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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН «ЖАНЫ ДООРГО  КЫРК КАДАМ»  
ПРОГРАММАСЫН ИШКЕ АШЫРУУ БОЮНЧА 

 2018-ЖЫЛГА КАРАТА ИШ-ЧАРАЛАРДЫН ПЛАНЫ  
 

№ Милдеттер / чаралар  Индикатор / күтүлүүчү 
натыйжа 

Аткаруу 
мөөнөтү  

Жооптуу орган  Каржы 
булактары  

1-КАДАМ. «Таза коом» санариптик трансформациялоо программасы  
10. Мамлекеттик патенттик-

техникалык китепкананын 
ресурстарын санарипке  
өткөрүү  

Китепкана фондунун 25% 
электрондук форматка 
өткөрүлдү  

14.12.2018 Кыргызпатент  Республика-
лык бюджетте 
каралган 
каражаттын 
чегинде  

7-КАДАМ. Из калтыруучу илим  
60.  Административдик таасир 

этүү функцияларын жоюу 
менен Кыргыз 
Республикасынын Улуттук 
илимдер академиясын 
реформалоо 

Кыргыз Республикасынын 
Улуттук илимдер 
академиясы илимий-
эксперттик орган катары 
иштейт  

30.11.2018 БИМ, УИА 
(макулдашуу 

боюнча), 
Кыргызпатент, 

кызыкдар 
органдар жана 

уюмдар  

Республика-
лык бюджетте 
каралган 
каражаттын 
чегинде 

61. Эл аралык практиканын 
негизинде илимий 
даражалардын жана 
наамдардын жаны форматын 
киргизүү  

«PhD доктор» ченемдик 
укуктук базасы илимий 
жана академиялык даража 
катары түзүлдү  

10.12.2018 ЖАК, БИМ, 
УИА 

(макулдашуу 
боюнча), 

Кыргызпатент, 
кызыкдар 

органдар жана 
уюмдар 

Республика-
лык бюджетте 
каралган 
каражаттын 
чегинде 
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62. Кыргыз Республикасында 
илимди өнүктүрүүнүн 
артыкчылыктарын аныктоо 
жана мамлекеттик заказдын 
негизинде илимий 
долбоорлорду ишке 
киргизүүгө даярдоо 

2019-2023-жылдарга 
Кыргыз Республикасында 
илимди өнүктүрүү 
артыкчылыктуу 
багыттары бекитилди, 
мамлекеттик заказдын 
негизинде илимий 
долбоорлорду ишке 
киргизүү үчүн ченемдик 
база даярдалды   

20.12.2018 БИМ, УИА 
(макулдашуу 

боюнча), 
Кыргызпатент, 
ЭМ, кызыкдар 
органдар жана 

уюмдар 

Республика-
лык бюджетте 
каралган 
каражаттын 
чегинде 

63. Автордук укук жана чектеш 
укуктар объектилеринин 
колдонуучулары менен 
пропагандалык-түшүндүрүү 
иштерин жүргүзүү 

Автордук укуктарды 
коргоо жакшырды, 
автордук укуктарды бузуу 
жөнүндө арыздардын 
жана кайрылуулардын 
саны кыскарды  

30.11.2018 Кыргызпатент Республикалы
к бюджетте 
каралган 
каражаттын 
чегинде 
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Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «ЖАӉЫ ДООРГО КЫРК КАДАМ» программасынын 
максаттарын/милдеттерин ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасынын 
 2018-жылга иштеринин/милдеттенмелеринин  

ПЛАНЫ 
 

№ Милдет Чара Күтүлгөн натыйжа Ишке 
ашыруунун 
мөөнөттөрү  

Тиешелүү 
стратегиялык 

же 
программалык 

документ 
(тармактык-

тарды камтуу 
менен) 

Жооптуу 
орган 

I. Интеллектуалдык менчик объектилерин жаратуу боюнча мүмкүнчүлүктөрдү күчөтүү 
1. Авторлорго 

интеллектуал-
дык ишмердүү-
лүктүн жаңы 
натыйжаларын 
жаратууга жана 
ойлоп табуучу-
лардын, автор-
лордун жана 
илимий кызмат-
керлердин бедел-
ин жогорулатуу-
га өбөлгө түзүү 

1.  
«Интеллектуалд
ык менчикти 
өнүктүрүүгө 
кошкон салымы 
үчүн» конкурсун 
өткөрүү 

Интеллектуалдык 
менчиктин жаңы 
объектилерин 
жаратууга түрткү 
берүү. Балдардын 
жана жаштардын  
илимий-техникалык 
чыгармачылыкка 
болгон кызыгуусун 
жогорулатуу. 
Укуктарды жамаат-
тык башкарууну 
өнүктүрүүгө 
көмөктөшүүчү 

15.04.2018-
ж. чейин 

Кыргыз 
Республикасы-
нын Өкмөтүнүн 
«Жаӊы доорго 
кырк кадам» 
2018-2023-
жылдарга 
программасы,  
2017-2021-
жылдарга 
Кыргыз 
Республика-
сында интел-
лектуалдык 

Кыргызпатент 
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автордук укук 
объектилерин 
пайдалануучуларды 
сыйлоо.   
Коомчулукка 
интеллектуалдык 
менчиктин ролу жана 
мааниси тууралуу 
маалыматты 
жайылтуу 

менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы  

2. Интеллектуал-
дык менчикти 
жаратуу үчүн 
инфратүзүмдү 
өнүктүрүү 

1. Технология-
ларды жана 
инновацияларды 
колдоо борбор-
унун эки филиал-
ын ачуу  

Региондордо 
Технологияларды 
жана 
инновацияларды 
колдоо борборунун 
кызмат 
көрсөтүүлөрүнүн 
жеткиликтүүлүгүн 
камсыздоо  
 

 

20.11.2018-
ж. чейин 

 

2017-2021-
жылдарга 
Кыргыз 
Республика-
сында интел-
лектуалдык 
менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы, 
«Кыргыз 
Республикасын  
2022-жылга 
чейинки 
мезгилде 
илимий-
инновациялык 
өнүктүрүү 
концепциясы» 

Кыргызпатент 
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2. Китепкана-
нын ресурстар-
ынын 25% элек-
трондук формат-
ка өткөрүү 
 

Маалымат алууну 
жана аны электрон-
дук форматта пайда-
лануу мүмкүнчү-
лүгүн кеңейтүү 
 

01.12.2018-
ж. чейин 

Кыргыз Респуб-
ликасынын 
Өкмөтүнүн 
«Жаӊы доорго 
кырк кадам» 
2018-2023-жыл-
дарга програм-
масы,  
2017-2021-
жылдарга 
Кыргыз Респуб-
ликасында 
интеллектуал-
дык менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы 
 

Кыргызпатент 

II. Интеллектуалдык менчик объектилерине укук жана коргоо алуунун механизмдерин жакшыртуу 
3.  Интеллектуал-

дык ишмердүү-
лүктүн натыйжа-
ларына укук 
берүүнүн жол-
жоболорун 
жакшыртуу. 
Өтүнмөлөрдү 
берүүдө жана 
карап чыгууда 

1. Электрондук 
түрдө документ-
тер менен иштөө 
системасын 
киргизүү  

Жамаатык 
маалыматтарды 
борборлоштурулган 
башкаруу   
 

2018-2019 –
жж. 

Кыргыз 
Республика-
сынын Өкмөт-
үнүн «Жаӊы 
доорго кырк 
кадам» 2018-
2023-жылдарга 
программасы,  
2017-2021-
жылдарга 

Кыргызпатент 
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маалыматтык 
технологияларды 
пайдаланууну 
кеңейтүү 

Кыргыз Респу-
бликасында 
интеллектуал-
дык менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы 

  2. Электрондук 
форматта берил-
ген интеллек-
туалдык менчик 
объектилерине 
өтүнмөлөрдүн 
үлүшүн   
4% га көбөйтүү 

Интеллектуалдык 
менчикке укуктук 
коргоо берүүнүн жол-
жоболорун жөнөкөй-
лөштүрүү жана 
сапатын жакшыртуу. 
Электрондук 
форматта мамлекет-
тик кызмат көрсөтүү-
лөрдүн мүмкүнчү-
лүктөрүн кеӊейтүү 

01.12.2018-
ж. чейин 

Кыргыз 
Республикасын
ын Өкмөтүнүн 
«Жаӊы доорго 
кырк кадам» 
2018-2023-
жылдарга 
программасы,  
2017-2021-
жылдарга 
Кыргыз Респуб-
ликасында 
интеллектуал-
дык менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы 

Кыргызпатент 

4. Коррупцияга 
каршы күрөшүү 
боюнча саясат   

1. Интеллект
уалдык менчик 
укуктарын 
укуктук коргоо 
жана сактоо 

Коррупциялык 
коркунучтарды 
аныктоо жана аларды 
жок кылуу, алардын 
алдын алуу боюнча 

01.12.2018-
ж. чейин 

Кыргыз 
Республикасын
ын Өкмөтүнүн 
«Жаӊы доорго 
кырк кадам» 

Кыргызпатент 
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чөйрөсүндө 
коррупциялык 
көрүнүштөрдү 
демонтаждоо 
боюнча планды 
ишке ашыруу  

сунуштоолорду 
киргизүү 

2018-2023-
жылдарга 
программасы,  
2017-2021-
жылдарга 
Кыргыз Респуб-
ликасында 
интеллектуал-
дык менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы 

III. Интеллектуалдык менчик объектилерин пайдалануу үчүн шарттарды түзүү 
 

5. Бюджет 
чөйрөсүндөгү 
уюмдардын 
интеллектуалдык 
менчикти 
пайдалануусу 
боюнча 
ишмердүүлүктү 
колдоо 

1. «Мыкты 
инновациялык 
долбоор- 2018» 
конкурсунун 
жыйынтыгы 
менен 2ден кем 
эмес 
инновациялык 
долбоорлорду 
тандап алуу 

 
  

Келечектүү 
инновациялык 
долбоорлорду тандоо 
жана баалоо, аларды 
илгерилетүүгө 
көмөктөшүү 
 

01.11.2018-
ж. чейин 

Кыргыз 
Республика-
сынын Өкмө-
түнүн «Жаӊы 
доорго кырк 
кадам» 2018-
2023-жылдарга 
программасы,  
2017-2021-
жылдарга 
Кыргыз Респуб-
ликасында 
интеллектуал-
дык менчикти 
өнүктүрүүнүн 

Кыргызпатент 
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мамлекеттик 
программасы, 
«Кыргыз 
Республикасын 
2022-жылга 
чейинки мезгил-
де илимий-
инновациялык 
өнүктүрүү 
концепциясы» 

6. Интеллектуалды
к менчиктин 
авторлорунун 
жана бизнес-
түзүмдөрдүн өз 
ара аракет-
тешүүсү үчүн 
демонстрациялык
-тажрыйба 
аянтчаларын 
түзүү 

1. Техникалык 
багыттагы 
жогорку окуу 
жайлардын 
алдында 3 
технопарк түзүү 

Интеллектуалдык 
менчик 
объектилеринин 
авторлорунун жана 
бизнес-түзүмдөрүнүн 
өз ара аракеттенүүсү 
үчүн коммуни-
кациялык каналдарды 
жана аянтчаларды 
түзүү 
 

01.11.2018-
ж. чейин 

2017-2021-
жылдарга 
Кыргыз 
Республика-
сында интел-
лектуалдык 
менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы, 
«Кыргыз 
Республикасын 
2022-жылга 
чейинки 
мезгилде 
илимий-
инновациялык 
өнүктүрүү 
концепциясы» 

Кыргызпатент 
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2. Интеллект
уалдык 
менчиктин 
бүткүл дүйнөлүк 
уюмунун, 
Бириккен 
Улуттар 
Уюмунун 
Европа 
экономикалык 
комиссиясынын, 
Укук ээлеринин 
коомдорунун 
Евразия 
кофедерациясын
ын 
катышуусу 
менен 4-төн кем 
эмес семинар, 
тегерек 
столдорду 
өткөрүү 

Инновациялык 
экономикадагы 
интеллектуалдык 
менчиктин ролу 
жөнүндө 
маалымдуулукту 
жогорулатуу 

01.12.2018-
ж. чейин 

2017-2021-
жылдарга 
Кыргыз 
Республикасынд
а 
интеллектуалды
к менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы, 
«Кыргыз 
Республикасын 
2022-жылга 
чейинки 
мезгилде 
илимий-
инновациялык 
өнүктүрүү 
концепциясы» 

Кыргызпатент 

 
 
                    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
                    Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 
                    мамлекеттик кызматынын төрагасы                                                                                 Д. А. Эсеналиев 
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«БЕКИТЕМИН» 
Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана 
инновациялар мамлекеттик 
кызматынын төрагасы 
Д. А. Эсеналиев 
2017-ж.  «30» декабры 
 
 

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ЖАНА 

ИННОВАЦИЯЛАР МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫНЫН 2018-ЖЫЛГА ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ   
 

№ Милдеттери/ Иш-чаралар Индикаторлор/  
Күтүлгөн натыйжа 

Жооптуулар Мөөнөтү Бюджет 
(миң 
сом)  

I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИН ЖАРАТУУ БОЮНЧА 
МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРДҮ КҮЧӨТҮҮ 

 
1.1 Авторлорго интеллектуалдык 

иштин жаңы натыйжаларын 
жаратууга жана ойлоп 
табуучулардын, авторлордун 
жана илимий 
кызматкерлердин кадыр-
баркын жогорулатууга өбөлгө 
түзүү 

1. Сыйлыктардын саны; 
2. Укуктук коргоо алуу процессинде ойлоп 
табуучулардын, авторлордун жана илимий 
кызматкерлердин кызыкчылыктарын эске 
алып, методикалык сунуштамалардын 
долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча 
сунуштардын саны 

31.12.2018-ж. 
чейин 
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1.1.1 «ИМди өнүктүрүүгө кошкон 
салымы үчүн» деген конкурсту 
өткөрүү 

ИМдин жаңы объектилерин 
жаратууга түрткү берүү. 
Балдардын жана жаштардын  
илимий-техникалык 
чыгармачылыкка болгон 
кызыкчылыгын жогорулатуу. 
Укуктарды жамааттык 
башкарууну өнүктүрүүгө 
көмөктөшүүчү автордук укук 
объектилерин 
пайдалануучуларды сыйлоо.   
Коомчулукка ИМдин ролу 
жана мааниси тууралуу 
маалыматты жайылтуу 
 

Уюштуруу 
комитети, 
Уюштуруу 
иштери жана 
стратегия 
бөлүмү 
 (секретариат) 
Экспертиза 
башкармалыгы 
Автордук укук 
жана чектеш 
укуктар 
башкармалыгы  
ИМ Мамфонду  
МПТК 
Пресс-
кызматы 

15.04.2018-ж. 
чейин 

  

1.1.2 ИМ объектилерине укуктук 
коргоо алуу боюнча 
методикалык сунуштамалардын 
долбоорлорун талкуулоо 
боюнча авторлор, ойлоп 
табуучулар, ИИИ жана КР 
УИАнын өкүлдөрү менен 
жолугушуу өткөрүү 
 

Коомдук угууларды өткөрүү. 
ИМ объектилерине укуктук 
коргоо алуу, аларды киргизүү 
жана коммерциялык максатта 
пайдалануу процессинде ойлоп 
табуучулардын, авторлордун, 
илимий кызматкерлердин 
кызыкчылыктарын эске алуу 
 
 
 

ИМ Мамфонду  
 

01.10.2018-ж. 
чейин 

36,0 
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1.2 ИМ объектилерин жаратуу 
процессине мамлекеттик, 
илимий-изилдөө жана жеке 
ишканаларды тартуу 

1. Коомчулукка маанилүү иш-чаралардын 
саны; 
2. Кызматтык ойлоп табууларга 
өтүнмөлөрдүн үлүшү 

31.12.2018-ж. 
чейин 

 

1.2.1 Университеттерде 
интеллектуалдык менчик 
объектилерин 
коммерциялаштыруу 
маселелери боюнча тегерек 
стол өткөрүү  
 

Эстон тарап менен 
университеттердин базасында 
интеллектуалдык менчик 
объектилерин 
коммерциялаштыруу боюнча 
ишти өркүндөтүү боюнча 
тажрыйба алмашуу 
 

Эл аралык 
бөлүм 
Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы 

30.04.2018-ж. 
чейин 

 

1.2.2 “ЖОЖдо жана ИИИде 
интеллектуалдык менчиктин 
саясаты” деген семинар өткөрүү 
(Ош ш.) 

Мамлекеттик, ИИИнин жана 
жеке ишканалардын ойлоп 
табуучулук жана 
инновациялык ишин 
жигердендирүү 
 

Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы 

01.06.2018-ж. 
чейин 

246,1 

1.2.3 “Энергетика тармагындагы 
инновациялык 
технологияларды өнүктүрүү 
аркылуу энергиянын 
майнаптуулугун жогорулатуу” 
деген тегерек стол өткөрүү 
 

Энергетика тармагындагы 
инновациялык 
технологияларды киргизүү 
 

ИМ 
Мамфонду, 
КР УИАнын 
Суу 
көйгөйлөрү 
жана  
гидроэнергети
ка  институту 
 
 

20.10.2018-ж. 
чейин 

17,0 
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1.2.4 Кызматтык ойлоп табууларга 
өтүнмөлөрдүн санын 
көбөйтүүгө көмөктөшүү 
 

Мамлекеттик, илимий-изилдөө 
институттардын  жана жеке 
ишканалардын ойлоп 
табуучулук жана 
инновациялык ишин 
жигердендирүү 
 

Экспертиза 
башкармалыгы 

01.12.201-ж. 
чейин 

 

1.3 ИМОну жаратуу үчүн 
инфраструктураны 
өнүктүрүү 
 

1. ТИКБ филиалдарынын саны; 
2. ТИКБнын кызмат көрсөтүүлөрүн 
пайдалануучулардын саны; 
3. ТИКБнын сыйланган 
координаторлорунун саны; 
4. Китепкананын электрондук форматта 
ресурстарынын көлөмү 

31.12.2018-ж. 
чейин 

 

1.3.1 ТИКБнын филиалдарынын 
тарамын кеңейтүү жана 
өнүктүрүү жана “Патенттик 
маалыматтарды издөөдө 
Интернет-ресурстарды 
пайдалануу” деген темада 
окутуу тренингин өткөрүү 

Региондордо ТИКБнын 
кызматтарын жеткиликтүү 
кылууну камсыздоо  

ИМ Мамфонду 
 

20.11.2018-ж. 
чейин 

 

34,0 

1.3.2 Жылдын жыйынтыгы боюнча 
ТИКБнын мыкты 
координаторлоруна бир жолу 
берилүүчү стипендияны 
тапшыруу 
 
 

ТИКБнын ишин шыктандыруу ИМ Мамфонду 
 

   26.04.2018 
 

150,0 
(ГП) 
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1.3.3 МПТКнын ресурстарын 
электрондук түргө өткөрүү 

Кыйынчылык менен алынуучу 
маалыматтарды алууга 
мүмкүнчүлүк түзүү 

МПТК 01.12.2018-ж. 
чейин 

 

1.4 ИМ объектилерин жаратууга 
мамлекеттик 
тапшырыктарды түзүү 

1. “Мыкты инновациялык долбоор” деген 
конкурсту өткөрүү үчүн артыкчылыктуу 
багыттардын саны  

31.12.2018-ж. 
чейин 

 

1.4.1 “Мыкты инновациялык 
долбоор” деген конкурсту 
өткөрүү үчүн артыкчылыктуу 
багыттарды аныктоо 

