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Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик 

кызматында системалык коррупцияны жоюу боюнча 

ДЕТАЛДАШТЫРЫЛГАН ПЛАН 
 

№ Бизнес-процесс/милдети Чаралар/Иш-аракеттер Ишке ашы-

руунун мөөнө-

тү 

Аткаруучу/ 

бирге аткаруу-

чулар 

Күтүлгөн натыйжалар/ 

Индикаторлору 

1 2 3 4 5 6 

Коррупциялык чөлкөм № 1: «Автордук укуктар тууралуу күбөлүктү берүү» 

Коррупциялык тобокелдик № 1: «Автордук укукту каттоодо каттоо тууралуу күбөлүктү берүүнү тездетүү макса-

тында чыгармалардын авторлору жана Кыргызпатенттин кызматкерлеринин ортосундагы көмүскө бүтүм» 
1. Автордук укукту каттоодо 

иш-кагаздарын жүргүзүүнүн 

регламентин так сактоо. Мате-

риалдык сыйакы же дагы башка 

материалдык убайларды алуу 

максатында автордук укукту 

каттоо жөнүндө күбөлүктү бе-

рүүдө иш-кагаздарын жүргү-

зүүнүн белгиленген регламен-

1.  Чыгармалардын авторлору жа-

на КРӨгө караштуу ИМжИМКнын 

кызматкерлеринин ортосундагы 

байланышты азайтуу;  

- автордук укуктар жөнүндө күбө-

лүктү алуу үчүн «Жалпы бөлүмдө» 

зарыл документтердин тизмеги 

тууралуу толук маалыматты ча-

гылдырган маалыматтык такта-

2017-жылдын 

сентябры  

ИМжИМК  Күтүлгөн натыйжалар:  

Автордук укуктарды каттоодо 

Кыргызпатенттин иш-кагаздарын 

жүргүзүүнүн регламенти так сак-

талууда  

Индикатор:  

- БА, ИМжИМКнын түзүмдүк бө-

лүмдөрүндө маалыматтык такта-

лар орнотулду;;  
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тин кыйгап өтүү мүмкүнчүлү-

гүн алып салуу, пайда көздөө 

максатында иш-кагаздарын 

жүргүзүүнүн белгиленген рег-

ламентин дагы башка       бу-

зууларын алдын алуу.  

 

 

ларды орнотуу.  - өзүнчө жай жабдылды;  

- келүүчүлөрдү кабыл алган учур-

да видеого тартуу жүргүзүлөт, жа-

зуулар бир жылдан кем эмес уба-

кытка сакталат;  

-  иш-кагаздарын жүргүзүүнүн 

регламентин бузуу фактылары 

жок; 

- он-лайн шарттамында «элект-

рондук кезек» иштейт.  

2. Чыгармалардын авторлору ме-

нен КРӨгө караштуу ИМжИМК-

нын кызматкерлери кеңеш берүү-

лөрдү өткөрүү үчүн өзүнчө жай-

ларды жабдуу;   

- а. и. ушул гана кызматтык жай-

ларда чыгармалар боюнча кошум-

ча документтерди (маалыматты) 

берүү.  

2017-жылдын 

октябры 

 

ИМжИМК  

3. Жогоруда аталган жайды үн 

жаздыруучу камера менен жабдуу 

(жазылган жазууларды 1 жылга 

чейин сактоо мөөнөтү менен).  

2017-жылдын 

октябры 

 

ИМжИМК  

4. «он-лайн» шарттамында кезек-

терди каттоонун автоматташты-

рылган системаларын киргизүү:  

-  «электрондук кезекти» кир-

гизүү. 

2017-жылдын 

октябры 

 

ИМжИМК  

5. Автордук укуктарды каттоо жө-

нүндө күбөлүктү берүү боюнча 

иш-кагаздарын жүргүзүүнүн рег-

ламентин милдеттүү түрдө сактоо-

ну камсыздоо. 

2017-жылдын  

июлу 

ИМжИМК  

Коррупциялык тобокелдик № 2: Кошумча (керексиз) материалдарды талап кылуу жана каттоодон баш тартуу менен 

коркутуу 
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2. Автордук укуктарды каттоодо 

зарыл материалдарды талап кы-

лууда ИМжИМКнын кызматкер-

леринин дискрециялык ыйгарым 

укуктарын алып салуу.  

 

6. Автордук укуктарды каттоо 

жөнүндө күбөлүктү кароо жана 

берүү процессинин так регла-

ментин иштеп чыгуу жана кир-

гизүү.  

2017-жылдын  

сентябры 

ИМжИМК  Күтүлгөн натыйжалар: 

Өтүнмө ээлеринен акча каражат-

тарын опуза-талап кылуу факты-

ларын алып салуу Индикатор: 

- Автордук укуктарды каттоо жө-

нүндө күбөлүктү кароо жана берүү 

процессин жүргүзүү регламенти 

иштелип чыкты жана бекитилди; 

 - укук ээлери каалаган убакта ав-

тордукту бышыктоо үчүн  ИМ-

жИМКнын кызматкерлеринин ка-

тышуусуз жана түздөн-түз байла-

нышуусуз    кошумча зарыл мате-

риалдардын тизмеги менен таа-

нышууга болот;  

-  он-лайн шарттамында «элект-

рондук кезек» иштейт;  

- автордук укуктар объектилери-

нин дайындар базасы иштейт.  

 

 

7. Автордукту бышыктоо үчүн 

кошумча зарыл материалдардын 

тизмегине өтүнмө ээлеринин же-

түү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо. 

