестациялык жана 

апелляциялык комиссиянын 

ишинде Кыргызпатенттин 

Коомдук кеӊешинин 

өкүлчүлүгүн камсыз кылуу 

(КК) (түзүлгөндөн кийин) 

Дайыма ККнын 

өкүлдөрүнүн 

катышуусу менен 

өткөрүлгөн 

жыйындардын 

саны 

(100%) 

Укук башкармалыгы,  

Стратегиялык өнүгүү 

жана инновациялар 

башкармалыгы, 

Кадрлар жана иш-

кагаздарын жүргүзүү 

бөлүмү, Коррупцияга 

каршы аракеттенүү 

комиссиясы, 

Апелляциялык кеңеш, 

Патенттик ишенимдүү 

өкүлдөрдү аттестациялоо 

жана каттоо боюнча 

аттестациялык жана 

апелляциялык комиссия  

ККнын 

Кыргызпатенттин 

ишине катышуусу 

Каржылоо

ну талап 

кылбайт 

VI. Коррупцияга каршы билим берүү жана пропаганданы уюштуруу боюнча чаралар  

9. Коррупцияга каршы 

аракеттенүү чөйрөсүндөгү 

адабий көргөзмөлөрдү 

уюштуруу 

 

 

Дайыма Туруктуу адабий 

көргөзмөнүн саны 

 (1) 

 

Мамлекеттик патенттик-

техникалык китепкана, 

Коррупцияга каршы 

аракеттенүү комиссиясы  

Коррупцияга каршы 

чаралар жөнүндө 

калктын 

маалымдуулугун 

жогорулатуу жана 

коррупцияга каршы 

жүрүм-турумду 

пропагандалоо  

Каржылоо

ну талап 

кылбайт 

9.1 Коррупцияга каршы 

аракеттенүү чөйрөсүндөгү 

туруктуу адабий 

көргөзмөлөрдүн 

материалдарын жаңылоо 

 

Квартал сайын    Жаңылоолордун 

саны 

(4) 

 

Мамлекеттик патенттик-

техникалык китепкана, 

Коррупцияга каршы 

аракеттенүү комиссиясы  

Коррупцияга каршы 

чаралар жөнүндө 

калктын 

маалымдуулугун 

жогорулатуу жана 

коррупцияга каршы 

Каржылоо

ну талап 

кылбайт 



жүрүм-турумду 

пропагандалоо 

VII. Ак ниет башкаруунун негиздери жана этикалык стандарттарды жайылтуу боюнча чарала 

10. Автордук жана чектеш укуктар 

объектилеринин 

колдонуучулары менен 

лицензиялык келишимдерди 

түзүүдөгү инспекторлордун 

ишин,  бекитилген 

лицензиялык келишимдерде 

жана белгиленген коюмдарды 

эсептөө тартибинде 

коррупциялык 

тобокелдиктерди аныктоо 

жана мониторингдөө үчүн 

баруу менен иргеме 

текшерүүлөрдү жүргүзүү 

Квартал сайын   Камтылган 

объектилердин 

саны 

(52) 

Контролдоочу иргеме 

текшерүүлөрдү жүргүзүү 

комиссиясы, 

Коррупциянын алдын 

алуу маселери боюнча 

ыйгарым укуктуу  

Кыргызпатенттин 

инспекторлору 

тарабынан коррупцияга 

каршы күрөшүү 

жаатындагы жана 

интеллектуалдык 

менчик жаатындагы 

Кыргыз 

Республикасынын 

колдонуудагы 

мыйзамдарынын 

сакталышы 

 

 

 

Каржылоо

ну талап 

кылбайт 

11. Автордук жана чектеш 

укуктардын 

колдонуучуларынын көлөмүн 

аныктоо жана  камтууну 

кеңейтүү максатында  МКК, 

МСК менен биргеликте 

текшерүүнүн объектилери 

жана субъектилери боюнча 

бирдиктүү маалымат базасын 

түзүү жана ишке ашыруу 

(маалымат системаларын 

иштеп чыгуу жана ишке 

ашыруу боюнча донорлорду 

тартуу мүмкүнчүлүгүн кароо)  

2018-ж. 11.30 

чейин 

Автордук жана 

чектеш укуктар 

колдонуучуларын

ын түзүлгөн 

маалымат базасы 

(1)  

Маалыматтык 

технологиялар сектору,  

Автордук жана чектеш 

укуктар башкармалыгы  

 

Автордук жана чектеш 

укуктар 

объектилеринин 

колдонуучуларын 

камтууну кеңейтүү  

Республика

лык 

бюджет 

12. Автордук жана чектеш укуктар 

объектилерин 

колдонуучуларды 

максималдуу камтууну камсыз 

Дайыма Түзүлгөн 

лицензиялык 

келишимдердин 

саны  

Автордук жана чектеш 

укуктар башкармалыгы,  

Коррупцияга каршы 

аракеттенүү комиссиясы 

Автордук жана чектеш 

укуктар объектилерин 

колдонуучулардын 

санын көбөйтүү 

Каржылоо

ну талап 

кылбайт 



кылуу (286) 

13. Интеллектуалдык менчик 

объектилерине коргоо 

документтерин берүү жана  

арыздарды карап чыгуудагы  

мөөнөттөрдүн сакталышын 

көзөмөлдөө 

 

Дайыма  Интеллектуалдык 

менчик 

объектилерине 

коргоо 

документтерин 

берүү жана  

арыздарды карап 

чыгуудагы  

мөөнөттөрдүн 

сакталышы 

боюнча каралган 

отчеттордун саны  

(4) 

Коррупцияга каршы 

аракеттенүү комиссиясы  

Интеллектуалдык 

менчик объектилерине 

коргоо документтерин 

берүү жана  арыздарды 

карап чыгууда   

кызматкерлер 

тарабынан 

колдонуудагы 

мыйзамдарынын 

сакталышы 

 

Каржылоо

ну талап 

кылбайт 

13.1 Интеллектуалдык менчик 

объектилерине коргоо 

документтерин берүү жана  

арыздарды карап чыгуудагы  

мөөнөттөрдүн сакталышы 

боюнча отчетту Коррупцияга 

каршы аракеттенүү 

комиссиясынын кароосуна 

алып чыгуу 

Квартал сайын Комиссиянын 

кароосуна 

чыгарылган 

отчеттордун саны    

(4) 

Экспертиза 

башкармалыгы, 

Автордук жана чектеш 

укуктар башкармалыгы, 

Мамлекеттик реестрлер 

бөлүмү 

Интеллектуалдык 

менчик объектилерине 

коргоо документтерин 

берүү жана  арыздарды 

карап чыгууда   

кызматкерлер 

тарабынан 

колдонуудагы 

мыйзамдарынын 

сакталышы 

боюнча отчеттуулук 

Каржылоо

ну талап 

кылбайт 

 

 

Коррупциянын алдын алуу маселери боюнча ыйгарым укуктуу      С. Омокеев  

 

 

Макулдашылды:  

 

Төраганын орун басары             С. Байзаков  