Мамлекеттик тапшырыктарды 
түзүүгө көмөктөшүү. 
Жаратылуучу ИМ 
объектилеринин сапатын 
жогорулатуу  

Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы 

01.02.2018-ж. 
чейин 

 

1.5 Таланттуу балдарды жана 
жаштарды табуунун жана 
чыгармачылык процесске 
тартуунун механизмдерин 
иштеп чыгуу  

1. Сыйланган балдардын жана 
жаштардын саны  

31.12.2018-ж. 
чейин 

 

1.5.1 Балдарга жана жаштарга 
илимий-техникалык 
чыгармачылык жаатындагы 
жетишкен ийгиликтери үчүн 
бир жолу берилүүчү 
стипендияны тапшыруу 

Балдардын жана жаштардын 
илимий-техникалык 
чыгармачылыкка кызыгуусун 
арттыруу 
  

ИМ Мамфонду 
 

30.04.2018-ж. 
чейин 

65,0 
(ГП) 

1.5.2 “Биз  XXI кылымдын 
интеллектуалдары” деген эл 
аралык жаштар конкурсунун 
жеңүүчүлөрүн сыйлоо  

Балдардын жана жаштардын 
илимий-техникалык 
чыгармачылыкка кызыгуусун 
арттыруу 
 
 

ИМ 
Мамфонду, 
 «Алтын 
Түйүн» РБИТА 

30.04.2018 ж. 
чейин 

250,0(Г
П) 
 



 

21 

1.6 Балдар илимий-техникалык 
чыгармачылык ийримдеринин 
санын көбөйтүү, окуу-
методикалык материалдарын 
иштеп чыгуу 
 

1. Илимий-техникалык чыгармачылык 
ийримдеринин саны; 
2. Балдарды илимий-техникалык 
чыгармачылыкка кызыктыруу 

31.12.2018-ж. 
чейин 

 

1.6.1 Ош облусунда 2 илимий-
техникалык чыгармачылык 
ийрим ачуу 

Алардын чыгармачылык 
жөндөмдөрүн ачуу үчүн 
балдар - жаштар 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңири 
жайылтууну камсыздоо.  
Техникалык жана 
чыгармачылык 
натыйжалардын сапатын 
жогорулатуу 

ИМ Мамфонду 01.12.2018-ж. 
чейин 

118,9 
(ГП) 

1.6.2 “Балдарды робототехникага 
үйрөтөбүз” деген техникалык 
чыгармачылык ийримдеринин 
жетекчилери үчүн 
республикалык  
семинар-практикум өткөрүү 
(Бишкек) 

Балдарды инженердик-
техникалык конструкциялоо 
жана робототехниканын 
негиздерине үйрөтүү 
процессинде балдардын 
илимий-техникалык 
мүмкүнчүлүктөрүн өркүндөтүү 

ИМ 
Мамфонду, 
 Региондук 
БЧБ жана 
БУБ  

30.03.2018-ж. 
чейин 

28,5 
(ГП) 

1.6.3  Баткен облусунун райондук 
балдар чыгармачылык 
борборлорунун базасында 
ойлоп табуучулук – 
компьютердик  экспресс-мектеп 
өткөрүү 

Ийрим жетекчилеринин ойлоп 
табуучулук жөндөмдөрүн, 
маалыматтык сабаттуулугун 
жогорулатуу 
 

ИМ 
Мамфонду, 
 Региондук 
БЧБ жана 
БУБ 

30.01.2018-ж. 
чейин 

74,0 
(ГП) 
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1.6.4 Талас районунун балдар 
чыгармачылык борборунун 
негизинде “Техникалык 
моделдөөнүн негиздери – 
техникалык чыгармачылыкты 
өнүктүрүүдөгү алгачкы 
кадамдар" деген мастер – класс 
өткөрүү 

Балдарды алгачкы техникалык 
моделдөө сабактарына 
көндүрүү жана колдоо 
көрсөтүү. 
 

ИМ 
Мамфонду, 
 Региондук 
БЧБ жана 
БУБ 

30.01.2018-ж. 
чейин 

34,0 
(ГП) 

1.7 Жеткиликтүү билим берүү 
жана маалымат ресурстарын 
жана эл аралык жана 
региондук өнөктөштөрдүн 
тажрыйбаларын пайдалануу 
 

1. ИМБДУ жана РМИМАда аралыктан 
окутуу программасы боюнча окутулган 
адистердин жана студенттердин саны; 
2. Ар кандай топтор үчүн ИМ чөйрөсүндө 
билим берүү программасы 

31.12.2018-ж. 
чейин 

 

1.7.1 ИМБДУнун билим берүү 
программаларына катышуу 
 

ЖОЖдордун өкүлдөрүнө 
ИМБДУнун билим берүү 
программаларына катышуу 
жөнүндө маалымат берүү 

ИМ Мамфонду 01.12.2018-ж. 
чейин 

 

1.7.2 РМИМАда аралыктан окутуу 
прграммасы боюнча ИМ 
чөйрөсүндө адистерди окутуу 

Тастыкталган адистердин 
санын жогорулатуу  

ИМ Мамфонду 
Эл аралык 
бөлүм  

01.12.2018-ж. 
чейин 

20,0 

1.8 Өнүктүрүүдө ИМдин ролу 
жана мааниси жөнүндө 
коомго маалымат  берүүнү 
жогорулатуу  

1. Калктын ишеним көрсөтүү индексинин 
пайызы; 
2. PR-кампания; 
3. «ИМ» факультативдик курс киргизилген 
окутуу программасында ЖОЖдун саны 
 
 

31.12.2018-ж. 
чейин 
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1.8.1 Кыргызпатенттин PR-
кампаниясын ишке ашыруу  

Коомчулуктун ИМдин 
маанисин жана аны 
пайдалануудан пайда алууну 
түшүнүүсү 

Пресс-катчы  01.12.2018-ж. 
чейин 

 

1.8.2 ЖОЖдор үчүн ИМ 
объектилерин укуктук коргоо 
маселелери боюнча окутуу 
курстарын окутуу 
 (КРСУ, КМКТАУ, КРӨгө 
караштуу КМЮА, КМУУ, Б. 
Бейшеналиева атындагы 
КМИУ, БГУ, ИТЭУ, “Манас” 
КТУ жана региондук ЖОЖдор 
(Нарын, Талас, Каракол, Ош, 
Жалал-Абад, Чүй облусу, 
Кызыл-Кыя) 

ИМ маселелери боюнча 
ЖОЖдордун студенттеринин, 
аспиранттарынын, 
окутуучуларынын жана ИИИ 
өкүлдөрүнүн маалымат 
деңгээлин жогорулатуу 
 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы, 
Экспертиза 
башкармалыгы, 
Укук 
башкармалыгы, 
Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы 

01.12.2018-ж. 
чейин 

 

1.8.3 ИМОго укуктук коргоо берүү 
маселелери боюнча бизнес-
коомчулукка, авторлорго, 
ойлоп табуучуларга маалымат 
берүү боюнча түшүндүрүү 
иштерин өткөрүү 
 
 
 

ИМОго укуктук коргоо берүү 
маселелери боюнча бизнес-
коомчулукка, авторлорго, 
ойлоп табуучуларга маалымат 
берүү деңгээлин жогорулатуу 
 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
Экспертиза 
башкармалыгы, 
Укук 
башкармалыгы, 
ИМ Мамфонду 

01.12.2018-ж. 
чейин 

 

1.8.4 Интеллектуалдык менчиктин 
Эл аралык жана Улуттук 
күнүнө арналган салтанаттуу 

Коомчулукка ИМдин ролу 
жана мааниси тууралуу 
маалымат берүүнү 

Уюштуруу 
комитети, 
Уюштуруу 

26.04.2018-ж. 
чейин 

193,0 
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жыйналышты уюштуруу 
 

жогорулатуу. 
Кыргызпатент өткөрүүчү иш-
чараларды уюштурууну 
камсыздоо 
 

иштери жана 
стратегия 
бөлүмү 
(катчылык) 

1.8.5 ИМБДУ менен бирге салттуу 
билимдер боюнча региондук 
семинар уюштуруу жана 
өткөрүү 
 (Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана 
инновациялар мамлекеттик 
кызматынын түзүлгөндүгүнүн 
25 жылдыгына карата) 
 

Коомчулукка ИМдин ролу 
жана мааниси тууралуу 
маалымат берүүнү 
жогорулатуу. 
Салттуу билимдер 
чөйрөсүндө актуалдуу 
маселелерди талкуулоо 
 

Уюштуруу 
комитети, 
Уюштуруу 
иштери жана 
стратегия 
бөлүмү 
(катчылык) 
Экспертиза 
башкармалыгы, 
Эл аралык 
бөлүм  

01.10.2018-ж. 
чейин 

2000,0 

1.8.6 БжИМ менен бирге ЖОЖдорго 
“Интеллектуалдык менчик” 
деген факультативдик курсту 
киргизүү маселелери боюнча 
бирге иш алып баруу 
 

Курсту өткөрүү мазмунун 
иштеп чыгуу, окуу-
методикалык адабияттар 
менен камсыздоо, ошондой 
эле окутуучулардын кадрдык 
маселелерин иштеп чыгуу  

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 

01.12.2018-ж. 
чейин 

 

1.9 Региондордо ойлоп табуучулук 
жана чыгармачылык ишти 
активдештирүү 

1. Коомчулукка маанилүү иш-чаралардын 
саны; 
2. Сунуштамалардын саны; 

31.12.2018-ж. 
чейин 

 

1.9.1 Ойлоп табуучулар жана бизнес-
коомчулукту тартуу менен 
тегерек стол өткөрүү 

ИМ авторлору менен бизнес-
тузүмдөрдүн бизнес-
түзүмдөрдүн өз ара иштеши 

Экспертиза 
башкармалыгы
, 

01.10.2018-ж. 
чейин 

84,2 
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 үчүн коммуникациялык 
аянтчаларды түзүү. 
Мамлекеттик-жеке өнөктүктүн 
негизинде өтүнмөлөрдүн жана 
жаратылган ИМ 
объектилеринин санын 
көбөйтүү. 

Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы
, 
ИМ Мамфонду 

1.9.2 Салттуу билимдер ээлери менен 
жолугушуу. Кыргыз 
Республикасынын 
региондорунан салттуу 
билимдерди чогултуу жана 
иштеп чыгуу  (Чүй облусу, 
Талас облусу) 

Салттуу билимдер боюнча 
маалыматтар базасын 
толтуруу, мүмкүнчүлүктүү 
өтүнмө ээлерин табуу 
 

СЖ жана СБ 
сектору 
 

01.12.2018-ж. 
чейин 

220,0 

1.9.3 ИМБДУ менен бирге 
“Марракеш келишими – кол 
койгондон беш жылдан кийин: 
саясаттан ишке карай” деген 
темада семинар өткөрүү 
 

Калкка автордук укук жана 
чектеш  укуктар чөйрөсүндө 
маалымат берүү деңгээлин 
жогорулатуу 
 

Автордук жана 
чектеш 
укуктар 
башкарма-
лыгы, 
 Укук 
башкарма-
лыгы,  
Эл аралык 
бөлүм, 
МПТК 
 
 
 

23-24.04.2018 580,0  
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II.  ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИНЕ УКУКТАРДЫ АЛУУНУН ЖАНА 
КОРГООНУН МЕХАНИЗМДЕРИН ЖАКШЫРТУУ 

 
№ Милдеттери/ Иш-чаралар Индикаторлор/  

Күтүлгөн натыйжа 
Жооптуулар Мөөнөтү Бюджет 

 (миң 
сом)  

2.1 Интеллектуалдык иштин 
натыйжаларына укук 
берүүнүн жол-жоболорун 
жакшыртуу. 
Өтүнмөлөрдү берүүдө жана 
карап чыгууда IT-
технологияларын 
пайдаланууну кеңейтүү   
 

1. ЧУА долбоорлорунун саны; 
2. Ведомстволук актылардын саны; 
3. ИМ объектилерине электрондук түрдө 
келип түшкөн өтүнмөлөрдүн үлүшү; 
4. Электрондук документ жүргүзүү 

31.12.2018-
ж. чейин 

 

2.1.1 “Патент Мыйзамы” КР 
Мыйзамын өркүндөтүү боюнча 
сунуштарды иштеп чыгуу 
 

ИМОго укуктук коргоо берүү 
системасын өркүндөтүү  

Экспертиза 
башкармалыгы
, 
Укук 
башкармалыгы 

01.12.2018-
ж. чейин 

 

2.1.2 “Салттуу билимдерди коргоо 
жөнүндө” КР Мыйзамын 
өркүндөтүү боюнча 
сунуштарды иштеп чыгуу 

ИМОнун укуктук коргоо 
берүүнүн системасын 
өркүндөтүү  
 

Экспертиза 
башкармалыгы
, 
Укук 
башкармалыгы 

01.12.2018-
ж. чейин 

 

2.1.3 Өтүнмөлөрдү электрондук 
түрдө берүү киргизилгендигине 
ылайык ИМ объектилерине иш 

Ведомствонун ички актыларын 
“Электрондук башкаруу 
жөнүндө” жана “Электрондук 

Стратегиялык 
өнүктүрүү 
жана 

01.12.2018-
ж. чейин 
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кагаздарын жүргүзүү боюнча 
ЧУАга өзгөртүлөрдү киргизүү  
 

кол тамга жөнүндө” КР 
Мыйзамына ылайык келтирүү 
 

инновациялар 
башкармалыгы  
Тиешелүү 
түзүмдүк 
бөлүмдөр  

2.1.4 Электрондук түрдө 
документтер менен иштөө 
системасын киргизүү  

Корпоративдик 
маалыматтарды 
борбордоштурулган башкаруу 
(МББС) 
 

Маалыматтык 
технологиялар 
сектору,  
Кадрлар жана 
иш кагаздарын 
жүргүзүү 

2018-2019  

2.2 Контрафакттык 
продукциянын 
жайылтылышын 
төмөндөтүү үчүн 
мамлекеттер аралык жана 
ведомстволор аралык өз ара 
иштешүүнү жөнгө салуу 
жана укук бузуулар менен 
күрөшүү жыйынтыгын 
жогорулатуу 

1. ИМ жаатындагы укук бузууларга бөгөт 
коюу боюнча ВАКтын отуруму; 
2.  «Антиконтрафакт» форумунун 
катышуучуларынын саны 

31.12.2018-
ж. чейин 

 

2.2.1 ИМ жаатындагы укук 
бузууларга бөгөт коюу боюнча 
ведомстволор аралык 
комиссиянын отурумун өткөрүү 
 

Өлкөнүн рыногунда 
контрафакттык продукциянын 
деңгээлин төмөндөтүүгө 
багытталган чечимдерди 
иштеп чыгуу 
 

Укук 
башкармалыгы 
Автордук 
жана чектеш 
укутар 
башкармалыгы 
 

01.12.2018-
ж. чейин  
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2.2.2  “Антиконтрафакт” эл аралык 
форумуна Кыргызпатенттин 
өкүлдөрүнүн катышуусун 
камсыздоо 

ИМ объектилерине укуктарды 
коргоо боюнча иш-аракеттерди 
координациялоо жөнүндө 
ЕАЭБдин келишиминин 
алкагында жигердүү иштешүү 
ИМ чөйрөсүндөгү укук 
бузуулар менен күрөшүү  

   

2.3 Жарандык коомду ИМ 
укуктарын жүзөгө ашыруу 
процессине тартуу, сотко 
чейин талаш-тартыштарды 
жөнгө салуу үчүн медиация 
институтун түзүү 

1. Коомчулукка маанилүү иш-чаралардын 
саны; 
2. Окутулган медиатор 

31.12.2018-
ж. чейин 

 

2.3.1 КРда медиация институтун 
киргизүү чөйрөсүндө актуалдуу 
жана практикалык маселелер 
боюнча семинар өткөрүү 
 

КРда ИМ жаатындагы талаш-
тартыштарды жөнгө салуу 
боюнча медиацияны колдонуу 
үчун негиздерди түзүү 

Укук 
башкармалыгы 
Эл аралык 
бөлүм 
 

31.07.2018-
ж. чейин 

 

 

2.3.2 ИМге байланыштуу талаш-
тартыштарды чечүү боюнча 
медиаторлорду окутууну 
уюштуруу 

Коомдун жана укук ээлеринин 
кызыкчылыктарынын 
балансын сактоо 

Укук 
башкармалыгы 
Эл аралык 
бөлүм 

01.12.2018-
ж. чейин 

 

2.4 Эл аралык тажрыйбаны эске 
алуу менен санариптик 
чөйрөдө ИМди майнаптуу 
коргоо механизмдерин иштеп 
чыгуу 
 

1. Санариптик чөйрөдө АУжЧКны коргоо 
боюнча сунуштардын саны  

31.12.2018-
ж. чейин 
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2.4.1 Ысык-Көл облусунда “Им 
чөйрөсүндөгү санариптик 
технологиялар” деген темада 
ЕАКОПтун алкагында эл 
аралык семинар өткөрүү 
 

Санариптик технологияларды 
пайдалануу чөйрөсүндө чет 
өлкөлөр менен тажрыйба 
алмашуу. 
Санариптик чөйрөдө 
автордук укук жана чектеш 
укуктар объектилерин коргоо 
боюнча сунуштарды иштеп 
чыгуу 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
Эл аралык 
бөлүм  

01.10.2018-
ж. чейин 

 

700,0 

2.5 ИМге болгон сый-урмат 
маданиятын калыптандыруу  

1. Коомчулукка маанилүү иш-чаралардын 
саны  

31.12.2018-
ж. чейин 

 

2.5.1 TRIPS Макулдашуусуна 
өзгөртүүлөрдү киргизүү 
жөнүндө протоколго кошулууга 
байланыштуу “Саламаттык 
сактоодо мажбурлоочу 
лицензияны колдонуу” деген 
тема боюнча тегерек стол 
өткөрүү 

Коомдук талкуулоо Укук 
башкармалыгы 
Экспертиза 
башкармалыгы, 
Эл аралык 
бөлүм 

сентябрь-
октябрь, 

2018 

106,6 

2.5.2 КР ИИМ Академиясы менен 
бирге Кыргыз Республикасында 
интеллектуалдык менчикти 
укуктук коргоо маселелери 
боюнча тегерек стол өткөрүү 
 

КР ИИМ Академиясынын 
курсанттарын, жогорку 
курстун студенттерин жана 
профессордук-окутуучулар 
курамын интеллектуалдык 
менчик чөйрөсүндөгү 
мыйзамдар жана 
интеллектуалдык менчик 
жаатындагы ченемдик 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
Укук 
башкармалыгы 

28.02.2018-
ж. чейин 

 

-- 
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укуктук актыларды иш 
жүзүндө колдонуу менен 
тааныштыруу 

2.5.3 КРӨгө караштуу КМЮА менен 
бирге интеллектуалдык 
менчикти укуктук коргоо 
маселелери боюнча тегерек 
стол өткөрүү 
 

КРӨгө караштуу КМЮАнын 
магистранттарынын 
интеллектуалдык менчик 
маселелери боюнча билим 
деңгээлин жогорулатуу 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
Укук 
башкармалыгы 

30.04.2018-
ж. чейин 

-- 

2.5.4 Программалык камсыздоого 
автордук укукту коргоо жана 
сактоо маселелери боюнча 
тегерек стол өткөрүү 
 

Финансы полициясынын 
органдарына программалык 
камсыздоого автордук укукту 
коргоо жана сактоонун 
мааниси тууралуу маалымат 
берүү деңгээлин жогорулатуу 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
Укук 
башкармалыгы 