Туруктуу  ИМжИМК  

8. «Электрондук кезек» жана 

«бирдиктүү терезе» принциптери 

боюнча документтерди берүү 

жана автордук укуктарды каттоо 

жөнүндө күбөлүктү алуу меха-

низмин киргизүү. 

2017-жылдын  

октябры 

ИМжИМК  

9. Автордук укуктар объектиле-

ринин автоматташтырылган да-

йындар базасын иштеп чыгуу 

жана киргизүү.    

2017-жылдын  

ноябры 

ИМжИМК  

Коррупциялык чөлкөм № 2: «Мүлктүк укуктарды жамааттык башкарууну «МУЖБ» жүзөгө ашыруу» 

Коррупциялык тобокелдик № 3: «Автордук сыйакынын белгиленген коюмдарынын суммасын ылдыйлатуу» 
3. Ай сайын белгиленген коюм-

дардын суммасын ылдыйлатуу 

максатында автордук укуктарды 

төлөөчүлөр менен көмүскө бү-

түмгө кирүү боюнча мүмкүнчү-

лүктөрдү азайтуу.  

«Автордук сыйакынын мини-

малдык коюмдары жөнүндө» 

Жобонун 1 – бөлүмүнүн 4 – 

пунктунун з), и), к) пунктчалары 

боюнча белгиленген коюмдарды 

түзүү процессин регламенттөө.  

 

 

10. Автордук сыйакыны төлөө 

боюнча белгиленген коюмдарды 

эсептөө үчүн коэффициенттерди 

аныктоону жүргүзүүнүн неги-

зинде документтердин такталган 

регламентин жана тизмегин иш-

теп чыгуу жана киргизүү.  

2017-жылдын  

сентябры 

ИМжИМК  Күтүлгөн натыйжалар:  
Автордук сыйакыны төлөө боюнча 

белгиленген коюмдарды эсептөө 

үчүн коэффициенттерди аныктоо 

процессин так регламенттөө Кыр-

гызпатенттин кызматкерлеринин 

дискрециялык укуктарын четтетет 

жана жыйымдын суммасын көбөй-

төт.  

Индикатор:  

- Автордук сыйакыны белгиленген 

коюмдарда төлөө боюнча жыйым-

дын суммасын көбөйтүү; 

-  регламенттер, нускамалар жана 

11. Жогоруда аталган жобонун 

4-статьясынын 1 – бөлүмүнүн  з), 

и), к) пунктчалары боюнча бел-

гиленген коюмду аныктоо рег-

ламентин (формуласын) иштеп 

чыгуу, же Жободон ушул пункт-

чаны алуп салуу.  

2017-жылдын  

сентябры 

ИМжИМК  
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 12. Текшерүүчү иш-чараларды 

өткөрүүнүн тартибин регламен-

төөчү ички нускаманы иштеп 

чыгуу (ЖКИнин катышуусу ме-

нен көмүскө контролдук текше-

рүү).  

2017-жылдын  

октябры 

ИМжИМК, 

ЖКИнин өкүл-

дөрү (макул-

дашма боюнча) 

 

башка ведомстволук актылар иш-

теп чыгылды жана бекитилди; 

- ЖКИнин өкүлдөрүн тартуу ме-

нен ар дайым текшерүүчү иш-

чаралар жүргүзүлүүдө.   

13. Автордук укук жана чектеш 

укуктар объекттеринин пайдала-

нуучулары боюнча, анын ичинде 

отурган орундардын санын, жай-

гашкан жерин, тамактарга баа-

нын деңгээлин ж.б. ушундай па-

раметрлерди чагылдырган да-

йындар базасын иштеп чыгуу 

жана киргизүү.   

2017-жылдын  

ноябры 

ИМжИМК 

Коррупциялык тобокелдик № 4: «Автордук жана чектеш укуктар объектилеринин пайдалануучуларын камтууну тө-

мөндөтүү (кафелердин, ресторандардын ж.б. саны)» 
4. Автордук укук жана чектеш 

укуктар объектилерин пайдала-

нуучулардын санын толук жана 

ишенимдүү камтуу. 

14. Автордук укук жана чектеш 

укуктар объектилерин пайдала-

нуучулар менен Лицензиялык 

макулдашуунун (келишим) жак-

тардын жоопкерчилигин анык-

тоо бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү кир-

гизүү.  

2017-жылдын  

31-декабры 

ИМжИМК 

 
Күтүлгөн натыйжа:  

Автордук укуктарды пайдалануучу 

айрым объекттер менен автордук 

сыйакыны төлөө келишимдерин 

түзбөй коюу жолу менен жеке ма-

териалдык пайданы же башка 

убайларды алууга байланышкан 

коррупциялык тобокелдиктерди 

азайтуу.   

Индикаторлор:   

- автордук укук жана чектеш укук-

тардын объекттерин пайдалануу-

чулардын саны жана камтуу кө-

бөйдү; 

- (көрсөтүлгөн өзгөрүүлөрдүн не-

гизинде) 100% Лицензиялык ма-

кулдашуулар (келишимдер) кайра 

түзүлдү;  

- Кыргызпатенттин инспекторунун 

15. Автордук укук жана чектеш 

укуктар объектилерин пайдала-

нуучулар менен Лицензиялык 

макулдашуунун (келишим) ав-

тордук сыйакыны кошуп эсеп-

төөнүн шарттарын өзгөрткөн 

учурда КРӨгө караштуу ИМ-

жИМКнын билдирүү милдеттүү-

лүгү бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү 

киргизүү 

2017-жылдын  

31-декабры 

ИМжИМК 

 

16. Разработать «Кодекс поведе-

ния инспектора Кыргызпатента».  

