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2013-2018 -жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар  

мамлекеттик кызматынын 

программасы 

 

1.Жалпы жоболор 

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык 

менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2013-2018 -жылдарга 

коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча программасы (мындан ары – 

Программа) интеллектуалдык менчик жаатындагы Кыргыз Республикасынын 

коррупцияга каршы саясатын ишке ашырууга көмөктөшүүгө багытталган. 

Бул Программа 2012-жылдын 8-августундагы №153 “Коррупцияга 

каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, КР 

Президентинин 2012-жылдын 2-февралындагы №26 “Кыргыз 

Республикасынын антикоррупциялык саясатынын мамлекеттик стратегиясы 

жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгынын, 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 21-январындагы №11 

“2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу 

өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы жөнүндө” Жарлыгынын, Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы №596 токтому 

менен бекитилген 2012-2014-жылдарга коррупцияга каршы туруу боюнча 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Иш-чаралар планынын жана 

программасынын  негизинде иштелип чыккан. 

Программаны ишке ашыруу коррупцияга каршы иш-чаралардын 

ырааттуулугун жана алардын аткарылышын контролдоону камсыз кылууга 

мүмкүндүк берет. 

2. Программаны ишке ашыруу мезгили 

Программа беш жылга эсептелген жана планды кийинки жылдарга аны 

ишке ашырылышын иштеп чыгуу менен 2013-2018-жылдардагы мезгилди 
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камтыйт. Мында иш-чаралардын планы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

программасында аталган артыкчылыктарды эске алуу менен ар бир жылга 

иштелип чыгат. 

3.  Программанын максаты жана милдети 

Бул Программа негизги максатын жана милдетин белгилейт, аларды 

аткаруу коррупцияга каршы иштеген субъект катары Кыргызпатентке 

жүктөлгөн.  

Программанын максаты болуп интеллектуалдык менчик объектилерине 

укуктук коргоо берүүдө жана камсыздоодо интеллектуалдык менчик 

системасында, интеллектуалдык чыгармачылыкты шыктандырууда, 

мамлекеттик тейлөө кызматын көрсөтүүдө, мамлекеттик сатып алууларды 

жүргүзүүдө, ошондой эле ведомствонун кадрдык ишинин чөйрөсүндө 

коррупциялык аракеттерди жүргүзүү тобокелдигинин жана коркунучунун 

алдын алуу эсептелет. 

Коюлган максаттарга жетүү үчүн төмөнкүдөй маселелерди чечүү зарыл:  

- коррупциянын алдын алуу, анын ичинде коррупциянын себептерин табуу 

жана жоюу;  

- коррупциялык укук бузууларды төмөндөтүү, кесепеттерин жоюу.  

4. Коррупцияга каршы ишмердүүлүктүн негизги багыттары жана аларды 

ишке ашыруу боюнча иш-чаралар  
 

 Ведомствонун коррупцияга каршы ишмердүүлүгү Кыргыз 

Республикасынын антикоррупциялык саясатынын мамлекеттик стратегиясын 

ишке ашыруу боюнча Кыргызпатенттин Иш-чаралар планынын алкагында 

жүргүзүлөт. Аларды чечүү үчүн Кыргызпатент төмөнкүдөй иш-чараларды 

ишке ашырмакчы: 

4.1. Коррупцияга каршы саясатты ишке ашырууну уюштуруп камсыздоо:  

- коррупцияга каршы саясаттын уюштуруу негиздерин түзүү үчүн 

Кыргызпатентте коррупцияга каршы туруу боюнча комиссия түзүү. 

Коррупцияга каршы саясатты жүргүзүү үчүн жалпы жетекчилик 
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Кыргызпатенттин статс-катчысына жүктөлөт. Комиссиянын отуруму зарыл 

учурда, бирок кварталына 1 жолудан кем эмес өткөрүлөт; 

 - Кыргызпатенттин сайтынын «Коррупцияга каршы саясат» бөлүмүндө 

коррупцияга каршы багыттагы бардык керектүү ченемдик укуктук 

документтер, ошондой эле Өкмөттүк жана ведомстволук программаларды 

аткаруу боюнча отчеттор, квартал сайын жана зарыл учурда Кыргызпатенттин 

Коррупцияга каршы туруу боюнча комиссиянын отурумун өткөрүүнүн 

жүрүшү жөнүндө маалыматтар жайгаштырылат. 