31.10.2018-
ж. чейин 

 

 

2.5.5  Б. Бейшеналиева атындагы 
Маданият жана искусство 
кыргыз мамлекеттик 
университети менен бирге 
автордук укук жана чектеш 
укуктар объектилерин коргоо 
маселелери боюнча  тегерек 
стол өткөрүү 

Авторлорду, укук ээлерин 
жана автордук укук жана 
чектеш укуктар объектилерин 
пайдалануучуларды автордук 
укук жана чектеш укуктар 
чөйрөсүндөгу мыйзамдар 
менен тааныштыруу 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
 

31.05.2018-
ж. чейин 

 

 

2.5.6  «Каракчылыкка жол жок - 
2018» акциясын өткөрүү 
 

Автордук укук жана чектеш 
укуктар жаатындагы КР 
мыйзамдарын сактоого үндөө, 
интеллектуалдык менчикке 
укуктарды бузууларды 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
 

01.12.2018-
ж. чейин 

 

150,0 
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болтурбоо идеяларын 
жайылтуу, авторлордун жана 
укук ээлеринин укуктарын 
коргоо, ошондой эле калкка 
маалымат берүүнү 
жогорулатуу жана ИМ 
объектилери камтылган 
контрафакттык продукцияга 
байланыштуу терс мамилени 
калыптандыруу 

2.5.7 Ысык-Көл, Баткен, Жалал-Абад 
облустары боюнча лицензиялык 
келишимдерди түзүү жана 
автордук сыйакыларды 
чогултуу үчун республиканын 
региондорунда автордук укук 
жана чектеш укуктар 
объектилерин пайдалануучулар 
менен пропагандалоо-
түшүндүрүү иштерин өткөрүү 

Республиканын 
региондорунда автордук укук 
жана чектеш укуктар 
объектилерин пайдаланууга 
автордук сыйакыны 
чогултууну жогорулатуу 
 
 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
 

2018-ж. II, 
III, IV 

кварталдары 

66,0 

III. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИН ПАЙДАЛАНУУ ҮЧҮН ШАРТТАРДЫ ТҮЗҮҮ 
№ Милдеттери/ Иш-чаралар Индикаторлор/  

Күтүлгөн натыйжа 
Жооптуулар Мөөнөтү Бюджет 

(миң 
сом)  

3.1 Бюджеттик чөйрөдөгү 
уюмдардын интеллектуалдык 
менчикти пайдалануу боюнча 
ишин колдоо 

1. Жеке ИМОго байланыштуу 
коммерциялык иш жүргүзүү үчүн концепция 
иштеп чыгуу үчүн берилген сунуштардын 
саны;  

31.12.2018-
ж. чейин 
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2. Тандалган инновациялык долбоорлордун 
саны; 
3. Автордук сыйакыны төлөө маселелери 
боюнча берилген сунуштардын саны; 
4. Окутулган патент таануучу-
адистердин саны  

3.1.1 ИМдин натыйжаларын 
коммерциялык максатта ишке 
ашыруу жана натыйжаларын 
пайдаланууга киргизүү 
маселелери боюнча иш-
чараларды өткөрүү (ЖОЖдо 
менен бирге) 
 

Мамлекеттик ЖОЖдорго жеке 
ИМОго байланыштуу 
коммерциялык максатта иш 
жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк 
берүүчү ЧУАга өзгөртүүлөрдү 
киргизүү маселелери боюнча 
концепция иштеп чыгуу үчүн 
сунуштарды иштеп чыгуу 

ИМ 
Мамфонду, 
Экспертиза 
башкармалыгы 

01.12.2018-
ж. чейин  

59,0 

3.1.2 ЖОЖдордо, ИИИде 
жаратылган ИМ объектилерин 
пайдаланууга киргизүүгө 
көмөктөшүү 
 

Келечектүү инновациялык 
долбоорлорду тандоо жана 
баалоо. Инновациялык 
долбоорлорду илгерилетүүгө 
көмөктөшүү 

Стратегиялык 
өнүктүрүү 
жана 
инновациялар 
башкармалыгы  

01.11.2018-
ж. чейин 

10 000,0 

3.1.3 Ыйгарым укуктуу мамлекеттик 
органга автордук сыйакыны 
төлөө боюнча маселелер 
боюнча сунуштарды киргизүү 

Автордук сыйакыны 
чогултууну жогорулатуу 
 

Автордук жана 
чектеш 
укуктар 
башкармалыгы 

01.07.2018-
ж. чейин 

 

3.1.4 РМИМАда аралыктан окутуу 
программасы боюнча 
ишканалар жана бюджеттик 
уюмдар үчүн 4 патент 
таануучу-адисти окутуу 

ИМ чөйрөсүндөгү 
ишканалардын жана 
бюджеттик уюмдардын 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 
 

Мамреестрлер 
бөлүмү 
Экспертиза 
башкарма-
лыгы, 

01.12.2018-
ж. чейин 

80,0 
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 Эл аралык 
бөлүм  
 

3.2 ЧОИни фискалдык, 
административдик жана 
мыйзамдык ченемдерди 
иштеп чыгуу жана ишке 
ашыруу аркылуу ИМ 
объектилерин киргизүүгө 
көмөктөшүү 

1. Мыйзам долбоору 
2. Жеке инвестицияларды тартуу үчүн 
киргизилген сунуштардын саны  

31.12.2018-
ж. чейин 

 

3.2.1 “ИМ объектилерин 
коммерциялаштыруу жөнүндө” 
КР Мыйзамынын долбоорун 
иштеп чыгуу 

ИМ объектилерин 
коммерциялаштыруу үчүн 
укуктук шарттарды түзүү 

Укук 
башкармалыгы  
ИМ Мамфонду 

01.12.2018-
ж. чейин 

 

3.2.2 “Инновациялык иш жөнүндө 
жөнүндө” КР Мыйзамын 
актуалдаштыруу 
 

Инновациялык ишти 
өнуктүрүү үчүн укуктук 
шарттарды түзүү  
 

Стратегиялык 
өнүктүрүү 
жана 
инновациялар 
башкармалыгы  

01.12.2018-
ж. чейин 

40,0 

3.3 Жеткиликтүү 
адистештирилген окутуу 
программаларын пайдалануу 
менен ИМди илгерилетүү, 
баалоо жана башкаруу 
боюнча адистерди даярдоо 

1. ИМди башкаруу боюнча адистердин 
саны  

31.12.2018-
ж. чейин 

 

3.3.1 ИМди башкаруу боюнча 
окутууну уюштуруу 
 

ИМди башкаруу боюнча 
адистерди даярдоо 
  

Стратегиялык 
өнүктүрүү 
жана 

01.12.2018-
ж. чейин 

400,0 



 

34 

инновациялар 
башкармалыгы  
Эл аралык 
бөлүм  

3.4 ИМ авторлору менен бизнес-
түзүмдөрдүн өз ара иштеши 
үчүн демонстрациялык-
тажрыйба аянтчаларын түзүү 
 

1. ИМ авторлору менен бизнес-
түзүмдөрдүн өз ара иштеши үчүн 
өткөрүлгөн демонстрациялык-тажрыйба 
аянтчалардын саны (көргөзмөлөр, 
жарманкелер); 
2.  Технопарктардын саны  

31.12.2018-
ж. чейин 

 

3.4.1  «Интеллектуалдык жана 
инновациялык ресурстар - 
2018» көргөзмөсүн уюштуруу 

Республиканы экономикалык 
өнүктүрүү үчүн келечектүү 
инновациялык 
технологияларды тандоо 
жана инновациялык 
жигердүүлүктү өбөлгөлөө 

Стратегиялык 
өнүктүрүү жана 
инновациялар 
башкармалыгы  
 

01.12.2018-
ж. чейин  

1 000,0 

3.4.2 Техникалык багыттагы 
ЖОЖдордун негизинде 
технопарктарды түзүү  

 Инновациялык 
инфраструктураны түзүү 

Стратегиялык 
өнүктүрүү жана 
инновациялар 
башкармалыгы  

01.11.2018-
ж. чейин 

8 000,0 

3.4.3 Мамлекеттик инновациялык 
фондду түзүү жөнүндө 
маселени иштеп чыгуу 
 

Инновациялык ишке 
финансылык колдоо көрсөтүү 
үчүн шарттарды түзүү 
 

Стратегиялык 
өнүктүрүү жана 
инновациялар 
башкармалыгы,  
Укук 
башкармалыгы 
 
 

01.12.2018-
ж. чейин  

 



 

35 

3.5 ИМди жаратуу жана 
пайдалануу процессинде 
мамлекеттик-жеке 
өнөктөштүктү өнүктүрүү 
 

1. Маалыматтык материалдардын саны 
(инновациялык иштин сереби боюнча 
китепче, буклет, жарыялоо); 
2. Резолюция  
3. өлкөнүн инновациялык өнүгүүсүнө 
бизнести катыштыруу маселели боюнча 
маалыматтык иш-чара 

31.12.2018-
ж. чейин 

 

3.5.1 Кыргызстандын инновациялар 
серебинин бет ачары боюнча 
БУУ ЕЭК Миссиясынын 
өкүлдөрү менен бирге иш-чара 
өткөрүү 
 

Кыргызстандын 
инновациялык ишинин 
абалын жана өнүктүрүү 
тенденциясын баалоо. 
Резолюция 

Стратегиялык 
өнүктүрүү жана 
инновациялар 
башкармалыгы  
Эл аралык 
бөлүм 

01.04.201-ж. 
чейин 

155,8 

3.5.2 Маалыматтык  материалдарды 
чыгаруу   

ИМди жаратууда жана 
пайдаланууда жеке секторду 
жигердендирүү 
 

Стратегиялык 
өнүктүрүү жана 
инновациялар 
башкармалыгы,  
Пресс-катчы 

01.12.2018-
ж. чейин 

 

3.8 Инновациялык өнүгүү 
маселелерин  региондук 
программаларга киргизүү 
(тармактык жана 
кластердик) 
 

1. Региондук тармактык программаларга 
киргизүү үчүн сунуштардын саны  

31.12.2018-
ж. чейин 

 

3.4.3 Инновациялык кластерлерди 
түзүү боюнча региондордо 
семинарларды уюштуруу 
 (Ош ш., Каракол ш.) 

Региондордо  инновациялык 
ишти жигердендирүү   

Стратегиялык 
өнүктүрүү жана 
инновациялар 
башкармалыгы  

01.11.2018-
ж. чейин  

288,5 
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Индикаторлор  

 
Индикатор (өлчөө  бирдиги)   Анык мааниси Божомолдонгон 

мааниси 
2013-
жыл  

 

2014-
жыл 

 

2015-
жыл  

 

2016-
жыл  

 

2017-
жыл 

(10 ай) 

2018 год 

1.  “ИМге кошкон салымы үчүн” деген 
конкурстун  алкагында сыйлыктардын 
саны  
 

- - - - 5 5 

2.  Укуктук коргоо алуу процессинде ойлоп 
табуучулардын, авторлордун, илимий 
кызматкерлердин кызыкчылыгын эске 
алуучу методикалык сунуштамалардын 
долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча 
сунуштардын саны  
 

- - - - - 1 

3.  Кызматтык ойлоп табууларга берилген 
өтүнмөлөрдүн үлүшү 
 

- - - - - 3% 

4.  Технологияларды жана инновацияларды 
колдоо борборунун филиалдарынын 
саны  
 

9 5 3 4 2 2 

5.  ТИКБнын сыйланган 
координаторлорунун саны 

- - - - 8 8 
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6.  Технологияларды жана инновацияларды 
колдоо борборунун кызматын 
пайдалануучулардын саны  
 

400 665 721 1422 637 747 

7.  Китепкананын электрондук түрдөгү 
ресурстарынын көлөмү 
 

- - - - - 25% 

8.  «Мыкты  инновациялык долбоор» 
конкурсун өткөрүү үчүн 
артыкчылыктуу багыттардын саны 
 

- - - - 5 3 

9.  Сыйланган балдар-жаштардын саны 
 
 

10 42 13 10 17 15 

10.  Илимий-техникалык чыгармачылык 
ийримдеринин саны  
 

25 6 8 - - 2 

11.  Балдарды илимий-техникалык 
чыгармачылыкка кызыктыруу 
 

634 959 726 595 1067 0,4% 

12.  ИМБДУнун аралыктан окутуу 
программасы боюнча окутулган 
адистердин жана студенттердин саны  
 

7 6 - 2 2 20 

13.  РМИМАнын аралыктан окутуу 
программасы боюнча окутулган 
адистердин саны  
 

- - - - - 2 
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14.  Ар кандай топтор үчүн ИМ чөйрөсүндө 
билим берүү программасы 

- - - - - 1 

15.  Калкка ишеним көрсөтүү индексинин 
пайызы 

-6,1 
(0,47) 

6,7 
(0,53) 

30,1 
(0,65) 

33,8 
(0,64) 

36,6 
(0,68 

(I жарым 
жылдык) 

40,6 
(0,69) 

16.  PR-кампания 1 - - - - 1 

17.  Мыйзам долбоорлорунун саны  2 4 4 1 2 3 

18.  Ведомстволук актылардын саны 16 19 17 9 34 8 

19.  Электрондук документтер менен иштөө  - - - - - 20% 

20.  ИМ объектилерине электрондук түрдө 
берилген өтүнмөлөрдүн үлүшү 

- - - - - 4% 

21.  ИМ жаатындагы укук бузуулардын алуу 
боюнча ВАКтын отуруму 

- - - - - 1 

22.   «Антиконтрафакт» форумунун 
катышуучуларынын саны  

- - 1 1 - 2 

23.  Окутулган медиатор - - - - - 1 

24.  Тандалган  инновациялык 
долбоорлордун саны 

- - 4 4 6 2 

25.  Бюджеттик уюмдардын автордук 
сыйакы төлөө маселелери боюнча 
сунуштардын саны  

- - - - - 1 

26.  Жеке ИМОго байланыштуу 
коммерциялык ишти жүргүзүү үчүн 

- - - - - 1 
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концепцияны иштеп чыгуу үчүн 
сунуштамалардын жана сунуштардын 
саны  

27.  Жеке инвестицияларды тартуу үчүн 
киргизилген сунуштардын саны  

- - - - - 1 

28.  ИМди башкаруу боюнча окутулган 
адистердин саны  

- - - 22 - 2 

29.  ИМдин авторлору менен бизнес-
түзүмдөрдүн өз ара иштеши үчүн 
өткөрүлгөн демонстрациялык 
аянтчалардын саны  (көргөзмөлөр, 
жармаңкелер) 

- - - 1 - 1 

30.  Количество технопарков - - - - - 3 

31.  өлкөнүн инновациялык өнүгүүсүнө 
бизнести катыштыруу маселели боюнча 
маалыматтык иш-чара 

- - - 1 1 1 

32.  Маалыматтык материалдардын саны 
(китепчелер, буклеттер, жарыялоолор, 
видеороликтер ж.у.с.) 

42 40 56 60 115 66 

33.  «ИМ» факультативдик курс 
киргизилген окутуу программасында 
ЖОЖдун саны 

- - - - - 1 

34.  Региондук тармактык программаларга 
киргизүү үчүн сунуштардын саны 

- - - - 1 1 

35.  Эл алдында өткөрүлүүчү маанилүү иш-
чаралардын саны  

5 6 29 18 29 20 
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КАДРЛАР ЖАНА ИШ КАГАЗДАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮ БӨЛҮМҮНҮН 

2018-ЖЫЛГА ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ 
 

 
I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИНЕ УКУКТАРДЫ АЛУУНУН ЖАНА 

КОРГООНУН МЕХАНИЗМДЕРИН ӨРКҮНДӨТҮҮ 
 

№ 
к/п 

Милдеттери/ Иш-чаралар Индикаторлору/ 
Күтүлгөн натыйжа 

Жооптуулар Мөөнөтү Бюджет 
(миң.сом

) 
2.1  Интеллектуалдык 

менчиктин натыйжаларына  
укуктарды берүү жол-
жоболорун жакшыртуу. 
Өтүнмөлөрдү берүүдө жана 
кароодо IT-технологияларды 
пайдаланууну жайылтуу 
 

1. Аналитикалык 
маалымкаттардын саны 
 

Казаков Ж.К. 31.12.2018-ж. 
чейин  

 

 
 

2.1.1 Өтүнмөлөрдү электрондук 
түрдө берүүнү киргизүүгө 
ылайык ИМ объектилерине 
өтүнмөлөрдүн иш кагаздарын 
жүргүзүү боюнча ведомстволук 
актыларга өзгөртүүлөрдү 
киргизүү 
 

Ведомствонун ички 
актыларын “Электрондук 
башкаруу жөнүндө” жана 
“Электрондук кол тамга 
жөнүндө” КР Мыйзамына 
ылайык келтирүү 

Аналитика жана 
методика 
сектору 
Кадрлар жана 
иш кагаздарын 
жүргүзүү 
бөлүмү 
 
 

01.12.2018-ж. 
чейин 
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2.1.2 Электрондук  түрдө 
документтер менен иштөөнү 
киргизүү 

Корпоративдик 
маалыматтарды  
борбордоштурулган 
башкаруу 
 

Маалыматтык 
технологиялар 
сектору 
Кадрлар жана 
иш кагаздарын 
жүргүзүү 
бөлүмү 

 

2018-2019-ж.  

2.1.3 Өтүнмө ээлерине ИМ 
объектилерине өтүнмөнү 
тариздөө жана берүү 
маселелери боюнча берилген 
консультацияларга талдоо 
жүргүзүү 
 

ИМОго укуктук коргоо 
берүү маселелери боюнча 
укук ээлеринин 
көйгөйлөрүн аныктоо. 
Ведомствонун сайтындагы 
“Көпчүлүк учурда 
берилүүчү суроолор” деген 
рубрикага жайгаштыруу 
үчүн суроолордун тизмесин 
аныктоо. 
 

Кадрлар жана 
иш кагаздарын 
жүргүзүү 
бөлүмү 
 

Жарым 
жылдык 
боюнча 

 

3.1 Кыргыз Республикасынын 
жарандарын алардын 
квалификациялык 
талаптарга жана кесиптик 
даярдыгына ылайык 
мамлекеттик жарандык 
кызматка келүү укуктарын 
камсыз кылуу 

1. Сынактык тандоодон 
өткөн жарандардын 
саны  

 

Казаков Ж.К. 31.12.2018-ж. 
чейин  
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3.1.1 
 

Бош кызмат орундарын ээлөөгө 
сынак өткөрүү 

Бош кызмат орундарга 
кадрларды ачык-айкын 
тандоо принцибин 
камсыздоо, 
кызматкерлердин кесиптик 
баскычтан жогорулашына 
шыктандыруу 

Сынактык 
комиссия,  

кадрлар жана 
иш кагаздарын 

жүргүзүү 
бөлүмү 

31.12.2018-ж. 
чейин 

30,0 

 
 

Индикаторлор 
 

№ Индикатор (өлчөө бирдиги) Индикаторду өлчөөнүн 
мезгилдүүлүгү 

Индикатордун божомолдонгон 
мааниси 

1-жарым 
жылдык 

 

2-жарым 
жылдык 

2018-
жыл 

1. Талдоонун жыйынтыгы боюнча 
маалымкаттардын саны 
 

Жарым жылдык   1 1 2 

2. Сынактык тандоодон өткөн 
жарандардын саны 

Жарым жылдык 5 5 10 

3. 
 