2017-жылдын  

сентябры 

ИМжИМК 
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17. Создать и внедрить единую 

базу данных объектов и субъек-

тов проверок совместно с ГРС, 

ГНС в целях выявления и увели-

чения охвата пользователей ав-

торских и смежных прав. 

2018-жылдын  

апрели  

 

ИМжИМК, 

МКК, 

МСК 

 

жүрүм-турум Кодекси иштелип 

чыкты жана киргизилди, аны ме-

нен инспекторлор таанышып чык-

ты;  

- МКК жана МСК менен бирдик-

түү дайындар базасы түзүлдү; 

- жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн 

саны.  

Коррупциялык чөлкөм № 3: «Ойлоп табууга, пайдалуу моделге, өнөр жай үлгүсүнө патент жана товардык бел-

гиге жана чыккан жердин аталышына күбөлүктөрдү берүүгө өтүнмөлөрдү кароо» 

Коррупционный риск № 5: Патентти берүүнү тездетүү максатында ойлоп табууга, өнөр жай үлгүсүнө ж.б. патентти 

каттоодо  өтүнмө ээлери жана Кыргызпатенттин кызматкерлеринин ортосундагы көмүскө бүтүм. 

Коррупционный риск № 6: Кошумча (керексиз) материалдарды талап кылуу жана патентти каттоодон баш тартуу ме-

нен (алдын-ала баш тартуу) коркутуу. 
5. Материалдык пайданы же 

башка убайларды алуу максатын-

да иш-кагаздарын жүргүзүүнүн 

белгиленген регламентин кыйгап 

өтүү менен ойлоп табууга, өнөр 

жай үлгүсүнө ж.б. өтүнмөлөрдү 

экспертизалоо мүмкүндүгүн 

жоюу, пайда көздөө максатында 

иш-кагаздарын жүргүзүүнүн бел-

гиленген регламентин башка бу-

зуулардан алдын алуу. 

 

18.  Өтүнмө ээлери менен Кыр-

гызпатенттин кызматкерлеринин 

ортосундагы байланышты азай-

туу. 

2017-жылдын  

июлу  

ИМжИМК  Күтүлгөн натыйжа:  

Өнөр жай менчигинин объектте-

рине өтүнмөлөрдү кароодо Кыр-

гызпатенттин иш-кагаздарын жүр-

гүзүүнүн регламенти так сакта-

лууда.  

Экспертиза жүргүзүүнүн мөөнөтү 

бузулган жок.  

Индикатор:  

-   БА, ИМжИМКнын түзүмдүк 

жана аймактык бөлүмдөрүндө  

маалыматтык такталар орнотулду;  

- өзүнчө жай менен жабдылды;  

- келүүчүлөрдү кабыл алган учур-

да видеого тартуу жүргүзүлөт, жа-

зуулар бир жылдан кем эмес уба-

кытка сакталат;  

-  иш-кагаздарын жүргүзүүнүн 

19. Кыргызпатенттин кызмат-

керлери өтүнмө ээлери менен 

кеңеш берүүлөрдү өткөрүү үчүн 

өзүнчө жайларды жабдуу.   

2017-жылдын  

сентябры 

 

ИМжИМК  

20. Жогоруда аталган жайды үн 

жаздыруучу камера менен жаб-

дуу (жазылган жазууларды 1 

жылга чейин сактоо мөөнөтү ме-

нен).  

2017-жылдын  

сентябры 

 

ИМжИМК  

21. Өнөр жай менчигине объект-

терине коргоочу документтерди 

берүү процессинин так регла-

ментин иштеп чыгуу жана кир-

гизүү.   

2017-жылдын  

ноябры 

ИМжИМК  
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22. Экспертиза жүргүзүү боюнча 

методикаларды же методикалык 

көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу жа-

на киргизүү.  

2017-жылдын  

ноябры 

ИМжИМК  регламентин бузуу фактылары 

катталган жок; 

-  он-лайн шарттамында «элект-

рондук кезек» иштейт. 

- укук ээлери каалаган убакта 

ИМжИМКнын кызматкерлеринин 

катышуусуз жана түздөн-түз бай-

ланышуусуз    кошумча зарыл ма-

териалдардын тизмеги менен таа-

нышууга болот;  

- интеллектуалдык менчик объект-

теринин дайындар базасы иштейт;  

- өнөр жай менчигинин объектте-

рине өтүнмөлөрдү экспетиза жүр-

гүзүү боюнча усулдук сунуштама-

лар иштелип чыкты жана кирги-

зилди; 

- Экспертиза жүргүзүүнүн  мөөнө-

түн бузууда жана жалган корутун-

дуларды берүү үчүн эксперттердин 

жана ИМжИМКнын жетекчилери-

нин жоопкерчилигин жогорула-

туучу ЧУАга оңдоолор киргизил-

ди. 

23. Экспертиза үчүн керектүү 

кошумча материалдарды сурап 

алууну жана алдын-ала баш тар-

тууну регламенттөө. 

2017-жылдын  

октябры 

ИМжИМК  

24. «Электрондук кезек» жана 

«бирдиктүү терезе» принциптери 

боюнча документтерди тапшы-

руу жана товардык белгилерди 

каттоо жөнүндө   патент жана 

күбөлүктөрдү алуу механизмин 

киргизүү. 

2017-жылдын  

декабры 

ИМжИМК  

25. Экспертиза жүргүзүүнүн 

мөөнөтүн бузууда эксперттердин 

жана жетекчилердин жоопкер-

чилигин жогорулатуу.  