4.2. Ченемдик укуктук актылардын жана ченемдик укуктук актылардын 

долбоорлорунун коррупцияга каршы  экспертизасы. 

- колдонулуп жаткан жана иштелип жаткан актылардын долбоорлорунун 

коррупцияга каршы экспертизасынын жол-жоболорун киргизүү. 

Ведомстволук актыларга жана алардын долбоорлоруна коррупцияга каршы 

экспертиза жүргүзүү үчүн  жооптуу болуп Коррупцияга каршы туруу боюнча 

комиссия белгиленсин. 

4.3. Коррупциялык көрүнүштөргө алып келе турган шарттарды жана 

себептерди, коррупциялык тобокелдиктерди жана аларды жоюунун 

механизмдерин белгилөө: 

- интеллектуалдык менчик объектилерине өтүнмөлөрдү карап чыгууда жана 

аларга мамлекеттик экспертиза жүргүзүүдө контроль жүргүзүү; 

- мамлекеттин атынан интеллектуалдык менчик объектилерине коргоо 

документтерин берүүдө контроль жүргүзүү; 

- автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануучулар менен 

лицензиялык келишимдерди түзүүдө жана автордук укук жана чектеш укуктар 

объектилерин пайдалануучулары лицензиялык келишимдерди түзүүдөн баш 

тарткан учурда чараларды көрүүдө жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык автордук сый акыны төлөп берүүдө контроль 

жүргүзүү; 

4.4. Кадрлар менен камсыздоо системасын жакшыртуу. 
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- сынак өткөрүүнүн жыйынтыгы боюнча бош кызмат орундарга кадрларды 

ачык тандоо принцибин жана аларды “сиңирген эмгегинин системасынын” 

негизинде илгерилетүүнү камсыздоо. 

4.5 Мамлекеттик органдын ишинин ачыктыгын жогорулатуу жана 

маалыматтык ачык - айкындуулукту камсыздоо: 

- мамлекеттик тейлөө кызматын көрсөтүүдө жана интеллектуалдык менчик 

объектилерине укуктук коргоо берүүдө, алардын айрым бөлүгүн электрондук 

форматта жиберүү аркылуу, Кыргызпатенттин өкүлдөрү  менен жеке жана 

юридикалык жактардын байланышууларын максималдуу кыскартууну иштеп 

чыгуу жана жайылтуу; 

- коомдук консультация берүүлөрдү өткөрүү, мыйзам долбоорлорун 

комментарий берүү мүмкүнчүлүгүн берүү менен ведомствонун сайтына 

жарыялоо. 

4.6. Мамлекеттик органдарда коррупцияга каршы турууда жарандык коомдун 

институтун тартуу: 

- ведомствонун ишинде коррупциялык тобокелдикти аныктоогожана 

ачыктыкты, айкындуулукту камсыздоого коомчулукту тартуу. 

4.7. Кызматкерлерге коррупцияга каршы маалымат берүү жана коррупцияга 

каршы жүрүм-турумга үгүттөө; 

- коррупцияга каршы багыттагы ар түрдүү иш-чараларды уюштуруу жана 

өткөрүү. 

4.8. Мамлекеттик кызматта ак ниет башкаруу принциптерин жана этикалык 

стандарттарды жайылтуу. 

-  жарандарга Кыргызпатенттин иши жөнүндө маалымат берүүнү жогорулатуу 

аркылуу мамлекеттик органдын ачыктыгын жогорулатуу жана отчет 

берүүсүнө жетишүү. 

путем повышения информированности граждан о деятельности  

5. Программанын ишке ашырылышын башкаруу жана контролдоо 

системасы  
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Иш-чараларды координациялоо максатында Кыргызпатентте 

Коррупцияга каршы туруу боюнча комиссия түзүлгөн. 

 Программанын ишке ашыруунун жүрүшүн жалпы жетектөөнү жана 

контролдоону Кыргызпатенттин статс-катчысы жүргүзөт.  

Программанын ишке ашырылышын контролдоонун ажырагыс түзүүчүсү 

болуп коррупияга каршы чараларды аткаруунун ички мониторингинин 

системасы саналат. 

 Программадагы иш-чараларды аткаруу жөнүндө маалыматтар 

Коррупцияга каршы туруу боюнча комиссиянын отурумдарында каралат. 

Программаны ишке ашыруунун жүрүшү тууралуу бекитилген формага 

ылайык отчет Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-

августундагы №596 токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Экономика 

министрлигине жана Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешине жөнөтүлөт. 