Окуу курстарынан өткөн 
кызматкерлердин саны  

Жарым жылдык 10 10 20 
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ИННОВАЦИЯЛАР ЖАНА СТРАТЕГИЯЛЫК  ӨНҮГҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫНЫН    
2018-ЖЫЛГА ИШ ПЛАНЫ 

 
 

№ Иш чаралар Индикаторлор/  
Натыйжалар 

Жооптуу Мөөнөтү Каражат  
(миң. 
сом) 

I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИКТИН ОБЪЕКТТЕРИН ТҮЗҮҮ БОЮНЧА 
МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРДҮ АРТТЫРУУ 

1.1 Авторлордун , ойлоп 
табууучулардын жана 
илимий кызматкерлердин 
кадыр-баркын жогорулатуу 
жана аларды 
интеллектуалдык 
менчиктин (мындан ары - 
ИМ) жаңы объекттерин  
түзүүгө шыктандыруу 
 

1. Коомдук маанилүү иш 
чаралар; 
2. Конкурстун алкагындагы   
сыйлыктардын саны 

Козубаев Ө.К. 2018-
ж.31.12 
чейин 

 

1.1.1 “Интеллектуадык менчикти 
өнүктүрүүгө кошкон салымы 
үчүн” конкурсун өткөрүү 

ИМтин жаңы объекттерин 
түзүүгө шыктандыруу. 
Жаштардын илимий-
техникалык чыгармачылыкка 
кызыгуусун арттыруу. 
Жамааттык укуктук 
башкарууну өнүктүрүүгө 

Уюшт. комитети, 
Уюштуруу 
иштери жана 
стратегия бөлүмү 
 (катчылык) 
Экспертиза 
башкармалыгы  

2018-ж.15.04 
чейин 

--  
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көмөктөшкөн автордук 
укуктун колдонуучуларын 
сыйлоо. ИМтин коомдук 
маанисин көтөрүү  

Автордук укук 
жана чектеш 
укуктар 
башкармалыгы  
ИМтин мамфонду 
МПТК 
Пресс-катчы 

1.2 ИМтин объекттерин 
түзүүгө илимий изилдөө 
мекемелерин, мамлекеттик 
жана жана жеке 
ишканаларды тартуу  

1.Иш чараны өткөрүүнүн 
натыйжасында берилген 
сунуштардын саны 

Козубаев Ө.К. 2018-
ж.31.12 
чейин 

 

1.2.1 “Жогорку окуу жайлардагы 
жана илимий-
изилдөө институттарын-
дагы интеллектуадык менчик  
саясаты” семинарын өткөрүү 
(Ош ш.) 

ЖОЖдын жана ИИИнын 
мамлекеттик жана жеке 
ишканалардын инновациялык   
ойлоп табуучулук 
ишмердигин жандандыруу  

Инновациялар 
бөлүмү  

2018-ж.01.06 
чейин 

246,1 

1.4 ИМтин объекттерин 
түзүүгө малекеттик 
тапшырыктарды  
калыптоо  

1. Артыкчылыктуу 
багыттардын саны; 
2. Иш чараны 
өткөрүүнун 
натыйжасында берилген 
сунуштардын саны  

Козубаев Ө.К. 2018-
ж.31.12 
чейин 

 

1.4.1 “Мыкты инновациялык 
долбоор” конкурсун өткөрүү 
үчүн артыкчылыктуу 
багыттарды аныктоо 

Мамлекеттик 
тапшырыктарды  калыптоого 
көмөктөшүү  

Инновациялар 
бөлүмү 

2018-ж.01.02  
чейин 
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1.4.2 “Экономиканы 
санариптештирүү 
студенттердин көзү менен” 
темасында тегерек отурум 
өткөрүү 

Санариптик 
инфраструктуранын жана 
кызматтардын өнүгүүсүнө 
көмөктөшүү   

Инновациялар 
бөлүмү 

2018-ж.01.11 
чейин 

48,0 

1.7 Жеткиликтүү билим 
берүүчү жана 
маалыматтык 
ресурстарды, эл аралык 
жана аймактык 
өнөктөштөрдүн 
тажрыйбасын пайдалануу  

3. Өткөрүлгөн окуу  
курстардын саны 

Козубаев Ө.К. 2018-
ж.31.12 
чейин 

 

1.7.1 ИМтин объекттерин укуктук 
коргоо боюнча ЖОЖларда 
окуу курстарын өткөрүү 
(КРСУ, КМКТАУ, КМТУ, 
КМЮА, КМУУ, КМИУ, БГУ, 
ИТЭУ, “Манас” КТУ, 
аймактык ЖОЖлар)  

ЖОЖларда жана 
ИИИтарында стуненттердин, 
аспиранттардын 
мугалимдердин, илимий 
кызматкерлердин 
маалымдуулугун арттыруу 

Автордук укук 
жана чектеш 
укуктар 
башкармалыгы  
Инновациялар 
жана 
стратегиялык  
өнүгүү 
башкармалыгы 

2018-ж.01.12 
чейин 

 

1.8 ИМтин ролу жана мааниси 
жөнүндө коомчулуктун  
маалымдуулугун арттыруу 

1. Отчеттук 
материалдардын саны; 
2. Басмадан чыккан 
иштердин саны; 
3. Коомдук маанилүү иш 
чаралардын саны 
 

Козубаев Ө.К. 2018-
ж.31.12 
чейин 
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1.8.1  Ч.Айтматовдун 90 
жылдыгына карата 
“Жаштарды 
маданияттуулукка  
тарбиялоодо Ч.Айтматовдун 
чыгармаларынын 
баалуулугу” форумун   
И. Арабаев ат. КМУ менен 
биргеликте  өткөрүү 

Ч. Айтматовдун  
чыгармачылык  мурасын 
жайылтуу  

Инновациялар 
бөлүмү  
ИМтин мамфонду 
МПТК 

2018-ж.30.07 
чейин 

68,0 

1.8.2 Кыргызпатенттин 25 
жылдыгына карата 
инновациялык 
долбоорлордун каталогун  
басмадан чыгаруу  

Пайдалануучулар үчүн 
маалыматтык ресурс түзүү  

Инновациялар 
бөлүмү  
ИМтин мамфонду 
МПТК 

2018-ж.30.03 
чейин 

15,6 

1.8.3 ИМтин Эл аралык  жана 
Улуттук  күнүнө карата 
салтанаттуу жыйынды 
уюштуруу  

ИМтин ролу жана мааниси 
жүнүндө коомчулуктун 
маалымдуулугун арттыруу 

Уюшт. комитети, 
Уюштуруу 
иштери жана 
стратегия бөлүмү 
(катчылык) 

2018-ж. 
апрель 

193,0 

1.8.4 Кыргызпатенттин 
түзүлгөндүгүнүн 25 
жылдыгына карата ИМБДУ 
менен биргеликте  Салттуу 
билимдер боюнча аймактык 
семинар өткөрүү  

ИМтин ролу жана мааниси 
жөнүндө коомчулуктун 
маалымдуулугун арттыруу. 
Салттуу илимдердин 
актуалдуу меселелерин 
талкуулоо 

Уюшт. комитети, 
Уюштуруу 
иштери жана 
стратегия бөлүмү 
 (катчылык) 
Экпертиза 
башкармалыгы 
Эл аралык бөлүм  
 

2018-ж.01.10 
чейин 

2000,0 
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1.8.5 2017-ж. отчетунун 
журналдык басылышын 
даярдоо   

Кыргызпатенттин отчеттук 
маалыматтык материалдары  

Уюштуруу 
иштери жана 
стратегия бөлүмү 

2018-ж.01.04 
чейин 

 

1.8.6 2017-2021-ж.ж. КРда ИМти  
өнүктүрүүнүн мамлекеттик  
программасын  ишке ашыруу 
боюнча мониторинг жүргүзүү 

Мамлекеттик  программаны 
ишке ашырууну 
координациялоо, 
көзөлмөлдөө жана баалоо   

Уюштуруу 
иштери жана 
стратегия 
бөлүмү 

Жарым 
жылдыктар 

боюнча 

 

1.8.7 Кыргызпатенттин жана 
түзүмдүк бөлүмдөрдүн 2018-
жылга карата  иш 
пландарынын ишке 
ашырылышына мониторинг 
жүргүзүү  

Иш пландарынын ишке 
ашырылышынын 
жыйынтыктары боюнча 
отчетторду даярдоо 

Уюштуруу 
иштери жана 
стратегия 
бөлүмү 

Туруктуу  
2018-ж.30.12 

чейин 

 

1.8.8 Кыргызпатенттин ж-а 
түзүмдүк бөлүмдөрдүн 2019-
жылга карата иш пландарын 
түзүү  

Кыргызпатенттин 
ишмердигин   камсыздоо 

Уюштуруу 
иштери жана 
стратегия 
бөлүмү 

2018-ж.15.11 
чейин 

 

II.  ИМтин ОБЪЕКТТЕРИН КОРГООГО УКУК АЛУУНУН МЕХАНИЗМДЕРИН ӨРКҮНДӨТҮҮ 
№ Иш чаралар Индикаторлор/  

Натыйжалар 
Жооптуу Мөөнөтү Каражат  

(миң.сом
) 

2.1 Имтин натыйжаларына 
укук берүүнүн процедуларын 
өркүндөтүү; 
Өтүнмөлөрдү берүүдө жана 
кароодо  IT 
технологияларын 
пайдалануу көбөйтүү 

1. Ведомстволук акттардын 
саны; 
2.Жумушчу топтун 
жыйындарынын саны  
  

Ө.К. Козубаев 2018-
ж.31.12 
чейин 
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2.1.1 Электрондук өтүнмөлөрдү  
кабыл алуунун ишке 
киришине  ылайык ИМтин  
объекттерине  иш кагаздарын  
жүргүзүү боюнча  ЧУАларга 
өзгөртүүлөрдү киргизүү   

Кыргызпатенттин ички 
ЧУАларын КРнын 
“Электрондук башкаруу 
жөнүндө”, КРнын “Кол тамга 
жөнүндө” мыйзамдары менен 
шайкеш келтирүү 
 

Аналитика жана 
методика 
сектору 
Тиешелүү 
түзүмдүк 
бөлүмдөр 

2018-ж.01.12 
чейин 

 

2.1.2 Кыргызпатенттин 
функцияларынын   бирдиктүү 
реестрин системалоо 

Кыргызпатенттин 
функцияларынын бирдиктүү 
системаланган реестрин түзүү 

Аналитика жана 
методика 
сектору 
Жумушчу топ 

2018-ж.01.12 
чейин 

 

2.1.3 Тармактар боюнча 
квалификацияны 
жогорулатууга талапкерлерди 
тандоо жөнүндө Жобонун 
долбоорун иштеп чыгуу 
 

Тармактар боюнча 
квалификацияны жогорулатууга  
талапкерлерди тандап алуунун 
тартибин аныктоо 

Аналитика жана 
методика 
сектору 
Укук башкар-
малыгы 
Экспертиза 
башкармалыгы 
Мамреестрлер 
бөлүмү 

2018-ж.01.07 
чейин 

 

2.1.4 Кыргызпатент тарабынан 
көрсөтүлгөн мамлекеттик 
кызматтарды  
оптималдаштыруу жана 
стандартташтыруу боюнча 
жумушчу топтун ишин 
жүргүзүү  
 

Мамлекеттик 
административдик 
регламенттерин кызматтардын 
оптималдаштыруу 

Аналитика жана 
методика 
сектору 
Жумушчу топ 

2018-ж.01.12 
чейин 
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IV. ИМтин ОБЪЕКТТЕРИН ПАЙДАЛАНУУ ҮЧҮН ШАРТАРДЫ ТҮЗҮҮ 
№ Иш чаралар Индикаторлор/  

Натыйжалар 
Жооптуу Мөөнөтү Каражат  

(миң.сом
) 

3.1 Бюджеттик мекемелердин 
ИМтин объекттерин 
колдонуу боюнча 
ишмердигин колдоо 

1. Тандалып алынган 
инновациялык долбоорлордун 
саны 

Козубаев Ө.К. 2018-
ж.31.12 
чейин 

 

3.1.1 «Мыкты инновациялык 
долбоор – 2016»,   «Мыкты 
инновациялык долбоор – 
2017»  конкурстарында 
тандалып алынган 
инновациялык долбоорлорду  
ишке ашырууга көмөктөшүү 

Тандалып алынган 
инновациялык долбоорлордун 
ишке ашырылышына 
мониторинг жүргүзүү жана  
инвестициялык колдоолорду 
табууга көмөктөшүү 

Инновациялар 
бөлүмү  
 

Квартал 
сайын 

 

 
 

3.1.2 «Мыкты инновациялык 
долбоор – 2018» конкурсун  
уюштуруу: 

- ММКда конкурс 
жөнүндө жарыя берүү; 

- конкурска катышууга 
өтүнмөлөрдү кабыл 
алуу; 

- талапка жооп берген 
келечектүү 
өтүнмөлөрдү тандоо 
жана баалоо 
 

Талапка жооп берген 
келечектүү өтүнмөлөрдү тандоо 
жана баалоо. Инновациялык 
долбоорлордун илгерилешине 
көмөктөшүү 

Инновациялар 
бөлүмү  
 

2018-ж.01.11 
чейин 

10 000,0 
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3.2 Административдик, 
мыйзамдык, фискалдык 
нормаларды иштеп чыгуу 
менен чакан жана орто 
ишканаларды ИМтин 
объекттеринин өндүрүшкө 
киргизилишине 
көмөктөшүү 

1. Жеке инвестицияларды 
табууга берилген 
сунуштамалардын саны   

Ө.К. Козубаев 2018-
ж.31.12 
чейин 

 

3.2.1 Бизнес коомчулуктун 
өкүлдөрүн жана ойлоп 
табуучулардын катышуусу 
менен отурум өткөрүү 
 
 

Бизнес коомчулук менен 
ИМтин авторлорунун 
бирдиктүү иш жүргүзүүсү үчүн 
байланыш аянтчаларды түзүү. 
Мамлекеттик-жекелик 
шайкештиктин негизинде 
ИМтин объекттеринин жана  
өтүнмөлөрдүн санын көбөйтүү. 
Мыкты ойлоп табуучуларды 
жана келечектүү инновациялык 
долбоорлорду 
коммерциялаштырууга  
көмөктөшүү 

Экспертиза 
башкармалыгы, 
Инновациялар 
жана 
стратегиялык  
өнүгүү 
башкармалыгы  
ИМтин 
мамфонду 
 

2018-ж.01.10 
чейин 

Каража
ты 

Эксперт
иза 

башкар. 
планында 
каралган 

3.3 Атайын окутуу 
программаларын колдонуу 
менен ИМти илгерилетүү, 
баалоо жана башкаруу 
боюнча адистерди даярдоо 
 
 

1. Окутулган адистердин 
саны 

Ө.К. Козубаев 2018-
ж.31.12 
чейин 
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3.3.1 ИМти башкаруу боюнча 
адистерди окутууну 
уюштуруу 

ИМти башкаруу боюнча 
адистердин квалификациясын 
жогорулатуу  

Инновациялар 
бөлүмү  
Эл аралык 
бөлүм 

2018-ж.01.03 
чейин 

400,0 

3.4 Бизнес түзүмдөр менен 
ИМтин авторлорунун 
биргелешип иштөөсү үчүн 
аянтчаларды түзүү 

3. Коомдук манилүү иш 
чаралар; 
4. Мыйзамдын долбоору; 
5. Технопарктардын саны 

Ө.К. Козубаев 2018-
ж.31.12 
чейин 

 

3.4.1 “Кыргызстандын 
интеллектуалдык жана 
инновациялык ресурстары” 
темасында көргөзмө  
уюштуруу 

Инновациялык ишмердикти 
жана республиканын 
экономикалык өнүгүшүн 
камсыздоо үчүн келечектүү  
инновациялык долбоорлорду 
тандоо 

Уюшт. 
комитети, 
Инновациялар 
бөлүмү  
 

2018-
ж.01.12. 
чейин 

1 000,0 

3.4.2 Техникалык багыттагы 
ЖОЖларда технопарктарды 
түзүү  

Инновациялык 
инфраструктураны калыптоо 

Ведомстволор 
аралык 
комиссия 
Инновациялар 
бөлүмү  

2018-ж.01.11 
чейин 

8 000,0 

3.4.3 КРнын “Инновациялык 
ишмердик жөнүндө” 
мыйзамын актуалдаштыруу 
- тегерек отурум өткөрүү; 
- ведомстволор аралык 

жумушчу топ түзүү; 
- аталган мыйзамга 

өзгөртүүлөрдү киргизүү 
үчүн сунуштарды даярдоо 

Инновациялык өнүгүүнүн 
укуктук негиздерин түзүү 

Ведомстволор 
аралык 
комиссия 
Инновациялар 
бөлүмү  

2018-ж.01.12 
чейин 

40,0 
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3.4.4  Мамлекеттик инновациялык 
фонд түзүү маселеси боюнча 
иш жүргүзүү 

Инновациялык ишмердикти 
колдоо үчүн шарттарды түзүү 

Инновациялар 
бөлүмү  
Укук 
башкармалыгы 

2018-ж.01.12 
чейин 

- 

3.5 ИМти түзүү жана 
пайдалануу процессинде 
мамлекеттик-жекелик 
шайкештикти өркүндөтүү 

1. Кыргызстанда 
инновациялык өнүгүүнү 
талдоо боюнча 
резолюция 

Козубаев Ө.К.   2018-
ж.31.12 
чейин 

 

3.5.1 БУУнун ЕЭК миссиясынын 
өкүлдөрү менен биргеликте 
иш чара өткөрүү  

Кыргызстанда инновациялык 
өнүгүүнүн абалын жана 
тенденциясын баалоо 

Инновациялар 
бөлүмү  
Эл аралык 
бөлүм 

2018-ж.01.04 
чейин 

155,8 

3.8 Инновациялык өнүгүүнүн 
маселелерин аймактык 
(тармактык, кластердик) 
программаларга кошуу 

Аймактык, тармактык 
программаларга кошуучу 
сунуштардын саны 

Козубаев Ө.К. 2018-
ж.31.12 
чейин 

 

3.8.1 Инновациялык кластерлерди 
түзүү боюнча аймактык 
семинарларды уюштуруу (Ош 
ш., Каракол ш.) 

Аймактарда инновациялык 
ишмердикти жандандыруу 

Инновациялар 
бөлүмү  
 

2018-ж.01.11 
чейин 

288,5 
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Индикаторлор 

 
№ Көрсөткүчтүн аталышы Индикатордун 

өлчөө 
мезгилдүүлүгү 

Индикатордун болжолдоо    мааниси 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2018-

ж. 

1.  ИМ жаатында чыгарылган 
басылмалардын саны  Квартал сайын  

3 
 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

2.  Артыкчылыктуу багыттардын  
саны Жылдык 3 - - - 3 

3.  Отчеттук материалдардын саны Жарым жылдык 1 1 1 1 4 

4.  
Иш-чаралардын натыйжалары 
боюнча сунуштамалардын жана 
резоюциялардын саны  

Жылдык 
1 1 - 2 4 

5.  Мамлекеттик программаны ишке 
ашыруу боюнча отчеттордун саны Жарым жылдык  

- 
 
1 

 
- 

 
1 

 
2 

6.  Ведомстволук актылардын саны Квартал сайын  
2 

 
2 

 
1 

 
3 

 
8 

7.  
Мамлекеттик кызмат боюнча 
жумушчу топтун отурумдарынын 
саны 

Жарым жылдык - 1 - 1 2 

8.  Тандалган инновациялык 
долбоорлордун саны 

Жарым жылдык - - - 2 2 

9.  Окутулган адистердин саны Жылдык 2 - - - 2 
10.  Мыйзам долбоору Жылдык - - - 1 1 
11.  Технопарктар Жылдык - - - 2 2 

12.  Коомдук маанилүү мамлекеттик 
иш-чаралардын саны 

Жылдык - 5 1 6 12 

http://www.translatos.com/ru/kg-ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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2018 ЖЫЛГА ЭКСПЕРТӨӨ БАШКАРМАЛЫГЫНЫН ИШ ЧАРАЛАР ПЛАНЫ 

 
I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИЕ ЖАРАТУУ БОЮНЧА МҮМКҮНЧҮЛҮКТҮ 

КҮЧӨТҮҮ 
 

№ 
п/п 

Милдеттер/ Иш-чаралар Индекаторлору 
 

Жооптуулар Мөөнөту Бюдже
т (миң 
сом) 

1.1 Авторлорду 
интеллектуалдык 
менчиктин жаңы 
натыйжаларын түзүүгө 
жана ойлоп 
табуучулардын, 
авторлордун жана 
илимий 
кызматкерлердин кадыр-
баркын көтөрүүгө колдоо 
көрсөтүү 

1. Конкурстун алкагында 
сыйлыктардын саны  

Базаркулов А.Э. 31.12.2018
ж. 