2017-жылдын  

ноябры 

ИМжИМК, 

КР ЮМ  

 

 

26. Экспертизанын көзкөрүнөө 

такталбаган корутундуларын 

чыгаруу үчүн эксперттердин 

жоопкерчилигин күчөтүү. 

2017-жылдын  

ноябры 

ИМжИМК, 

КР ЮМ  

 

27. Интеллектуалдык менчик 

объекттеринин автоматташты-

рылган дайындар базасын иштеп 

чыгуу жана киргизүү.    

2017-жылдын  

ноябры 

ИМжИМК 

 

Коррупциялык чөлкөм № 4 «Апелляциялык кеңеш» 

Коррупциялык тобокелдик № 7: «Апелляциялык кеңеш тарабынан өтүнмө ээлеринин пайдасына оң чечимди сүрөө» 
6. Материалдык же башка пай-

даларды алуу максатында Апел-

ляциялык кеңештин мүчөлөрү 

кимдир бирөөлөрдүн кызыкчы-

лыктары үчүн сүрөө мүмкүнчүлү-

гүн алып салуу  

28.  Апелляциялык кеңеш туура-

луу жобонун Кеңештин курамы-

нын сапат жана сан бөлүгүнө 

өзгөртүүлөрдү киргизүү (ЖК 

жана комплаенс-офицер же баш-

ка кызыкдар эмес жактарды тар-

2017-жылдын  

сентябры 

ИМжИМК 

 

Күтүлгөн натыйжа:  

ИМжИМК Апелляциялык кеңе-

шинин отурумдары көз каранды-

сыз жактарды тартуу менен болу-

шунча айкын жана ачык өтүүдө.  

Индикатор:  
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туу).  - Апелляциялык кеңеш жөнүндө 

жобого тийиштүү өзгөртүүлөр 

киргизилди; 

- иш кагаздарын жүргүзүүнүн рег-

ламентине өзгөртүүлөр киргизил-

ди; 

- Апелляциялык кеңештин отуру-

му ар дайым видео жазууларды 

колдонуу менен өтөт, андан ары 

бир жылдан кем эмес сакталат;   

- өтүнмө ээлери жана башка кы-

зыкдар жактар арыздардын кый-

мылын он-лайн шарттамында кө-

зөмөлдөй алышат; 

- төмөнкү баа алганда Апелляция-

лык кеңештин мүчөлөрүн алып 

салуу механизми иштелип чыкты 

жана киргизилди. 

 

 

29. Каралган маселелер боюнча 

Апелляциялык кеңештин чечи-

мин  расмий сайтка жарыялоо. 

Өзгөртүүлөрдү 

киргизген 

учурдан баш-

тап туруктуу 

ИМжИМК 

 

30. Апелляциялык кеңештин ка-

роосуна келип түшкөн каршы 

пикирлер жана азырдар боюнча 

(жалпы бөлүмдө милдетүү түрдө 

кийинки каттоо менен кароого 

алынуучу кошумча документ-

терди берүү бөлүмүнө) иш-

кагаздарын жүргүзүүнүн регла-

ментине өзгөртүүлөрдү кир-

гизүү. 

2017-жылдын  

марты 

ИМжИМК 

 

31. Апелляциялык кеңештин 

отурумун видео фиксацияны 

пайдалануу менен өткөрүү (ви-

деоматериалдарды сактоо мөө-

нөтү 1 жылдан кем эмес).  

Туруктуу  ИМжИМК 

 

32. Апелляциялык кеңешке бе-

рилген материалдардын кый-

мылдарын «он-лайн» шартта-

мында электрондук эсепке алуу-

ну иштеп чыгуу жана киргизүү.  

2017-жылдын  

апрели 

ИМжИМК 

 

33. Апелляциялык кеңештин мү-

чөлөрү үчүн баалоо формасын 

иштеп чыгуу жана киргизүү.   

2017-жылдын  

ноябры 

ИМжИМК 

 

34. Апелляциялык кеңештин мү-

чөлөрү жана өтүнмө ээлеринин 

ортосундагы байланышты чек-

төө.  

2017-жылдын  

сентябры 

ИМжИМК 

 

Коррупциялык чөлкөм № 5  «Мамлекеттик реестри жүргүзүү» 

Коррупциялык тобокелдик № 8:  «Алымдарды төлөө жана укуктук иш-аракеттердин мөөнөтүн аныктоо» 
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7. Интеллектуалдык менчик об-

ъекттеринин Мамлекеттик реест-

ринде жүргүзүлгөн юридикалык 

маанилүү иш-аракеттер үчүн өз 

убагында алымдарды төлөөнү 

камсыздоо. 

35. Интеллектуалдык менчик 

объекттерине укуктардын күчү-

нүн мөөнөтүн эсепке алуу боюн-

ча автоматташтырылган базаны 

түзүүгө техникалык тапшырма 

иштеп чыгуу. 

2017-жылдын  

сентябры 

ИМжИМК 

 

Күтүлгөн натыйжа: 

Укук ээси айкын убакытта өзүнүн 

патентинин күчүнүн мөөнөтүн кө-

зөмөлдөө мүмкүнчүлүгүнө ээ. 

ИМжИМКнын кызматкерлеринде 

аныкталган материалдык сыйакы 

үчүн мамлекеттик алымды төлөө-

нү  «мурунку күн» менен тариздөө 

мүмкүнчүлүгү жок.  

Индикатор: 

- он-лайн шарттамында интеллек-

туалдык менчик объекттерине 

укуктардын күчүнүн мөөнөтүн 

эсепке алуучу автоматташтырыл-

ган база   иштейт. 