чейин 

 

1.1.1 “ИМди өнүктүрүүгө 
кошкон салымы үчүн”  
деген конкурс өткөрүү 

Жаңы ИМ объектилерин жаратууга 
колдоо көрсөтүү. 
 Өлкөнүн өүгүшүндө интеллектуалдык 
менчиктин ролун жана маанилүүлүгүн   
коомдук-экономикалык өнүктүрүүнүн 
куралы катары коомдо жайылтуу 

Уюштуруу 
комитети, 
Уюштуруу 

иштери жана 
стратегия 
бөлүмү, 

Экспертиза 
башкармалыгы 

15.04.2018
ж чейин 

- 
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1.2 ИМ объектилерин 
жаратуу процессине 
мамлекеттик, илимий –
изилдөө жана жеке 
ишканаларды тартуу 

1. Окутуу курстарынын саны; 
2. Кызматтык ойлоп табууларга 
өтүнмөлөрдү катышы 

Базаркулов А.Э. 31.12.2018
ж чейин 

 

1.2.1 ЖОЖдордо (КМТУ, 
ККРСУ, КМКТАИ, КУУ, 
КР УИАсы), ошондой эле 
региондук ЖОЖдордо 
(Нарын, Талас, Каракол, 
Ош, Джалал-Абад, 
Кызыл-Кия) өнөр жай 
менчик объектилерин, 
ТРЗН, СД, РП укуктук 
коргоо маселелери 
боюнча, ошондой эле 
кызматтык ойлоп 
табууларга өтүнмөлөрдү 
берүүдөгү суроолор 
боюнча (КМТУ, КМТАИ)   
окутуу курстарын өткөзүү 

Студенттердин ИМди укуктук коргоо 
чөйрөсүндөгү билимин жогорулатуу 
жана мамлекеттик, илим - изилдөө 
жана жеке ишканалардын ойлоп 
табуучулук жана инновациялык 
иштерин жигердендирүү. 
Кызматтык ойлоп табууларга 
өтүнмөлөрдүн санынын өсүүсүнө 
көмөк көрсөтүү. 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы, 

Экспертиза 
башкармалыгы, 

 Укук  
башкармалыгы, 
Инновациялар 

жана 
стратегиялык 

өнүктүрүү 
башкармалыгы 

01.12.2018
ж. чейин  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Интеллектуалдык 
менчикти жаратуу үчүн 
инфратүзүмдү 
өнүктүрүү 
 
 
 

1. Тренингдердин саны; 
 

Базаркулов А.Э. 31.12.2018 
ж. чейин   
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1.3.1  «Өнөр жай менчигине 
электрондук өтүнмөлөрдү 
берүү» (Нарын, Каракол) 
темасындагы ТИКБнын 
координаторлору үчүн 
тренинг өткөзүүгө 
катышуу 

ТИКБнын координаторлорунун 
квалификацияларын жана кызмат 
көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу. 
Электрондук өтүнмө толтуруу жана 
берүү боюнча сабаттуулуктун сапатын 
жогорулатуу 

ИМ Мамфонду, 
Экспертиза 
башкармалыгы 

20.09.2018
ж.  

чейин 

 

1.7 Жеткиликтүү окутуу 
жана маалымат 
ресурстарын, эл аралык 
региондук өнөктөрүдүн 
тажрыйбасын 
пайдалануу 

1. Өткөрүлгөн окутуу курстардын 
саны 

Базаркулов А.Э. 31.12.2018 
ж. чейин  

 

1.7.1 Укук коргоочу, 
контролдоочу 
органдардын жана башка 
мамлекеттик органдардын 
жана кызыкан тараптар 
үчүн ИМдин 
объектилерин укуктук 
коргоо жана сактоо 
маселелери боюнча кыска 
мөөнөттүү окуу 
курстарына катышуу 

Укук коргоочу, контролдоочу 
органдардын жана башка мамлекеттик 
органдардын кызматкерлери үчүн  
ИМди укуктук коргоо жана сактоо  
жөнүндө маалымат берүүнү 
жогорулатуу 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы, 
Экспертиза 
башкармалыгы    

Кварталь 
сайын 

 

 

1.8 Коомго ИМдин ролу 
жана мааниси тууралуу 
маалымат берүүнү 
жогорулатуу 

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын 
саны 

Базаркулов А.Э. 31.12.2018
ж. чейин 
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1.8.1 Ишкер-коомчулугуна, 
авторлорго, ойлоп 
табуучуларга ИМдин 
объектилеринин укуктук 
корголушун маалымдоо 
үчүн иш-чараларды 
жүргүзгүү 
 

Ишкер-коомчулугуна, авторлорго, 
ойлоп табуучуларга ИМдин 
объектилеринин укуктук корголушу 
тууралуу маалымат берүүнү 
жогорулатуу 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы, 
Экспертиза 
башкармалыгы, 
 Укук  
башкармалыгы, 
ИМ Мамфонду 

01.12.2018
ж. чейин 

 

1.9 Региондордо ойлоп 
табуучулук жана 
чыгармачылык 
ишкердүүлүктөрдү 
жигердендирүү 

1. Региондордон чогултулган 
салттуу билимдердин 
баяндарынын саны; 

2. Коомдук маанилүү иш-чаралардын 
саны 

Базаркулов А.Э. 31.12.2018
ж. чейин 

 

1.9.1 Салттуу билимдердин 
ээлери менен 
жолугушууларды өткөрүү. 
Региондордо Кыргыз 
Республикасынын 
региондорунда (Чуй 
обласы, Таласс обласы) 
салттуу билимдерди 
чогултуу жана кайра 
иштетүү  

Салттуу билимдер боюнча 
маалыматтар базасын толуктоо, 
мүмкүн болгон талапкерлерди аныктоо 

СЖ и СБ сектору 01.12.2018
ж чейин 

220,0 
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1.9.2 Ойлоп табуучулар жана 
бизнес -өкүлдөрүнүн 
катышуусу менен тегерек 
стол өткөзүү 

ИМ авторлорунун жана бизнес-
структураларынын ортосундагы 
байланыш үчүн аянтчаларды түзүү.  
Мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн 
негизинде, өтүнмөлөрдүн жана ИМдин 
объектилерин көбөйүшү. 
Мыкты ойлоп табууларды жана 
келечектүү инновациялык 
долбоорлорду алга жылдырууга көмөк 
көрсөтүү. 

Экспертиза 
башкармалыгы, 
Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы, 
ИМ Мамфонду 

01.10.2018
ж. чейин 

84,2 

II.  ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИНЕ УКУКТАРДЫ АЛУУНУ ЖАНА 
КОРГООНУН МЕХАНИЗМДЕРИН ӨРКҮНДӨТҮҮ 

№ 
 

Милдеттери Индикаторлору 
 

Жооптуулар Мөөнөтү Бюдже
т 

(миң.с
ом) 

2.1 Интеллектуалдык 
иштин натыйжаларына 
укуктарды берүү жол-
жоболорун өркүндөтүү. 

1. ИМдин объектилерине 
каралган өтүнмөлөрдүн саны; 
2. Электрондук форматта 
берилген өтүнмөлөрдүн үлүшү; 
3. Берилген консультацияларды 
талдоонун жыйынтыгы боюнча 
маалыматтын саны. 
 

Базаркулов А.Э.  
31.12.2018
ж чейин  

 

2.1.1 Электрондук түрдө 
берилген өтүнмөлөрдүн 
маалымат базасын 
өркүндөтүү боюнча 

ИМдин объектилерине өтүнмөлөрү 
кароону оптималдаштыруу 

Экспертиза 
башкармалыгы, 
Маалыматтык 
технологиялар 

01.03.2018
ж.  

чейин 
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сунуштарды иштеп чыгуу сектору 
2.1.2 Кыргыз Республикасынын 

“Патенттик Мыйзамын” 
жакшыртуу боюнча 
сунуштарды иштеп чыгуу 

ИМ объектилерин укуктук коргоо 
системасын өркүндөтүү; 
ИМ объектилерине өтүнмө берүүнү 
жөнөкөйлөтүү жана өтүнмөлөрдү 
кароонун убактысын кыскартуу 

Экспертиза 
башкармалыгы, 
Укук  
башкармалыгы 

01.12.2018
ж. чейин  

 

2.1.3 Кыргыз Республикасынын 
“Салтуу билимдерди 
коргоо” мызамын 
жакшыртуу боюнча 
сунуштарды иштеп чыгуу 

ИМ объектилерин укуктук коргоо 
системасын өркүндөтүү 

Экспертиза 
башкармалыгы, 
Укук  
башкармалыгы 

01.12.2018
ж. чейин   

 

2.1.4 Интеллектуалдык менчик 
объектилерине укуктарды 
коргоо маселелери 
боюнча берилген 
консультацияларды 
талдоо 

ИМ объектилерине карата укуктарды 
коргоого карата өтүнмө ээлеринин  
актуалдуу маселелердин аныктоо 
тууралуу аларды чечүү боюнча 
сунуштарды киргизүү жана чечүү. 
Ведомствонун сайтынын  "Көп 
берилүүчү суроолор" бөлүмүндөгү 
суроолор тизмегин аныктоо. 

ОТ, ПМ,ӨҮгө 
экспертиза 
жүргүзүү 
бөлүмү, 
Товардык 
белгилерди 
экспертөө 
бөлүмү, 
Сектор СД и ТРЗ 

Жарым 
жылдык 

 

2.1.5 ИМБДУ менен бирдикте 
салттуу билим боюнча 
аймактык семинар 
өткөзүү. 

Салттуу билимдер жаатындагы 
актуалдуу маселелерди талкуулоо 

Уюштуруу 
комитети, 
Уюштуруу 
иштери жана 
стратегия 
бөлүмү, 
Экспертиза 
башкармалыгы, 

01.10.2018
ж чейин 
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Эл аралык 
бөлүмү 

2.1.6 ТРИПС макулдашууга 
өзгөртүүлөрдү киргизүү 
тууралу протоколдго 
кошулууга байланыштуу 
«Саламаттык сактоодо 
милдеттүү лицензия» 
деген темада тегерек стол 
өткөзүү 
 

Коомдук талкуулоо Укук  
башкармалыгы, 
Экспертиза 
башкармалыгы, 
Эл аралык 
бөлүмү 

сентябрь-
октябрь 
2018ж.  

 

2.1.7 ИМ объекттерине  
электрондук форматта 
өтүнмө берүү 
мүмкүнчүлүгү жөнүндө 
өтүнмө ээлерине 
маалымат берүүчү 
иштерди жүргүзүү 

ИМ объектилерин каттоого өтүнмө 
берүүнүн жол-жоболорун 
жөнөкөйлөштүрүү 

Экспертиза 
башкармалыгы 

01.12.2018
ж. чейин 

 

2.1.8 Тармак боюнча 
квалификацияны 
жогорулатуу үчүн 
талапкерлерди тандап 
алуу боюнча баян  иштеп 
чыгуу 

Тармак боюнча квалификацияны 
жогорулатуу үчүн талапкерлерди 
тандап алуулардын тартибин аныктоо 

Аналитика жана 
методика 
сектору, 
Укук  
башкармалыгы, 
Экспертиза 
башкармалыгы, 
Мамреестрлер 
бөлүмү 
 

01.07.2018
ж. чейин  
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III. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬДЫК МЕНЧИКТИН ОБЪЕКТИЛЕРИН ПАЙДАЛАНУУ ҮЧҮН 
ШАРТТАРДЫ ТҮЗҮҮ  

№ 
 

Милдеттери Индикаторлору/ 
 

Жооптуулар Мөөнөтү Бюдже
т 

(миң.с
ом) 

3.1 Бюджеттик чөйрөнүн 
уюмдарынын 
интеллектуалдык 
менчикти пайдалануу 
боюнча ишин колдоо 

1. Өткөрүлгөн жолугушуулардын 
саны 

Базаркулов А.Э. 31.12.2018
ж. чейин 

 

3.1.1 ИМтин  жыйынтыгын 
(ЖОЖдор менен бирге) 
коммерциялык ишке 
ашыруу маселелерин 
талкуулоо иш чараларын 
жүргүзүү 

Мамлекеттик ЖОЖдорго өздөрүнүн 
жеке ИМ объектилерине 
байланыштуу коммерциялык иш 
жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү 
ЧУАга өзгөртүүлөрдү киргизүү 
маселелери боюнча концепция иштеп 
чыгуу үчүн сунуштарды иштеп чыгуу. 

ИМ Мамфонду, 
Экспертиза 
башкармалыгы 

01.12.2018
ж. чейин  
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Индикаторлор 

№ Көрсөткүчтүн аталышы Индикаторду өлчөө 
мезгилдүүлүгү 

Индикатордун болжолдонгон мааниси 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2018 
ж. 

1.  ИМ объектилерине каралган 
өтүнмөлөрдүн көлөмү 

Квартал сайын 777 890 670 802 3139 

2.  Интеллектуалдык менчик 
объектилерине укуктарды 
коргоо маселелери боюнча 
берилген консультацияларды 
талдоолордун саны 

Жарым жылдык 

- 1 - 1 2 

3.  Региондордно чогултулган 
салттуу билимдердин 
баяндарынын саны 
 

Квартал сайын 

- 15 15 - 30 

4.  Сыйлыктардын саны 
 

Жылдык 2 - - - 2 

5.  Кызматтык ойлоп табууларга 
өтүнмөлөрдүн үлүшү 

Жылдык - - - 3% 3% 

6.  Электрондук форматта 
берилген өтүнмөлөрдүн үлүшү 

Жылдык - - - 4% 4% 

7.  Коомдук маанилүү иш 
чаралардын саны 
 

Квартал сайын 
- 1 1 1 3 
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АВТОРДУК ЖАНА ЧЕКТЕШ УКУКТАР БАШКАРМАЛЫГЫНЫН  

2018-ЖЫЛГА ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ 
  

I. Интеллектуалдык менчиктин объектилеринин жаратуусундагы потенциалдарын 
өстүрүү 
 

№ 
п/п 

Маселелери/ Иш-
чаралары 

Индикаторлор/ 
Күтүлүүчү жыйынтыгы 

Милдеттүүлөр Мөөнөтү Бюджети 
 (миң сом) 

1.1 Илимий ишмерлердин, 
авторлордун жана ойлоп 
табуучулардын баркын 
көтөрүү жана 
интеллектуалдык 
ишмерлердин жаңы 
натыйжаларын 
жаратуусунда авторлорго 
демилге берүү. 

1. Конкурстун 
алкагындагы 
сыйлыктардын саны  

 

Турсуналиева Ы.Т. 31.12.2018 
чейин 

 

1.1.
1 

“ИМ өнүгүүсүнө салым 
кошуу” конкурсун 
өткөрүүгө катышуу 

Автордук укук объектилерин 
колдонуучуларга жамааттык 
укукту башкарууну жана 
өнүгүүгө жардам көрсөтүү 
менен бирге демилге берүү. 
Социалдык-экономикалык 
өлкөнүн өнүгүүсүндө 
инструмент катары ИМтин 
ролу жана маанисин жалпы 
коомго түшүндүрүү 

Уюштуруу комитети 
Уюштуруу комитет 

жана и стратегия 
бөлүмү (секретариат) 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 

15.04.2018 
чейин 

-  
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1.7 Эл аралык жана 
региондордогу 
өнөктөштөрдүн  билим 
жана информациялык 
ресурстарын 
жеткиликтүү колдонуу. 

1. Өткөрүлгөн окутуу 
курстарынын саны; 
2. ИМин коргоосунун 
негизинде окутулган 
кызматкерлердин саны. 
 

Турсуналиева Ы.Т. 
 
 

31.12.2018 
чейин  

 

1.7.
1 

Билим берүү жана илим 
министрлиги менен 
бирдикте 
“Интеллектуалдык менчик” 
факультативдик курстарын 
ЖОЖдордо киргизүү 
тууралуу иш алып баруу 
 

Курстардын маңызын 
киргизүү, окутуу материалдар 
менен камсыздоо, ошондой эле 
окутуучу кадрларды даярдоо. 
 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 

01.12.2018 
чейин 

 

1.7.
2 

ЖОЖдор үчүн  ИМ 
объектилеринин укуктук 
коргоосу жөнүндө 
окутуучу курстарын 
өткөрүү 
(КРСУ, КГУСТА, КГТУ,  
КРӨ алдындагы КМЮА, 
КМЭУ, Б. Бейшеналиева 
атындагы КМИУ, БГУ, 
МУИТ, КТУ «Манас», 
жана региондук ЖОЖдор 
(Нарын, Талас, Каракол, 
Ош, Джалал-Абад, Чуй 
областы, Кызыл-Кыя) 

Студенттердин, 
аспиранттардын, 
окутуучулардын жана 
ИИИлердин өкүлдорүнүн 
арасында ИМ маселелеринде 
маалыматынын деңгээлин 
жогорулатуу.  
 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы, 
Экспертиза 
башкармалыгы, 
Укук башкармалыгы, 
Стратегиялык 
өнүктүрүү жана 
инновациялар 
башкармалыгы 
 

01.12.2018 
чейин 

470,0 
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1.7.
3 

Укук коргоо, көзөмөлдөө 
жана башка мамлекеттик 
органдардын 
кызматкерлери жана 
кызыкдар тараптар үчүн 
ИМ объектилерин укуктук 
коргоо боюнча кыска 
мөөнөттөгү курстарды 
уюштуруу.  
 

Укук коргоо, көзөмөлдөө жана 
башка мамлекеттик 
органидардын 
кызматкерлеринин арасында 
интеллектуалдык менчик 
чөйрөсүндөгү укук колдонуу 
практикасынын сапатын 
жогорулатуу 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
Укук башкармалыгы 
Экспертиза 
башкармалыгы 
Мамреестрлер 
бөлүмү  

Квартал 
сайын 
 

Бюджети 
жок    

1.8 ИМтин өнүгүүдөгү 
мааниси тууралуу 
коомдун маалыматын 
жогорулатуу 
 

1. Коомго маанилүү иш-
чаранын саны 

Турсуналиева Ы.Т. 
 

31.12.2018 
чейин 

 

1.8.
1 

Кыргыз Республикасынын 
ИИМ Академиясы менен 
биргеликте Кыргыз 
Республикасындагы 
интеллектуалдык менчикти 
укуктук коргоосу боюнча 
тегерек стол өткөрүү 

Кыргыз Республикасынын 
ИИМ Академиясынын 
курсанттарына, жогорку 
курсунун студенттери жана 
профессордук окутуучулар 
курамына мыйзамдын 
чөйрөсүндөгү 
интеллектуалдык менчик 
жаатындагы НУАын практика 
жүзүндө колдонуусун 
тааныштыруу  
 
 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
Укук башкармалыгы 

28.02.2018 
чейин 
 

Бюджети 
жок   
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1.8.
2 

Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу 
КМЮА менен Кыргыз 
Республикасындагы 
биргеликте 
интеллектуалдык менчикти 
укуктук коргоосу боюнча 
тегерек стол өткөрүү 

Повышение уровня знаний 
магистрантов КГЮА при ПКР 
в вопросах интеллектуальной 
собственности 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
Укук башкармалыгы 

30.04.2018 
чейин 

Бюджети 
жок   

1.8.
3 

Программалык 
камсыздоодогу автордук 
укук объектилерин коргоо 
жана сактоо маселелери 
боюнча тегерек стол 
өткөрүү 

Программалык 
камсыздоолорго карата 
автордук укуктун 
корголушунун маанисин 
каржы полициясына жеткирүү 
 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
Укук башкармалыгы 

31.10.2018 
чейин 

Бюджети 
жок   

1.8.
4 

Бизнес чөйрөсүнүн, 
авторлордун, ойлоп 
табуучулардын арасында 
автордук укукту коргоо 
боюнча маалымат берүү 

Бизнес чөйрөсүнүн, 
авторлордун, ойлоп 
табуучулардын арасында 
автордук укукту коргоо 
боюнча маалыматын 
жогорулатуу 
 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
Экспертиза 
башкармалыгы 
Укук башкармалыгы 
Мамфонд ИМ 

01.12.2018 
чейин 

 

1.9 Региондордогу ойлоп 
табуучулук жана 
чыгармачылык 
ишкердикти 
активдештирүү 
 
 

1. Коомго маанилүү иш-
чаранын саны 

Турсуналиева Ы.Т. 
 

31.12.2018 
чейин 
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1.9.
1 

“Маракештик келишим кол 
коюлгандан кийинки беш 
жыл: политикадан 
практикага” темасында 
ИМБДУменен биргелешип 
семинар өткөрүү 

Автордук укук жана чектеш 
укуктарды коргоо 
айланасындагы калкка 
кабарлоо деңгээлин 
жогорулатуу  

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
Укук башкармалыгы 
Эл аралык бөлүм 
МТПК 

23-
24.04.2018 

580,0  

II. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИНЕ УКУК АЛУУ 
ЖАНА КОРГОО МЕХАНИЗМДЕРИН ЖАКШЫРТУУ 

 
№ 
п/п 

Маселелер/иш-чаралар Индикаторлор/ 
Күтүлгөн жыйынтык 

Жооптуулар мөөнөтү Бюджет 
(миң. 
сом) 

2.1 Интеллектуалдык 
менчик натыйжаларына 
укук берүү иш-чараларын 
жакшыртуу. 
Өтүнмөлөрдү берүүдө 
IT-технологияларды 
колдонууну жайылтуу.  
 

1. Автордук укук, чектеш 
укуктаробъектилеринин, 
ЭЭМ үчүн программалар, 
МБнын электрондук түрдөгү 
бөлүгү; 
2. Автордук укук, чектеш 
укуктаробъектилеринин, 
ЭЭМ үчүн программалар, 
МБнын өтүнмөлөрдүн саны; 
3. Аналитикалык 
справкалардын саны; 
4. Ведомствалык 
актылардын саны 
 
 
 

Турсуналиева Ы.Т. 
 

31.12.2018 
чейин 
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2.1.1 Электрондук өтүнмөлөрдү 
берүүнү киргизүү 
алкагында МБсын 
жакшыртуу боюнча 
сунуштарды иштеп чыгуу 

Им объектилерин иштеп чыгуу 
процессин жакшыртуу 
 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
Маалымат 
технологиялар 
сектору 

01.03.2018 
чейин 

 

2.1.2 Электрондук өтүнмөлөрдү 
берүүнүн алкагында 
мекемелик актыларга 
өзгөртүүлөрдү киргизүү 
боюнча сунуштарды 
киргизүү 

Ички иш кагаздарын КРнын 
“Электрондук башкаруу 
жөнүндө” жана “Электрондук 
кол тамга жөнүндө” 
мыйзамдарына төп келтирүү 
 

Аналитика жана 
методика сектору 
Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 

01.12.2018 
чейин 

 

2.1.3 Интеллектуалдык менчик 
объектилерин коргоо 
боюнча берилген 
консультацияларды 
анализдөө 
 

Автордук укук жана чектеш 
укктар жаатындагы 
авторлордун жана укук 
ээлеринин маселелерин 
аныктап, аларды чечүү боюнча 
сунуштарды киргизүү. 
Анализдин жыйынтыгы боюнча 
Кыргызпатенттин сайтына көп 
берилүүчү сурролорду 
жооптору менен жайгаштыруу 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
 

Жарым 
жылдык  

 

2.2 Контрафакттык 
продукциялардын 
жайылтылышын 
төмөндөтүү жан укук 
бузуулар менен 
күрөшүүнүн 

1. Аудиовизуалдык 
продукцияларга жана 
программалык камсыздоолорго 
карата автордук укуктардын 
сакталышы тууралуу 
справкалардын саны 

Турсуналиева Ы.Т. 
 

31.12.2018 
чейин 
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натыйжасын 
жогорулатуу үчүн 
мамлекеттик аралаык 
жана мекемелер аралык 
кызматташтыкты 
күчөтүү 

2. МАК. 

2.2.1 Мекемелер аралык 
комиссияны өткөрүү үчүн 
ИМ чөйрөсүндөгү укук 
бузуулардын алдын алуу 
үчүн материалдарды 
даярдоо 

Мамлекеттин рыногундагы 
контрафакттык 
продукциялардын деңгээлин 
төмөндөтүү боюнча 
сунуштарды иштеп чыгуу 
   

Укук башкармалыгы 
Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
 

01.12.2018 
чейин 

 

2.4 Эл аралык тажрыйбаны 
эске алуу менен 
санариптик чөйрөдө 
ИМти эффективдүү 
коргоо боюнча 
механизмдерди иштеп 
чыгуу 

1. Сунуштардын саны 
 

Турсуналиева Ы.Т. 31.12.2018 
чейин 

 

2.4.1 Ысык-Көл областнында 
УЭЕАК менен бирдикте 
“ИМ чөйрөсүндөгү 
санариптик 
технологиялар” аттуу эл 
аралык семинар өткөрүү 
 

Чет өлкөлүк уюмдардын 
санариптик технологиялар 
чөйрөсүндөгү тажрыйбасы 
менен таанышуу. 
Санариптик технологиялар 
чөйрөсүндө автордук укук жана 
чектеш укуктарды коргоо 
боюнча сунуштарды иштеп 
чыгуу 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
Эл аралык бөлүм 
 

01.10.2018 
чейин 

700,0 
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2.5 Интеллектуалдык 
менчике болгон сый  
маданиятын түзүү  

2. Коомго маанилүү иш-
чаранын саны; 
3. Автордук калем 
акылардын чогулушунун 
көбөйтүүнүн пайызы; 
4. Автордук укук жана 
чектеш укуктар 
объектилерин колдонуучулар 
менен түзүлгөн лицензиялык 
келишимдердин саны; 
5. Автордук калем акы 
боюнча дебитордук 
карыздардын төмөндөшүнүн 
пайызы; 
6. Автордук укук 
чөйрөсүндөгү укук 
бузуучуларга карата сотко 
берүү үчүн даярдалган 
материалдардын саны; 

Турсуналиева Ы.Т. 
 

31.12.2018 
чейин 

 

2.5.1 Кыргыз Республикасынын 
Б. Бейшеналиева 
атындагы Исскуство 
институту менен 
биргеликте автордук жана 
чектеш укуктар 
объектилерин коргоо жана 
сактоо маселелери боюнча 
тегерек стол өткөрүү 

Автордук жана чектеш укуктар 
жаатындагы мыйзамдар менен 
укук ээлерин жана автордук 
укук жана чектеш укук 
объектилеринин 
колдонуучуларын тааныштыруу 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
 

31.05.2018 
чейин  

Бюджети 
жок   
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2.5.2  “Каракчылыкка жол жок - 
2018” акциясын өткөрүү 

КРнын автордук укук жана 
чектеш укуктар жаатындагы 
мыйзамдарды сактоо, 
интеллектуалдык менчик 
укуктарын бузбоо 
пропагандасы, авторлордун 
жана укук ээлеринин укуктарын 
коргоо жана ошондой эле ИМ 
объектилерин камтыган 
продукцияларды камтыган 
контрафакттык продукцияларга 
элдин арасында терс таасир 
калтыруу 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
 

01.12.2018 
чейин 

150,0 

2.5.3 Ысык-Көл, Баткен, 
Жалал-Абад 
областарында 
лицензиялык 
келишимдерди түзүү жана 
автордук калем акыларды 
чогултуу үчүн маалымат 
жайылтуу иштерин 
жүргүзүү 

Республиканын региондорунан 
автордук жана чектеш укуктар 
объетилеринин 
колдонуучуларынан автордук 
калем акы чогултуусун 
жогорулатуу  

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
 

II, III, IV 
кварталда

р 2018 
жыл 

66,0 

2.5.4 Автордук калем 
акылардын 
бөлүштүрүүсүнүн 
мониторингтик 
механизмин иштеп чыгуу 
 

Телерадиокомпаниялардан 
чогулган автордук калем 
акыларды автоматташтырылып 
бөлүштүрүүсү 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
Бухгалтерия 

01.12.2018 
чейин  
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3.1 Бюджеттик чөйродогу 
мекемелер ИМ 
ишмердүүлүгүн 
колдонуусу менен колдоо 

1. Киргизилген иш-кагаз   Турсуналиева Ы.Т. 31.12.2018 
чейин 

 

3.1.1 Бюджеттик мекемелерди 
каржылоо боюнча 
ыйгарым укуктуу 
мамлекеттик органга 
мамлекеттик калем акы 
төлөөчү мекемелерге 
автордук калем акыны 
каржылоо боюнча сунуш 
киргизүү 
 

Автордук калем акыларды 
чогултуунун көтөрүлүшү 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
 

01.07.2018 
чейин 
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Индикаторы  
 

№ Көрсөткүчтүн аталышы Индикаторду 
мезгил мезгил 
менен өлчөө 

 

индикатордун болжолдуу мазмуну 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2018ж

ыл 

1.  2017 жылга салыштырмалуу 
авторлордун сый акыларынын 
көлөмдүк проценти 
 

Квартал сайын 4 4 3 5 4 

2.  Автордук жана чектеш укуктар 
объектилеринин колдонуучулары менен 
түзүлгөн лицензиондук келишимдердин 
саны 
 

Квартал сайын 57 57 115 57 286 

3.  2018 жылдын 01 январына 
салыштырмалуу автордук сый акынын 
дебитордук карызынын азайышынын 
проценти 
 

Квартал сайын 2 2 3 3 10 

4.  Кыргызпатенттин алдындагы 
интеллектуалдык менчик 
объектилеринин укуктук коргоо 
маселелери боюнча окутулган кыска 
мөөнөтүү курстарынын угуучуларынын 
саны 
 

Квартал сайын 20 20 20 20 80 
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5.  Интеллектуалдык менчик 
объектилеринин укуктук коргоо 
маселелери боюнча окутуу курсунун 
саны 

Квартал сайын 2 2 2 2 8 

6.  ЖОЖда өткөрүлгөн факультативдик 
окутуудагы угуучулардын саны 

Квартал сайын 20 20 20 20 80 

7.  Автордук укук жана чектеш укуктар 
объектилерди, ЭЭМ үчүн 
программаларды, МБ каттоо боюнча 
өтүнмөлөдүн электрондук 
форматтагыларынын үлүшү 

Квартал сайын - - - 4% 4% 

8.  Автордук укук жана чектеш укуктар 
объектилерди, ЭЭМ үчүн 
программаларды, МБ каралып чыккан 
өтүнмөлөрүнүн саны 

Квартал сайын 50 50 50 50 200 

9.  Аналитикалык справкалардын саны  Жарым жылдык - 1 - 1 2 

10.  Автордук укуктардын жаатындагы 
мыйзам бузуучулар жөнүндө сотко 
өткөрүлгөн иш-кагаздардын саны 

Квартал сайын 2 2 2 2 8 

11.  Бизнесс-уюмдардын өкүлдөрү жана 
ойлоп табуучулар, авторлордун саны 

Жарым жылдык - 100 - 100 200 

12.  Коомго маанилүү иш-чаранын саны Квартал сайын 1 2 - 3 6 
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УКУК БАШКАРМАЛЫГЫН  

2018-ЖЫЛГА КАРАТА ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ 
 
 

I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТТЕРИН ТҮЗҮҮ ПОТЕНЦИЯЛЫН ОНҮКТҮРҮҮ 
 

№ Тапшырмалар/ Иш-
чаралар 

Индикаторлор/ 
Күтүлгөн жыйынтык 

Жооптуулар Мөөнөттөр Бюджет 
(миң. 
сом) 

1.7 Жеткиликтүү билим 
берүү жана маалымат 
ресурстарын жана 
региондук 
өнөктөштөрдүн 
тажрыйбаларын 
пайдалануу 

1. Өткөрүлгөн 
конкурстардын саны 

Аттокурова А.Т. 31.12.2018- ж. 
чейин 

 

1.7.1 Жогорку окуу 
жайларында ИМ укуктук 
сактоо жана укуктарын 
коргоо маселелери 
боюнча окутуучу 
курстарды жүргүзүү 
(КРСУ, КУУ, КМЮА)  

Максаттуу топтордун 
маалымдоо деңгеелин 
жогорулатуу 
 

Автордук жана 
чектеш укуктарды 
башкармалыгы, 
укук жана эл 
аралык 
келишимдер 
бөлүмү, ИМ 
укуктарын ишке 
ашыруу бөлүмү  
 
 

 01.12.2018-ж. 
чейин 
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1.7.2 Укук коргоо, 
контролдоочу 
органдардын, ошондой 
эле башка мамлекеттик 
органдардын жана 
кызыкдар адамдар-
дын  ИМ объектилерине 
укуктук коргоо маселе-
лери боюнча кыска 
мөөнөттүү окутуу 
курстарына катышуу 

Укук коргоо, контролдоочу 
жана башка мамлекеттик 
органдарынын, 
кызматкерлердин, ИМ 
маселелери боюнча укуктук 
коргоо көрсөтүү жана 
укуктарын коргоо 
маалымдуулук деңгээлин 
жогорулатуу 

Автордук жана 
чектеш укуктарды 
башкармалыгы, 
Укук 
башкармалыгы 
  
   

Квартал сайын 
 
 

 

1.8 ИМдин ролу жана өнү-
гүүдөгү мааниси жөнүн-
дө коомдун маалымат-
туулугун жогорулатуу  

1. Басылмаларын саны  Аттокурова А.Т. 31.12.2018-ж. 
чейин 

 

 
1.8.1 

ИМ объекттерине болгон 
укуктары жөнүндөгү 
келишимдерди түзүү жана 
каттоо боюнча 
брошюраларды даярдоо 

Өтүнмө ээлеринин лицензиялык 
келишимдерди 
каттоо маселелери боюнча 
маалымдуулугун жогорулатуу 

Укук жана эл 
аралык келишим-
дер бөлүмү, ИМ 
укуктарын ишке 
ашыруу бөлүмү  

01.12.2018-ж. 
чейин 

 

1.8.2 КР ИИМ Академиясы 
менен биргеликте 
интеллектуалдык менчик 
укугун коргоо маселелери, 
боюнча тегерек стол 
өткөрүү 

КР ИИМ Академиясынын 
курсанттарын, жогорку курстар-
дын студенттерин жана 
профессордук - окутуучулук 
курамын ИМ чөйрөсүндөгу 
мыйзам чыгаруу жана 
мыйзамдарды колдонуу жааты 
менен тааныштыруу 

Автордук жана 
чектеш укуктарды 
башкармалыгы, 
Укук 
башкармалыгы 
 

28.02.2018-ж. 
чейин 
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1.8.3 КРнын Өкмөт алдындагы 
КМЮА менен биргеликте 
интеллектуалдык менчик 
укугун коргоо маселелери 
боюнча тегерек стол 
өткөрүү 

КРнын Өкмөт алдындагы 
КМЮАнын магистраттарынын 
интеллектуалдык менчик 
маселелри боюнча 
маалымдуулугун жогорулатуу 

Автордук жана 
чектеш укуктарды 
башкармалыгы, 

Укук 
башкармалыгы 

 

30.04.2018-ж. 
чейин 

 

1.8.4 Программалык 
камсыздоого болгон 
автордук укукту сактоо 
жана коргоо маселелери 
боюнча тегерек стол 
өткөрүү 

Финансылык полиция 
органдарынын автордук 
укуктук  жана программалык 
камсыз кылуу объекттеринин 
коргоо жана сактоо мааниси 
жөнүндөгү деңгеелин 
жогорулатуу  

Автордук жана 
чектеш укуктарды 
башкармалыгы, 
Укук 
башкармалыгы 
 

31.10.2018-ж. 
чейин 

 

1.8.5 ИМ объектилерине 
укуктук коргоо 
маселелери боюнча 
бизнес-коомчулуктарга, 
авторлорго, ойлоп 
табуучуларга түшүндүрүү 
иштерин жүргүзүү 

Бизнес-
коомчулуктун,авторлордун,ойл
оп табуучулардын ИМ 
объекттерине укуктук сактоо 
берүү боюнча маалымдуулук 
деңгээлин жогоруулатуу 

Автордук жана 
чектеш укуктарды 
башкармалыгы, 

Укук 
башкармалыгы, 

ИМ мамлекеттик 
фонду 

 

01.12.2018-ж. 
чейин 

 

1.9 Региондордо ойлоп  
табуучулук жана 
чыгармачылык иштерин 
активдештирүү 
 
 
 

2. Коомдук маанилүү иш-
чаралардын саны 

Аттокурова А.Т. 31.12.2018- ж. 
чейин 
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1.9.1 ИМБДУ менен бирдикте 
«Марракеш келишими – 
кол койгондон кийин беш 
жыл: саясаттан практикага 
карай» семинарын 
өткөрүү 

Калктын автордук жана чектеш 
укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү 
маалымдуулугун жогорулатуу 

 Автордук жана 
чектеш укуктарды 
башкармалыгы, 
Укук 
башкармалыгы, 
Эл аралык бөлүм 
 

23-24.04.2018-
ж. 