36. Интеллектуалдык менчик 

объекттерине укуктардын күчү-

нүн мөөнөтүн эсепке алуучу ав-

томатташтырылган базаны кир-

гизүү, төмөнкүлөр менен:  

с учетом:  

- интеллектуалдык менчикке 

жокко чыгарылган укуктар-

дын автоматташтырылган 

реестрин жүргүзүү;  

- интеллектуалдык менчик об-

ъекттерине укуктардын реест-

ринде лицензиянын күчүнүн 

мөөнөтү өткөндүгү жөнүндө (же 

күчүнүн мөөнөтү бүтөөрү жа-

кындаганы жөнүндө) маалым-

дарды алдын ала кароо.    

2018-жылдын  

апрели 

ИМжИМК  

37. Аталган автоматташтырыл-

ган базага Кыргызпатенттин 

расмий сайты аркылуу жетүүнү 

камсыздоо. 

2017-жылдын  

ноябры 

ИМжИМК  

Коррупциялык чөлкөм № 6 «Финансылык жардам көрсөтүү» 

Коррупциялык тобокелдик № 9: «Жумушчу комиссия жана Мамфонддун башкармасы»» 
8. Кайтарымдуу жана кайтарым-

сыз негизде финансылык жардам 

көрсөтүүгө, алардын чыгармачы-

лык эмгектерин ишке ашыруу 

38. 2012-жылдын 10-

августундагы №172 Кыргызпа-

тенттин буйругу менен  бекитил-

ген «Кыргыз Республикасынын 

2017-жылдын  

апрели 

ИМжИМК  Күтүлгөн натыйжа:  

Финансылык жардамды алууга 

талапкерлер көз карандысыз жак-

тарды тартуу менен аныкталуусу 
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боюнча талапкерлерди айкын жа-

на объективдүү аныктоо.  

 

Өкмөтүнө караштуу Интеллек-

туалдык менчик жана иннова-

циялар мамлекеттик кызматына 

караштуу Интеллектуалдык мен-

чик мамлекеттик фонду 

жөнүндө» жобону шайкеш кел-

тирүү. 

аларды тандоонун объективдүүлү-

гүн жана айкындыгын жогорула-

тат. 

Финансылык жардам түрүндө 

алынган материалдык каражаттар-

ды чыгымдоонун эффективдүүлү-

гүн жана айкындыгын жогорула-

туу.  

Интеллектуалдык менчик мамле-

кеттик фонду өзүнүн ишмердигин 

мыйзамга ылайык жүзөгө ашырат.  

Индикаторлор:  

- Кыргыз Республикасынын Өкмө-

түнүн чечими менен Мамфонд 

жөнүндө жобо бекитилди; 

- комиссиянын жумушчу тобуна 

жана Мамфонддун башкармасына 

көз каранды эмес жана кызыкдар 

эмес жактар киргизилди; 

- комиссиянын жумушчу тобунун 

курамына жана Мамфонддун баш-

кармасынын курамына бири-

бирине түздөн түз көз каранды 

эмес ИМжИМКнын ар кайсы кыз-

мат адамдары кирет;  

- бардык керектүү регламенттер 

жана методикалар иштелип чыкты 

жана киргизилди.  

39. Жумушчу комиссиянын мү-

чөлөрүнүн жана Мамфонддун 

башкармасынын катарына көз 

каранды эмес жана кызыкдар 

эмес жактарды киргизүү.  

2017-жылдын 

сентябры 

 

ИМжИМК, 

Мамфонд, 

ЖКИнин өкүл-

дөрү (макулда-

шуу боюнча) 

40. Бир эле адамдын Жумушчу 

комиссиясында жана Мамфонд-

дун башкармасында туруусун 

болтурбоо.  

2017-жылдын 

сентябры 

 

ИМжИМК, 

Мамфонд, 

ЖКИнин өкүл-

дөрү (макулда-

шуу боюнча) 

Коррупциялык чөлкөм № 10:  «Интеллектуалдык менчик объекттерин баалоонун чен белгилери» 

9. «Актуалдуулук», «Артыкчы-

лык», «Техникалык-

экономикалык эффективдүүлүк», 

«Активдүү илимий жана чыгар-

мачылык ишмердик» ж.б.у.с., 

ушундай чен белгилерди баалоо-

до субъективдүүлүктү алып са-

луу.  

41. Чыгармаларды баалоонун 

чен белгилерин аныктоо методи-

касын иштеп чыгуу  (ошону ме-

нен бирге «Актуалдуулук», «Ар-

тыкчылык», «Активдүү илимий 

жана чыгармачылык ишмердик» 

ж.б.у.с. түшүнүктөрдүн чен бел-

гилерин аныктоо).  

2017-жылдын 

октябры 

ИМжИМК, 

Мамфонд, 

ЖКИнин өкүл-

дөрү (макулда-

шуу боюнча) 

 

Күтүлгөн натыйжа: 

Финансылык жардамды көрсөтүү-

гө өтүнмөлөрдү объективдүү ка-

роо.  

Аткаруу индикаторлору:  

- методика иштелип чыкты жана 

киргизилди. 
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Коррупциялык чөлкөм № 11: «Төлөөнүн суммасын аныктоо» 
10 Төлөнө турган финансылык 

жардамдын суммасын аныктоодо 

ашыкча сумманы төлөө мүмкүн-

чүлүгүн алып салуу жана «үлүш-

төрдүн» алдын алуу.  

 

 

42. Финансылык жардамды көр-

сөтүүгө өтүнмөлөрдү берүүгө 

жана андан аркы кароого байла-

ныштуу бардык процесстерди 

регламенттөө.  

- анын ичинде өтүнмөлөрдү ка-

роодо Жумушчу тобунун жана 

Фонддун башкармасынын иш-

мердигин тагыраак регла-

менттөө.  

2017-жылдын  

августу 

ИМжИМК, 

Мамфонд, 

ЖКИнин өкүл-

дөрү (макулда-

шуу боюнча) 

Күтүлгөн натыйжа: 

Финансылык жардамды төлөөнүн 

суммасы эсеп-кысап, калькуляция 

жана негиздеме бар учурда анык-

талат.  

Финансылык жардамды көрсөтүү-

гө өтүнмөлөрдү объективдүү ка-

роо.  

Аткаруу индикаторлору:  

- Финансылык жардам түрүндө 

төлөнүүчү акчанын суммасын 

аныктоо методикасы иштелип 

чыкты жана киргизилди; 

- материалдык жардамга өтүнмө-

лөрдү кароо процессинин айкын-

дыгы камсыздалды.   

43. Финансылык жардам түрүн-

дө бөлүнүүчү акчанын суммасын 

аныктоо методикасын киргизүү.  

2017-жылдын 

сентябры 

ИМжИМК, 

Мамфонд, 

ЖКИнин өкүл-

дөрү (макулда-

шуу боюнча) 

44. Материалдык жардам көрсө-

түүгө өтүнмөлөрдү кароо про-

цессинин айкындыгын камсыз-

доо.  

Туруктуу  ИМжИМК, 

Мамфонд, 

ЖКИнин өкүл-

дөрү (макулда-

шуу боюнча) 

Коррупциялык чөлкөм № 7:  «Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү каттоо» 

Коррупциялык тобокелдик № 12 «Аттестациядан өтүү максатында талапкерлер менен аттестациялык комис-

сиянын мүчөлөрүнүн ортосундагы көмүскө бүтүм» 
11. Патенттик ишенимдүү өкүл-

дөрдү аттестациядан өткөрүүнүн 

айкындуулугун жана объектив-

дүүлүгүн камсыздоо.  

 

45. Аттестациялык процесске 

көз карандысыз жана кызыкдар 

эмес жактарды киргизүү.  

2017-жылдын 

сентябры 

 

ИМжИМК 

 
Күтүлгөн натыйжа: 

Аттестациялык комиссиянын 

ишине ишенимдин деңгээлин жо-

горулатуу, анын ишинин ай-

кындыгын жана объективдүүлүгүн 

камсыздоо. 

Аткаруу индикаторлору:  

- Аттестациялык процесске жана 

патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү 

каттоодо көз карандысыз жана кы-

зыкдар эмес жактар катышат;  

- Аттестациялык комиссиянын 

46. Аттестациялык комиссиянын 

ишинин регламентин бардык 

процесстерди тактоо менен кай-

радан карап чыгуу жана дискре-

циялык ыйгарым укуктарды 

алып салуу.  

2017-жылдын 

октябры  

 

ИМжИМК 

 

47. Патенттик ишенимдүү өкүл-

дөргө талапкерлерди аттестация-

дан өткөрүү процессинин ай-

2017-жылдын 

октябры  

 

ИМжИМК, 

ЖКИнин өкүл-

дөрү (макул-
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кындыгын камсыздоо. дашма боюнча) ишинин регламентинде дискре-

циялык ыйгарым укуктар жок;  

- Кыргызпатенттин жетекчили-

гинде аттестациялык комиссиянын 

мүчөлөрүнө басым көрсөтүү мүм-

күнчүлүгү жок; 

- патенттик ишенимдүү өкүлдөргө 

талапкерлерди аттестациялоону 

жүргүзүү процесси толугу менен 

айкын жана объективдүү.  

Коррупциялык тобокелдик № 13 «Комиссияга даттануу менен кайрылган учурда апелляциялык комиссиянын мүчө-

лөрү менен патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн ортосундагы көмүскө бүтүм» 
12. Даттанууларды кароо боюнча 

апелляциялык инстанциянын иш-

аракетине аттестациялык комис-

сиянын иш-аракетин түзүү жана 

киргизүү. 

48. Апелляциялык комиссиянын 

иш-аракетин түзүү жана кирги-

зүү. 

2017-жылдын 

сентябры 

ИМжИМК Күтүлгөн натыйжа:  

Аттестациялык комиссиянын 

чечимине макул эмес учурда та-

лапкерлер алардын иш-аракетине 

апелляциялык тартипте даттануу 

мүмкүнчүлүгүнө ээ.  

Аткаруу индикатору: 

- Аттестациялык комиссия түзүл-

гөн жана иштөөдө;  

- Кыргызпатенттин жетекчилиги 

апелляциялык комиссиянын мүчө-

лөрүнө басым көрсөтө албайт; 

- Апелляциялык комиссиянын иш 

регламентинде дискрециялык ый-

гарым укук жок;  

- апелляциялык тартипте датта-

нууларды кароо процесси толугу 

менен айкын жана объективдүү.  

  

49. Бардык процесстерди так-

тоону эсепке алуу менен Апел-

ляциялык комиссиянын ишинин 

регламентин кайрадан кароо жа-

на дискрециялык ыйгарым укук-

тарды алып салуу.  

2017-жылдын 

сентябры 

ИМжИМК 

50. Патенттик ишенимдүү өкүл-

дөрдүн бейукук иш-аракеттерине 

даттанууларды кароо боюнча 

регламентти иштеп чыгуу жана 

киргизүү, ушул процесстин ай-

кындыгын камсыздоо.  