 

II. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИНЕ УКУКТАРДЫ АЛУУ ЖАНА 
КОРГОО МЕХАНИЗМДЕРИН ӨРКҮНДӨТҮҮ 

 
№ Тапшырмалар/ Иш-

чаралар 
Индикаторлор/ 

Күтүлгөн жыйынтык 
Жооптуулар Мөөнөттөр Бюджет 

(миң.со
м) 

2.1 Интеллектуалдык иштин 
натыйжаларына укуктарды 
берүү жол-жобосун 
өркүндөтүү 

1. Укуктук ченемдик 
актылардын долбоорлорунун 
саны 
2. Аналитикалык маалым-
каттардын саны 

Аттокурова А.Т. 31.12.2018- 
ж. чейин 

 

2.1.1  КРнын “Патенттик 
мыйзам” Мыйзамын 
өркүндөтүү боюнча 
сунуштарды иштеп чыгуу 

Интеллектуалдык менчик 
объекттерине укуктук коргоо 
көрсөтүү системасын өркүндөтүү 

Экспертиза 
башкармалыгы, 
Укук жана эл 
аралык келишим-
дер бөлүмү 

01.12.2018-
ж. чейин 

 

2.1.2 КРнын “Салттуу 
билимдерди коргоо 
жөнүндөгү” Мыйзамын 
өркүндөтүү боюнча 
сунуштарды иштеп чыгуу  

Интеллектуалдык менчик 
объекттерине укуктук коргоо 
көрсөтүү системасын өркүндөтүү 
 

Экспертиза 
башкармалыгы; 
Укук 
башкармалыгы 

01.12.2018-
ж. чейин 
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2.1.3 Интеллектуалдык менчикти 
коргоо жана сактоо боюнча 
берилген 
консультацияларды талдоо 

Өтүнмө ээлеринин ИМне укуктук 
сактоо жана коргоо боюнча 
көйгөйлөрүн аныктоо. 
Ведомстволор сайтында "Көп 
берилүүчү суроолор" 
рубрикасында жайгаштыруу учун 
суроолор тизмегин аныктоо 

Укук жана эл 
аралык 
келишимдер 
бөлүмү; 
Интеллектуалдык 
менчик укуктарын 
ишке ашыруу 
бөлүмү 

Жарым 
жылдыктар 
боюнча 
 

 

2.1.4  «Интеллектуалдык менчик 
укуктарынын соода 
аспектилери боюнча» 
Макулдашуусуна 
кошулуусуна байланыштуу 
протоколго өзгөртүүлөрдү 
киргизүү жөнүндөтемасына 
арналган тегерек стол 
өткөрүү 

Коомдук талкуулоо  Укук 
башкармалыгы 
Экспертиза 
башкармалыгы 
Эл аралык бөлүмү 

сентябрь-
октябрь 
2018-ж.  

106,6 

2.1.5 Талапкерлердин 
тармактартык 
квалификациясын 
жогорулатуу боюнча 
Жобосун иштеп чыгуу 

Талапкерлердин тармактартык 
квалификациясын жогорулатуу 
боюнча Жобосун иштеп чыгуу 
 

Аналитика жана 
методика сектору, 
Укук 
башкармалыгы, 
Экспертиза 
башкармалыгы, 
Мамреестрлер 
бөлүмү 
 
 
 

01.07.2018-
ж. чейин 
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2.2 Контрафакттык продук-
циянын таралышынын 
деңгээлин азайтуу жана 
тартип бузуу каршы 
күрөшүү натыйжалуу-
лугун жогорулатуу үчүн 
мамлекеттер жана ве-
домстволор аралык өз ара 
аракеттенүүнү жөндөө 

1. ВАКтын ИМ менчик 
жаатында укук бузууларга 
бөгөт коюу боюнча отуруму 
 

Аттокурова А.Т. 31.12.2018- 
ж. чейин 

 

2.2.1 ВАКтын ИМ менчик 
жаатында укук бузууларга 
бөгөт коюу боюнча 
отурумун өткөрүү 
 

Өлкөнүн рыногунда 
контрафакттык продукциянын 
деңгээлин төмөндөтө турган 
чечимдерди иштеп чыгуу 

Укук 
башкармалыгы, 
Автордук жана 
чектеш укуктар  
башкармалыгы 

01.12.2018-
ж.  

  

2.3 ИМ укуктарын ишке 
ашыруу,талаш-
тартыштарды сотко 
чейин жөнгө салуу үчүн 
медиация инстититунун 
түзүү процесстерине 
жарандык коомду тартуу 

3. Окутулган медиатор; 
4. Коомдук маанилүү иш 
чаралардын саны  

Аттокурова А.Т. 31.12.2018- 
ж. чейин 

 

2.3.1 Интеллектуалдык менчик 
менен байланышкан 
тартыштарды чечүү боюнча 
медиаторлордун окуусун 
уюштуруу 

Коомдун жана укук ээлеринин 
ортосундагы тең салмактуулукту 
сактоо 

Укук жана эл 
аралык келишим-
дер бөлүмү, 
Интеллектуалдык 
менчик укуктарын 
ишке ашыруу 
бөлүмү 

01.12.2018-
ж. чейин 

200,0 
(ГП) 



 

81 

2.3.2 Медиация институтун КРде 
ишке киргизүү 
чөйрөсүндөгү актуалдуу 
жана практикалык 
маселелер боюнча семинар 
өткөрүү 

Кыргыз Республикасында 
интеллектуалдык менчик менен 
байланышкан талаштарды 
чечүүдө медиацияны колдонуу 
боюнча негиздерди түзүү 

Укук 
башкармалыгы, 
Эл аралык бөлүм 

31.07.2018-
ж. чейин 
 

106,6 

 
V. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТТЕРИН КОЛДОНУУГА ШАРТТАРДЫ ТҮЗҮҮ 
 

№ Тапшырмалар/ Иш-
чаралар 

Индикаторлор/ 
Күтүлгөн жыйынтык 

Жооптуулар Мөөнөттөр Бюджет 
(миң. 
сом) 

3.2 Фискалдык,администраци
ялык жана мыйзамдык 
нормаларды иштеп чыгуу 
жана ишке ашыруу 
аркылуу чакан жана орто 
ишканаларды ИМ 
объекттерин киргизүүгө 
түрткү берүү 
 

1. Укуктук ченемдик 
актынын долбоору 

Аттокурова А.Т. 31.12.2018- 
ж. чейин 

 

3.2.1 КРдин  «ИМ объекттерин 
коммерциялаштыруу 
жөнүндө» Мыйзамынын 
долбоорун иштеп чыгуу 
 
 
 

ИМ объекттерин 
коммерциялаштыруу үчүн 
укуктук шарттарын түзүү 

Укук 
башкармалыгы, 
ИМ Мамфонду 
 

01.12.2018-
ж. чейин 
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3.4 ИМ авторлорунун жана 
бизнес-структуралардын 
өз ара байланышуусу үчүн 
демонстративдик-
тажрыйбалуу аянттарды 
түзүү 

 Укуктук ченемдик актынын 
долбоору 

Аттокурова А.Т. 31.12.2018- 
ж. чейин 

 

3.4.1  «Инновациялык ишмердик 
жөнүндө» КР Мыйзамын 
актуалдаштыруу 
 

Инновациялык ишмердикти 
өнүктүрүү үчүн укуктук 
шарттарды түзүү 

Инновация жана 
стратегиялык 
өнүгүү 
башкармалыгы, 
Укук 
башкармалыгы 

01.12.2018-
ж. чейин  

 

3.4.2 Мамлекеттик 
инновациялык фондун 
түзүү жөнүндөгү маселени 
иштеп чыгуу 

Инновациялык ишмердикти 
финансылык колдоо үчүн 
шарттарды түзүү 

Инновация жана 
стратегиялык 
өнүгүү 
башкармалыгы, 
Укук 
башкармалыгы 

01.12.2018- 
ж. чейин 
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Индикаторлор 
 

№ 
Индикаторлор 

Индикаторду 
ченөөнүн 
мезгилдүүлүгү 

Индикатордун 2018- жылга болгон 
болжолдуу мааниси 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4кв. 2018 
1.  Апелляциялык кеңеште каралган каршы 

пикирлер жана арыздардын саны 
Жарым жылдыктар 

боюнча   1 1 2 

2.  Интеллектуалдык менчик системасын 
өнүктүрүүгө багытталган ченемдик 
укуктук актылардын саны 

Жарым жылдыктар 
боюнча   0 1 1 

3.  Интеллектуалдык менчик жаатында 
Кыргызпатенттин катышуусундагы 
тартыштардын саны 

Квартал сайын 2 2 2 2 8 

4.  Интеллектуалдык менчик объекттерине 
укуктарды коргоого карата берилген 
консультациялар боюнча аналитикалык 
маалым каттардын саны 

Жарым жылдыктар 
боюнча   1 1 2 

5.  Интеллектуалдык менчик объекттерине 
карата укуктарды тескөө боюнча 
катталган келишимдердин саны 

Квартал сайын 25 25 26 27 103 

6.  Өткөрүлгөн курстардын саны Квартал сайын 1 1 1 1 4 
7.  Окутулган медиаторлордун саны Жылдык - - - 1 1 
8.  Интеллектуалдык менчик жаатында 

тартип бузууларды алдын алуу боюнча 
чакан жана орто ишканалардын отуруму 

Жылдык - - - 1 1 

9.  Өткөрүлгөн коомдук маанилүү иш-
чаралардын саны Квартал сайын - 1 2 - 3 

10.  Басылмалардын саны Жылдык - - 1 - 1 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ЖАНА 
ИННОВАЦИЯЛАР МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫНЫН  

2018-ЖЫЛГА БАСЫЛМАЛАРЫНЫН ПЛАНЫ 
 

№ Максаттары/милдеттери Индикаторлору Жооптуулар Мөөнөтү  Басылма-
лардын 

пара-
метрлери 

Финансы
-лык 

чыгым-
дары 
(сом) 

I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИН ЖАРАТУУ БОЮНЧА МҮМКҮНЧҮЛҮКТҮ 
КҮЧӨТҮҮ 

1.1. Авторлорго 
интеллектуалдык 
ишинин жаңы 
натыйжаларын 
жаратууга жана ойлоп 
табуучулардын, 
авторлордун жана 
илимий 
кызматкерлердин 
аброюн жогорулатууга 
өбөлгө түзүү 

- ИМди 
өнүктүрүүгө 
кошкон салымы 
үчүн моралдык 
сыйлоо боюнча 
басылмалардын 
саны 

Рымбекова Н. Н. 
 

Квартал 
сайын 

  

1.1.1. Ч. Т. Айтматовдун 90 
жылдык мааракесине 
карата библиографиялык 
көрсөткүч чыгаруу 

Илимдин жана 
маданияттын 
белгилүү 
ишмерлеринин 

(Мамлекеттик 
патенттик-
техникалык 
китепкана) 

30.07. 
2018-
жылга 
чейин 

1 көрсөткүч, 
25 нускада, 
кагазда, 
кара/ак, 

 



 

85 

ИМди өнүктүрүүгө 
кошкон салымы 
жөнүндө коомго 
маалымат берүү  

калыбы А5, 
көлөмү: 30 
бет. 

1.1.2. С. Ж. Жекишеванын 
эмгектеринин 
библиографиялык 
көрсөткүчүн чыгаруу 
(ойлоп табуучунун 70 
жылдык мааракесине 
карата) 

Илимдин жана 
маданияттын 
белгилүү 
ишмерлеринин 
ИМди өнүктүрүүгө 
кошкон салымы 
жөнүндө коомго 
маалымат берүү 

(Мамлекеттик 
патенттик-
техникалык 
китепкана) 

31.10. 
2018-
жылга 
чейин 

1 көрсөткүч, 
25 нускада, 
кагазда, 
кара/ак, 
калыбы А5, 
көлөмү: 30 
бет. 

 

1.1.3. Ч. Айтматовдун 
чыгармалары боюнча 
жаш сүрөтчүлөрдүн 
иштеринин альбомун 
чыгаруу (Ч. Айтматовдун 
90 жылдык мааракесине 
карата) 

ИМдин жаңы 
объектилерин 
түзүүгө жаш 
сүрөтчүлөрдү 
өбөлгөлөө 

(Мамлекеттик 
патенттик-
техникалык 
китепкана) 

30.05. 
2018-
жылга 
чейин 

1 альбом, 100 
нускада, 
толук түстүү, 
кагазда, 
калыбы А4, 
көлөмү: 50 
бет  

 

1.3. ИМди жаратуу үчүн 
инфратүзүмдү 
өнүктүрүү 

- Мамлекеттик 
патенттик фонд 
үчүн чыгарылган 
материалдардын 
саны  
 
 
 
 

Рымбекова Н. Н. 
 

Ай сайын   



 

86 

1.3.1. «Интеллектуалдык 
менчик» расмий 
бюллетенде №12/2017 – 1-
11/2018-жылдары 
жарыяланган Кыргыз 
Республикасынын ойлоп 
табууларынын 
сыпаттамаларын чыгаруу 

Мамлекеттик 
патенттик фондду 
себилдөө жана 
патенттик 
маалыматты 
жайылтуу 

(Мамлекеттик 
реестрлер 
бөлүмү) 

Ай сайын, 
15ине 
чейин 

12 чыгары-
лыш, 72 нус-
кадан – кагаз-
да,60 нуска-
дан – ком-
пакт-дискте, 
кара/ак, 
жалпы көлө-
мү – 1500 бет 

 

1.3.2. Ойлоп табуулардын, 
пайдалуу моделдердин, 
өнөр жай үлгүлөрүнүн, 
товардык белгилердин 
жана тейлөө 
белгилеринин жылдык 
көрсөткүчүн чыгаруу  

Патенттик 
маалыматты 
издөөнү 
жөнөкөйлөштүрүү 

(Мамлекеттик 
реестрлер 
бөлүмү) 

28.02. 
2018-
жылга 
чейин 

1 журнал, 85 
нускада (10 
нуска – кагаз-
да, 75 нуска – 
компакт-
дискте), 
мамл. жана 
расмий тил-
дерде бир 
журналда, 
калыбы А4, 
кара/ак, 
көлөмү: 200 
бет 

 

1.5. Таланттуу балдарды 
жана жаштарды 
табуунун жана 
чыгармачылык процесске 
тартуунун 

 Жаштардын 
чыгармачылыгына 
колдоо көрсөтүүдө  
басылмалардын 
саны 

Рымбекова Н. Н. 
 

Квартал 
сайын 
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механизмдерин иштеп 
чыгуу  

1.5.1. Жаш авторлордун кол 
жазмаларынын 
«Саамалык-14»  
китебин чыгаруу 

Жаш авторлордун 
чыгармачылыгына 
колдоо көрсөтүү, 
Кыргыз 
Республикасынын 
жаштарынын 
интеллектуалдык 
мүмкүнчүлүгүн 
чыңдоо жана 
өнүктүрүү 

(Интеллектуал-
дык менчиктин 

мамлекеттик 
фонду) 

31.06. 
2018-
жылга 
чейин 

1 китеп 300 
нускада 
(мамл.тилде), 
кагазда, а/к, 
түстүү 
арасына 
салуулар 
жана 
мукабасы 
калыбы:А5, 
көлөмү: 200 
бет 

 

1.5.2. 7 жаш авторлордун 
китептерин чыгаруу 

Жаш авторлордун 
чыгармачылыгына 
колдоо көрсөтүү, 
Кыргыз 
Республикасынын 
жаштарынын 
интеллектуалдык 
мүмкүнчүлүгүн 
чыңдоо жана 
өнүктүрүү 

(Интеллектуал-
дык менчиктин 
мамлекеттик 
фонду) 

31.10. 
2018-
жылга 
чейин 

7 китеп 1050 
нускада (ар 
бири 150 
нускадан), 
кагазда, а/к,   
түстүү 
арасына 
салуулар 
жана 
мукабасы 
калыбы:А5, 
көлөмү: 200 
бет 
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1.6. Илимий-техникалык 
чыгармачылык ийримдер 
тармагын кеңейтүү, 
окуу-методикалык 
материалдарды иштеп 
чыгуу. 

 Балдардын жана 
жаштардын 
техникалык 
чыгармачылык 
борборлорунун 
тармагын 
өнүктүрүү 
максаттарындагы 
окуу-усулдук 
басылмалардын 
саны 

Рымбекова Н. Н. 
 

Квартал 
сайын 

  

1.6.1.  Техникалык 
чыгармачылык 
конкурстарынын жана 
көргөзмөлөрүнүн 
материалдарын чыгаруу 
(каталогдор, грамоталар, 
дипломдор, программалар, 
чакылуулар ж.б.)  
 
 

Балдардын жана 
жаштардын 
техникалык 
чыгармачылыгына 
колдоо көрсөтүү, 
Интеллектуалдык 
менчиктин 
мамлекеттик 
фондунун 
ишмердүүлүгүнө 
маалыматтык 
колдоо көрсөтүү 

(Интеллектуал-
дык менчиктин 

мамлекеттик 
фонду) 

Квартал 
сайын 

отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
айдын 
5ине 

чейин 

Ар кандай 
калыпта, 
көлөмдөр 
жана 
маалымат 
алып 
жүрүүчүлөр, 
к/а, түстүү. 

 

1.6.2. “Кыргыз 
Республикасындагы ТИКБ 
тарамы” эскерткичин 
чыгаруу 

ТИКБнын иши 
жана көрсөтүлүүчү 
кызматтар жөнүндө 
малымат берүү  

(Интеллектуалды
к менчиктин 
мамлекеттик 

фонду) 

30.06. 
2018-
жылга 
чейин 

2 эскерткич, 
200 нускада 
(мамл. жана 
расмий 
тилдерде 100 
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нускадан), 
кагазда, 
түстүү, 
калыбы А6, 
көлөмү 6 бет. 

1.8. Өнүктүрүүдө ИМдин 
ролу жана мааниси 
жөнүндө коомдун 
маалыматтуулугун 
жогорулатуу 

- Интеллектуалдык 
менчиктин ролу 
жана мааниси 
жөнүндө коомду 
маалыматташтыр
уу максаттарында 
чыгарылган 
материалдардын 
саны  

Рымбекова Н. Н. 
 