2017-жылдын 

октябры 

ИМжИМК 

51. Кыргызпатенттин жетекчи-

лиги тарабынан апелляциялык 

комиссиянын мүчөлөрүнө басым 

көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн алып 

салуу механизмин иштеп чыгуу.  

2017-жылдын 

сентябры 

ИМжИМК 

52. Патенттик ишенимдүү өкүл-

дөр жөнүндө даттанууларды ка-

роо процессинин айкындыгын 

2017-жылдын 

октябры 

ЖКИнин өкүл-

дөрү (макул-

дашма боюнча) 
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камсыздоо.  

Коррупциялык чөлкөм № 8: «ЕАПВнын жана ИМБДУнун төлөмдөрү» 

Коррупциялык тобокелдик № 14 «ЕАПВдан жана ИМБДУдан келип түшкөн акча каражаттарын жеке кызыкчылык-

тарга пайдалануу» 
13. ЕАПВ жана ИМБДУдан тө-

лөнгөн акча каражаттары толугу 

менен республикалык бюджетке 

келип түшөт.  

53. ЕАПВ жана ИМБДУдан ке-

лип түшкөн акча каражаттарын 

контролдоо боюнча механизмди 

киргизүү.  

2017-жылдын 

сентябры 

ИМжИМК, 

Эсеп палатасы 
Күтүлгөн натыйжа:  

ИМжИМКнын кызмат адамдарын-

да ЕАПВ жана ИМБДУдан келип 

түшкөн акча каражаттарын ыйга-

рып алуу жана коротуу мүмкүнчү-

лүгү болбойт. 

Индикаторлор:  

- мамлекеттин бюджетине төлөн-

гөн жана келип түшкөн акча кара-

жаттарын туруктуу негизде са-

лыштырып текшерүү жүргүзүлөт; 

- акча каражаттарынын мамлекет-

тин бюджетине 100 % келип тү-

шүүсү.  

54. ЕАПВ жана ИМБДУдан ке-

лип түшкөн акча каражаттарын 

респуликалык бюджетке кото-

руу. 

Туруктуу  ИМжИМК, 

Эсеп палатасы 

Коррупциялык чөлкөм № 9: «Контрафактык продукттар базарын контролдоону жүзөгө ашыруу». 

Коррупциялык тобокелдик № 15:  «Рейддик текшерүүлөдрү жүргүзүү» 

14. Жүргүзүлгөн рейддик текше-

рүүлөр боюнча отчеттуулуктун 

формасын регламентөө.  

 

55. Автордук укук жаатында 

укук бузууларды аныктоо боюн-

ча рейддик иш-чараларды өткө-

рүүнү контролдоо механизмин 

иштеп чыгуу жана киргизүү.  

2017-жылдын 

сентябры 

 

ЭКККбМК,  

ИМжИМК  
Күтүлгөн натыйжа:  

Интеллектуалдык менчик жаатын-

да мыйзамдуулукту бузуу факты-

сын аныктоо боюнча укук коргоо 

органдары тарабынан жүргүзүлгөн 

рейддик текшерүүлөргө ИМ-

жИМКнын кызматкерлерин тар-

туу, ушул текшерүүлөр боюнча 

отчетторду түзүү жана аларды ки-

йинки салыштырып текшерүү 

аныкталган укук бузуу фактыла-

рын жашыруу түрүндөгү корруп-

циялык тобокелдикти азайтууга 

мүмкүндүк берет. 

56. Табылган укук бузуулар 

боюнча отчеттуулуктун форма-

сын иштеп чыгуу жана киргизүү.  

2017-жылдын 

октябры 

ЭКККбМК,  

ИМжИМК  

57. ЭКККбМК менен ИМ-

жИМКнын ортосундагы өз ара 

аракеттешүү боюнча регламент-

ти аткарбай коюу же талаптагы-

дай эмес аткаруу үчүн жоопкер-

чиликти күчөтүү 

2017-жылдын 

октябры 

ЭКККбМК,  

ИМжИМК  
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58.  Автордук укук жаатында 

башка кызыкдар мамлекеттик 

органдар менен өз ара аракетте-

шүү жөнүндө регламенттерди 

иштеп чыгуу жана түзүү (Кыр-

гыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик бажы 

кызматы, Кыргыз Республика-

сынын Өкмөтүнө караштуу Мо-

нополияга каршы жөнгө салуу 

мамлекеттик агенттиги ж.б.у.с.) 

2017-жылдын 

декабры 

ИМжИМК, 

МБК, 

МКЖСМА 

 

 

 

Индикаторлор:  

-отчеттуулуктун формасы кирги-

зилди; 

- өз ара аракеттешүү жөнүндө рег-

ламенттер түзүлдү.  

Коррупциялык чөлкөм № 10: «Мамлекеттик мекемелерде контрафакттык продукттарды пайдалануу» 

Коррупциялык тобокелдик № 16: «Программалык камсыздоолордун пираттык нускаларын орнотуу» 
15. Мамлекеттик мекемелерде 

контрафакттык программалык 

камсыздоолорду жана анын ку-

рамчаларын бардык колдонмо 

программаларды кошуп пайдала-

нуу фактыларын алып салуу.  

 

59. Мамлекеттик уюмдарда жана 

мекемелерде компьютердик 

жабдууларга программалык кам-

сыздоолорду сатып алууну жана 

орнотууну контролдоо боюнча 

механизмди иштеп чыгуу жана 

киргизүү.  

2017-жылдын 

ноябры  

МТБМК,  

КР Министерст-

волору жана ве-

домстволору, 

ИМжИМК 

 

Күтүлгөн натыйжа:  

Төмөнкү тобокелдиктерди төмөн-

дөтүү:  

- жазык, административдик же жа-

рандык-укуктук жоопкерчиликке 

тартуу;  

- укук коргоо органдары текшерүү 

жүргүзгөн учурда жана компью-

терлерди жана серверлерди алып 

коюуда мамлекеттик мекемелер-

дин ишмердиктерин алсыратуу 

тобокелдиги;  

-  мамлекеттик органдын беделин 

начарлатуу менен байланыштуу, 

негизинен бүтүндөй мамлекет бе-

делинин тобокелдиги;  

- контрафакттык программалардын 

туруксуз иштөөсү, жаңыртуунун, 

техникалык колдоонун жоктугу 

ж.б.у.с. менен байланыштуу тех-

нологиялык тобокелдиктер;  

- мамлекеттик же кызматтык сыр-

ды түзгөн маалыматтын чыгып 

кетүүсү менен байланыштуу тобо-

60.  Программалык камсыздоо-

лордун контрафакттык аналог-

дорун аныктоо үчүн мамлекет-

тик уюмдарда жана мекемелерде 

компьютердик жабдууларга ор-

нотулган программалык камсыз-

доолорду толук текшерүүдөн 

өткөрүү.  

2018-жылдын 

1-февралы 

 

МТБМК,  

КР Министерст-

волору жана ве-

домстволору, 

ИМжИМК 
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61. провести пресс-

конференцию, с освещением 

наиболее значимых достижений 

по исполнению детализирован-

ного плана по демонтажу си-

стемной коррупции в сфере ин-

теллектуальной собственности и 

инноваций, в том числе с осве-

щением: 

- вопросов относительно введе-

ния в действие апелляционного 

совета ГСИСиИ; 

- негативных последствиях ис-

пользования в государственных 

органах и учреждениях Кыргыз-

ской Республики контрафактно-

го программного обеспечения на 

компьютерном оборудовании. 

Ноябрь  

2017 года 

ГСИСиИ, 

ГКИТиС 

келдиктер; 

Жогоруда көрсөтүлгөн тобокел-

диктер өз жыйындысында бүтүн-

дөй мамлекетте маалыматтык 

коопсуздукту камсыздоого жагым-

сыз таасир этүүсү мүмкүн.  

Индикатор: 

- программалык камсыздоолорду, 

операциялык программаларды жа-

на башка ЭЭМ үчүн колдонмо 

программалардын курамчаларын 

мамлекеттик уюмдардын жана ме-

кемелердин сатып алуусун конт-

ролдоо боюнча механизмдер иш-

телип чыкты жана киргизилди. 

- толук текшерүү жүргүзүлдү.  

Коррупциялык чөлкөм № 11: «Финансылык каражаттарды башкаруу» 

Коррупциялык тобокелдик № 17:  «Мамлекеттик сатып алууларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жүргүзүү» 

16. Финансылык каражаттарды 

башкаруу боюнча эффективдүү 

ички контролду түзүү  

62. Сатып алуулар планын, алар-

га мындан башка төмөнкү талап-

тарды кошуп түзүү тартибин 

регламенттөө:  

- курулуш объекттери, кайра 

конструкциялоо менен байла-

ныштуу товарларды, жумуштар-

ды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 

сметалык-долбоорлоо документ-

тери бар болсо гана сатып алуу-

лар планына киргизүү;  

оңдоо жана алмаштыруу боюнча 

– кемтиктер актысы жана/же 

текшерүү актысы же ушундай 

иш-чараларды аткаруу керектиги 

жөнүндө документ болго учурда 

2017-жылдын 

сентябры 

ИМжИМК  Күтүлгөн натыйжа:  

Финансылык каражаттарды мый-

замдуулук, эффективдүүлүк, са-

рамжалдуулук ж.б. принциптер 

боюнча пайдалануу  

Индикатор: 

- сатып алуулардын жылдык пла-

нын түзүүнүн регламенти иштелип 

чыкты жана киргизилди; 

- мамлекеттик сатып алууларды 

жүргүзүү процессинин айкындуу-

лугу камсыздалды; 

- ички аудит кызматы түзүлдү;  
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гана; 

- сатып алуулар планын ишке 

ашырууну түзүмдүк бөлүмдөр-

дүн сунушталган суроо-

талаптары боюнча так камсыз-

доо; 

- товарларды, жумуштарды жана 

кызмат көрсөтүүлөрдү сатып 

алуунун предметин, мөөнөтүн 

жана сатып алуунун усулун ата-

лышын көрсөтүү жана майда-

чүйдөсүнө чейин сыпаттоо ме-

нен сатып алуулар планына кир-

гизүү. 

63. Кыргызпатенттин керектөө-

лөрү үчүн товарларды жана кыз-

мат көрсөтүүлөрдү сатып алуу-

нун айкындуулук механизмин, 

анын ичинде чыгымдарды ча-

гылдыруу менен камсыздоо.  

2017-жылдын 

августу 

ИМжИМК  

64. Ички аудитти ишке ашыруу 

механизмин киргизүү, анын 

ичинде ведомстводо коррупция-

лык тобокелдиктерди жоюу жана 

«Финансылык эсепке алуу» жана 

Фонддун каражаттарын сарам-

жалдуу пайдалануу жана «Кыр-

гыз Республикасынын ички ау-

дитинин стандарттарынын» та-

лаптарына жооп берүү боюнча 

ички аудит кызматтарын баалоо-

ну алдын ала жүргүзүү. 

2017-жылдын 

октябры  

 

ИМжИМК  

 