Ай сайын   

1.8.1. “Кыргызпатенттин 
жаңылыктары: 
интеллектуалдык менчик 
жана инновациялар 
маселелери” илимий-
практикалык журналынын 
№2/2017, №1/2018 
сандарын кыргыз жана 
орус тилдеринде бир 
журналда чыгаруу  

КРӨ ИМИМКнын 
иш багыттары 
жана жүргүзө 
турган иштери 
жөнүндө коомго 
маалымат берүү, 
ойлоп табуучулар 
үчүн маалыматтык 
аянтча берүү 

(Бардык 
түзүмдүк 

бөлүмдөр) 

№2/2017 – 
28.02. 
2018-
жылга 
чейин 

№1/2018 – 
31.07. 
2018-
жылга 
чейин  

Журналдын 2  
номери, Нус-
касы: 120, 
кагазда (ар 
бир чыгары-
лышы 60 нус-
кадан), 70 
нуска –  ком-
пакт-дискте  
(ар бир 
чыгарылышы 
35 нускадан), 
кыргыз жана 
орус тилдер-
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инде бир 
басылмада, 
түстүү, 
калыбы А4, 
көлөмү: 150 
бет 

1.8.2. “Кыргызпатент жөнүндө 
жалпы маалымат” 
проспектисин чыгаруу  

Ведомствонун иши 
жөнүндө коомго 
маалымат берүү  

(Инновациялар 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы) 

31.02. 
2018-
жылга 
чейин 

3 проспект, 
300 нускада 
(100 нускадан 
– мамл, 
расмий, эл 
аралык 
тилдерде), 
кагазда, 
түстүү, 
калыбы А5, 
көлөмү: 15 
бет 

 

1.8.3. “Өнөр жай менчик 
объектилерин 
пайдаланууга лицензиялык 
келишимдер” 
брошюрасын чыгаруу 

Өнөр жай менчик 
объектилерин 
пайдаланууга 
лицензиялык 
келишимдерди 
түзүүнүн 
шарттары 
тууралуу өтүнмө 
ээлерине 
маалымат берүү  

(Укук 
башкармалыгы) 

31.03. 
2018-
жылга 
чейин 

1 брошюра, 
50 нускада 
(25 нускадан 
мамл. жана 
расмий 
тилдерде), 
калыбы А5, 
көлөмү: 35 
бет 

 



 

91 

1.8.4. «Ойлоп табууларды 
патенттөө» эскерткичин 
чыгаруу 

Мүмкүнчүлүктүү 
өтүнмө ээлерине 
маалымат берүү, 
жол-жоболорун 
түшүндүрүү 

(Экспертиза 
башкармалыгы) 

 

31.03. 
2018-
жылга 
чейин 

2 эскерткич 
50 нускадан 
(30 нуска–  
расмий 
тилде, 20 
нуска – 
мамл.тилде), 
кагазда, 
калыбы А 5, 
көлөмү: 12 
бет 

 

1.8.5.  «Пайдалуу моделдерди 
патенттөө» эскерткичин 
чыгаруу 

Мүмкүнчүлүктүү 
өтүнмө ээлерине 
маалымат берүү, 
жол-жоболорун 
түшүндүрүү 

(Экспертиза 
башкармалыгы) 

 

31.03. 
2018-
жылга 
чейин 

2 эскерткич 
50 нускадан 
(30 нуска–  
расмий 
тилде, 20 
нуска – 
мамл.тилде), 
кагазда, 
калыбы А 5, 
көлөмү: 8 бет 

 

1.8.6. «Өнөр жай үлгүлөрүн 
патенттөө» эскерткичин 
чыгаруу 

Мүмкүнчүлүктүү 
өтүнмө ээлерине 
маалымат берүү, 
жол-жоболорун 
түшүндүрүү 

(Экспертиза 
башкармалыгы) 

 

31.03. 
2018-
жылга 
чейин 

2 эскерткич 
50 нускадан 
(30 нуска–  
расмий 
тилде, 20 
нуска – 
мамл.тилде), 
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кагазда, 
калыбы А 5, 
көлөмү: 12 
бет  

1.8.7. «Товардык белгилерди 
жана тейлөө белгилерин 
каттоо» эскерткичин 
чыгаруу 

Улуттук жол-жобо 
боюнча өтүнмө 
берүү боюнча 
өтүнмө ээлерине 
маалымат берүү 

(Экспертиза 
башкармалыгы) 

 

31.03. 
2018-
жылга 
чейин 

2 эскерткич 
400 нускада 
(200 нускадан 
– мамл. жана 
расмий 
тилдерде), 
кагазда, 
түстүү, 
калыбы А5, 
көлөмү: 8 
беттен 

 

1.8.8. «Товардык белгилерди эл 
аралы каттоо» 
эскерткичин чыгаруу 

Мадрид системасы 
боюнча (эл аралык 
жол-жобо) өтүнмө 
берүү боюнча 
өтүнмө ээлерине 
маалымат берүү 

(Экспертиза 
башкармалыгы) 

 

31.03. 
2018-
жылга 
чейин 

2 эскерткич 
100 нускада 
(50 нускадан 
мамл. жана 
расмий 
тилдерде), 
кагазда, 
түстүү, 
калыбы А5, 
көлөмү: 16 
беттен  
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1.8.9. «Товарлар чыгарылган 
жерлердин аталыштары» 
эскерткичин чыгаруу 

Каттоого 
өтүнмөлөрдү берүү 
боюнча өтүнмө 
ээлерине маалымат 
берүү 

(Экспертиза 
башкармалыгы) 

 

31.03. 
2018-
жылга 
чейин 

 2 эскерткич 
100 нускада 
(50 нускадан 
мамл. жана 
расмий 
тилдерде), 
кагазда, 
түстүү, 
калыбы А5, 
көлөмү: 2 
беттен 

 

1.8.10 «Автордук укук жана 
чектеш укуктар жөнүндө 
Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдары» жыйнагын 
чыгаруу 

ИМ чөйрөсүндө 
колдонулуп жаткан 
мыйзамдар 
жөнүндө маалымат 
таратуу  

(Автордук укук 
жана чектеш 

укуктар 
башкармалыгы) 

30.04. 
2018-
жылга 
чейин 

1 книга, 200 
экз., на 
бумаге, на 
офиц. яз., 
обложка 
цветн., 
объем: 240 
стр. 

 

1.8.11 Азиз жана көрүүсү 
начарларга же башка 
мүмкүнчүлүгү чектел-
гендерге жарыяланган 
адабий чыгармалардын 
жеткиликтүүлүгүн жеңил-
детүү тууралуу Марракеш 
келишими жөнүндө 
брошюра чыгаруу  

Марракеш 
келишими боюнча 
автордук 
укуктарга карата 
мүмкүнчүлүктөр, 
чектөөлөр жана 
четтетүүлөр 
жөнүндө 
маалымат берүү 

(Автордук укук 
жана чектеш 

укуктар 
башкармалыгы) 

23.04. 
2018-
жылга 
чейин 

1 брошюра, 
200 нускада, 
кагазда, рас-
мий тилде, 
түстүү арасы-
на салуулар 
жана мукаба-
сы, көлөмү: 
60 бет 
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1.8.12 «Кыргызпатенттин 2018-
жылга негизги иш-
чараларынын планы» 
брошюрасын чыгаруу 

Ведомствонун 
2018-жылга 
плндары жөнүндө 
маалымат берүү 

(Инновациялар 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы) 

01.04. 
2018-
жылга 
чейин 

1 брошюра, 
35 нускада, 
кагазда, 
кара/ак, 
калыбы А5, 
мамл. жана 
расмий 
тилдерде бир 
брошюрада, 
көлөмү: 150 
бет 

 

1.8.13 «Жылдык отчет - 2017» 
басылмасын чыгаруу 

2017-жылда ИМ 
тутумун 
өнүктүрүүнүн 
тенденциялары 
жөнүндө коомго 
маалымат берүү 

(Инновациялар 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы) 

30.04. 
2018-
жылга 
чейин 

1 журнал, 100 
нускада (10 
нуска – 
кагазда, 90 
нуска – 
компакт-
дискте), 
калыбы А4, 
толук түстүү, 
мамл, 
расмий, эл 
аралык 
тилдерде бир 
журналда, 
көлөмү: 200 
бет 
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1.8.14 ИМ тутумунун 
түзүлгөндүгүнүн 25 
жылдыгына карата 
инновациялык 
долбоорлордун каталогун 
чыгаруу 

Келечектүү ойлоп 
табуулар жана 
иштелмелер 
жөнүндө 
мүмкүнчүлүктүү 
пайдалануучуларга 
жана 
инвесторлорго 
маалымат берүү 

(Инновациялар 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы) 

30.04. 
2018-
жылга 
чейин 

1 брошюра 
100 нускада 
(50 нускада 
мамл. жана 
расмий 
тилдерде), 
кагазда, 
калыбы А5, 
түстүү  

 

1.8.15 “Кыргызстанда 
интеллектуалдык 
менчикти коргоо 
тутуму” 
библиографиялык 
көрсөткүчүн чыгаруу  

Кыргыз 
Республикасында 
ИМ тутумунун 
калыптанышы жана 
өнүгүшү жөнүндө 
маалымат берүү 

(Мамлекеттик 
патенттик-
техникалык 
китепкана) 

30.06. 
2018-
жылга 
чейин 

1 брошюра, 
25 нускада, 
кагазда, 
кара/ак, 
калыбы А5, 
көлөмү: 25 
бет 

 

1.8.16 Интеллектуалдык менчик 
чөйрөсүндөгү санариптик 
технологиялар жөнүндө 
брошюра чыгаруу 

Интеллектуалдык 
менчик чөйрөсүндө 
санариптик 
технологияларды 
пайдалануунун 
мүмкүнчүлүктөрү 
жөнүндө маалымат 
берүү 
 
 
 
 

(Автордук укук 
жана чектеш 

укуктар 
башкармалыгы) 

30.08. 
2018-
жылга 
чейин 

1 брошюра, 
50 нускада, 
кагазда, 
расмий 
тилде, 
көлөмү: 40 
бет 
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1.8.17 Интернет тарамынын 
ресурстарын пайдалануу 
менен патенттик издөө 
жүргүзүү боюнча усулдук 
сунуштарды чыгаруу 

Патенттик 
маалыматтарды 
издөө каражаттары 
жөнүндө ойлоп 
табуучуларга жана 
илимий 
кызматкерлерге 
маалымат берүү 

(Интеллектуалды
к менчиктин 
мамлекеттик 

фонду) 

20.09. 
2018-
жылга 
чейин 

1 брошюра, 
150 нускада, 
кагазда, 
кара/ак, 
түстүү 
мукаба, 
калыбы А5, 
көлөмү: 25 
бет  

 

1.8.18 «Интеллектуалдык жана 
инновациялык ресурстар – 
2018» көргөзмөсүнүн 
каталогун чгаруу 

Республиканы 
экономикалык 
өнүктүрүү жана 
инновациялык 
жигердүүлүктү 
сыйлоо үчүн 
келечектүү 
инновациялык 
технологиялар 
жөнүндө маалымат 
берүү 

(Инновациялар 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы) 

15.12. 
2018-
жылга 
чейин 

1 брошюра, 
200 нускада 
(100 нускадан 
мамл. жана 
расмий 
тилдерде), 
кагазда, 
толук түстүү, 
калыбы А5, 
көлөмү: 150 
бет  

 

1.8.19 Семинарлардын, тегерек 
үстөлдөрдүн, тренинг-
дердин, конференция-
лардын таратып берме 
материалдарын жана иш 
кагаздарын мамлекеттик 
тилде жүргүзүү боюнча 
материалдарды чыгаруу 

КРӨ ИМИМКнын 
ишин маалыматтык 
колдоо 

(Бардык 
түзүмдүк 

бөлүмдөр) 
 

Квартал 
сайын 

отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
айдын 
5ине 

чейин 

Ар кандай 
калыпта, 
көлөмдөр 
жана 
маалымат 
алып 
жүрүүчүлөр, 
к/а, түстүү. 
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II. ИМОну коргоонун жана укук алуунун механизмдерин жакшыртуу 
2.1. Интеллектуалдык 

иштин натыйжаларына 
укук берүүнүн жол-
жоболорун жакшыртуу. 

Интеллектуалдык 
менчик 
объектилерине 
укуктарды коргоо 
боюнча чыгарылган 
материалдардын 
саны  

Рымбекова Н.Н. Ай 
сайын 

  

2.1.1. “Интеллектуалдык 
менчик” расмий 
бюллетендин №12/2017 – 
1-11/2018 сандарын 
чыгаруу 

КРнын мамлекеттик 
реестрлеринде 
катталган ойлоп 
табуулар, пайдалуу 
моделдер, өнөр жай 
үлгүлөрү, товардык 
белгилер, 
көрсөткүчтөр, 
ТЧЖА, фирмалык 
аталыштар, 
программалык 
продуктулар 
жөнүндө 
маалыматтарды 
жарыялоо 
 
 
 
 
 

(Экспертиза 
башкармалыгы, 
Автордук укук 
жана чектеш 

укуктар 
башкармалыгы, 
Мамлекеттик 

реестрлер 
бөлүмү) 

Ай сайын 
отчеттук 
мезгилде

н 
кийинки 
айдын 
5ине 

чейин 

12 номер,  
780 нускада 
(65 нускадан 
– ай сайын) 
кагазда, 
720 нускада – 
компакт-
дискте (60 
нускадан – ай 
сайын), к/а, 
түстү, 
калыбы:А4, 
көлөмү: +- 
120 бет 
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III. ИМОну пайдалануу үчүн шарттарды түзүү 
3.4. ИМ авторлорунун жана 

бизнес-түзүмдөрдүн өз 
ара аракеттенүүсү үчүн 
демонстрациялык-
тажрыйба аянтчаларын 
түзүү 

Жаңы 
технологиялар жана 
атаандаштыкка 
жөндөмдүү 
продуктуларды 
иштеп чыгуу 
жөнүндө ЧОИлерге 
жардам катары 
чыгарылган 
басылмалардын 
саны 

Рымбекова Н. Н. Квартал 
сайын 

  

3.4.1. Чакан жана орто 
ишканаларга жардам: 
«Балдардын тамак-ашы: 
ассортименти  жана 
өндүрүш технологиясы» 
реферативдик жыйнагын 
чыгаруу 

Жаңы 
технологиялар жана 
атаандаштыкка 
жөндөмдүү 
продуктуларды 
иштеп чыгуу 
жөнүндө 
ЧОИлердин 
өкүлдөрүнө 
маалымат берүү  

(Мамлекеттик 
патенттик-
техникалык 
китепкана) 

30.04. 
2018-
жылга 
чейин 

1 жыйнак, 50 
нускада, 
кагазда, 
түстүү, 
калыбы А4, 
көлөмү: 200 
бет 

 

3.4.2.  Чакан жана орто 
ишканаларга жардам: 
«Балдардын кийим-
кечектери: 
конструкциялоо, 

Жаңы 
технологиялар жана 
атаандаштыкка 
жөндөмдүү 
продуктуларды 
иштеп чыгуу 

(Мамлекеттик 
патенттик-
техникалык 
китепкана) 

30.10. 
2018-
жылга 
чейин 

1 жыйнак, 50 
нускада, 
кагазда, 
түстүү, 
калыбы А4, 
көлөмү: 200 
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моделдештирүү жана 
тигүү технологиясы» 
реферативдик жыйнагын 
чыгаруу 

жөнүндө 
ЧОИлердин 
өкүлдөрүнө 
маалымат берүү  

бет 

 Жыл ичиндеги финансылык чыгымдар: 1000, 0 тыс. сом 
 

Индикаторлор 
 

№ Индикатордун аталышы Индикатор 
өлчөмүнүн булагы  

Индикатор 
өлчөмүнүн 

мезгилдүүлүгү 

 Индикатордун алдын ала 
маалымдалган мааниси 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2018-
жыл 

1.  

ИМди өнүктүрүүгө 
кошкон салымы үчүн 
моралдык сыйлоо боюнча 
басылмалардын саны 

Материалдарды 
даярдоо жана 
полиграфия 
башкармалыгы  

квартал сайын 

0 1 1 1 3 

2. 
Мамлекеттик патенттик 
фонд үчүн чыгарылган 
материалдардын саны  

Материалдарды 
даярдоо жана 
полиграфия 
башкармалыгы 

ай сайын 

4 3 3 3 13 

3. 

Жаштардын 
чыгармачылыгын колдоо 
катары чыгарылган 
басылмалардын саны  

Материалдарды 
даярдоо жана 
полиграфия 
башкармалыгы 

квартал сайын 0 1 0 7 8 

4.  Балдардын жана 
жаштардын техникалык 

Материалдарды 
даярдоо жана квартал сайын 0 1 0 0 1 
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чыгармачылык 
борборлорунун тармагын 
өнүктүрүү 
максаттарындагы окуу-
усулдук басылмалардын 
саны  

полиграфия 
башкармалыгы 

5. 

Интеллектуалдык 
менчиктин ролу жана 
мааниси жөнүндө коомду 
маалыматташтыруу 
максаттарында 
чыгарылган 
материалдардын саны 

Материалдарды 
даярдоо жана 
полиграфия 
башкармалыгы 

ай сайын 17  6 3 1 27 

6. 

Интеллектуалдык менчик 
объектилерине укуктарды 
коргоо боюнча 
чыгарылган 
материалдардын саны  

Материалдарды 
даярдоо жана 
полиграфия 
башкармалыгы 

ай сайын 

3 3 3 3 12 

7. 

Жаңы технологиялар жана 
атаандаштыкка 
жөндөмдүү 
продуктуларды иштеп 
чыгуу жөнүндө ЧОИлерге 
жардам катары 
чыгарылган 
басылмалардын саны 

Материалдарды 
даярдоо жана 
полиграфия 
башкармалыгы 

квартал сайын 0 1 0 1 2 

 БАРДЫГЫ: квартал сайын 24  16 10 16 66 



 

101 

  

КЫРГЫЗПАТЕНТТИН ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫГЫНЫН  
2018-ЖЫЛГА КАРАТА ИШ ЧАРАЛАР ПЛАНЫ 

 
I. ТЫШКЫ САЯСАТТЫК ИШ ЧАРАЛАР 

№ Иш чаранын 
аталышы 

Аткаруу 
мөөнөтү 

Аткаруучулар Уюштуруу
чулар 

Каржылоо Максаттар 
жана 

милдеттер 

Эскерт-
ме 

1.1 "Марракеш 
келишимине кол 
коюлгандан беш 
жыл өткөн соң: 
саясаттан иш 
жүзүнө ашыруу" 
улуттук 
семинарын 
уюштуруу  

Апрель, 
2018 ж. 

Автордук укук 
жана чектеш 
укуктар 
башкармалыгы, 
Укук 
башкармалыгы, 
МПТК, 
Эл аралык бөлүм 
 

ИМБДУ 
Кыргыз-
патент 

ИМБДУ 
Кыргыз-
патент  
 

Келишимди 
ишке ашыруу 
механизмдери 
боюнча 
тажрыйба 
алмашуу, 
автордук жана 
чектеш 
укуктарын 
өнүктүрүү 
маселелерин 
аныктоо жана 
алардын чечүү 
жолдору 

 

1.2 Кыргызпатент 
менен SAIC 
(Кытайдын соода 
жана өнөр-жай 
администрациясы
нын башкы 

Бир жыл 
ичинде 

Эл аралык 
бөлүм, 
SAICтин 
түзүмдүк 
бөлүмдөрү 

Кыргыз-
патент  
SAIC 

Кыргыз-
патент  
SAIC 

Товардык 
белгилерин 
коргоо 
чөйрөсүндө 
SAIC менен 
кызматташууну 

2017-ж 
Кыргызп
атент 
менен 
SAIC 
ортосунд
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Мамлекеттик 
башкармалыгы) 
ортосунда өз ара 
түшүнүшүү 
жөнүндө кол 
коюлган 
меморандум 
алкагында, иш-
чаралар планы 
боюнча иш 
жүргүзүү 

жана тажрыйба 
алмашууну 
өнүктүрүү 

а өз ара 
түшүнүш
үү 
жөнүндө 
кол 
коюлган 
меморан
думунун 
алкагынд
а 

1.3 Кыргыз Респу-
бликасынын 
интеллектуалдык 
менчик маселе-
лери боюнча 
ортомчулукту(мед
иация) ишке 
ашыруу боюнча 
актуалдуу жана 
практикалык 
маселелери 
боюнча 
эксперттик тобу 

Июль, 
2018-ж. 

Эл аралык 
бөлүм, Укук 
башкармалыгы 
 

ИМБДУ 
Кыргыз-
патент  
 

ИМБДУ 
Кыргыз-
патент  
 

Кыргызстанда 
интеллектуал-
дык менчик 
чөйрөсүндөгү 
ортомчулук 
(медиация) 
институтун 
өнүктүрүү үчүн 
эл аралык 
эксперттер тобу 
менен пикир 
алмашууга 
көмөктөшүү  
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1.4 Саламаттык 
сактоодо 
милдеттүү 
лицензияны 
колдонуу 
чөйрөсүндөгү 
патенттик укук 
боюнча тегерек 
стол / семинар 
уюштуруу  

Сентябрь 
–октябрь, 
2018 -ж. 

Укук 
башкармалыгы, 
Эл аралык бөлүм 

ИМБДУ 
Кыргыз-
патент  
 

ИМБДУ 
Кыргыз-
патент  
 

TRIPS 
макулдашууга 
өзгөртүүлөрдү 
киргизүү 
тууралу 
Протоколуна 
кошулусуна 
байланыштуу 
саламаттыкты 
сактоодо 
милдеттүү 
лицензиясын 
пайдалануунун  
тармагында 
мүмкүнчүлүктө
рдүн жана 
келечектеги иш-
аракеттерди 
талкуулоо 

 

1.5 Инновациялар 
тармагында 
жөндөмдөрдү 
жакшыртууга  
жана тажрыйба 
алмашуу 
максатында эл 
аралык кон-
ференцияларга, 

Бир жыл 
ичинде 

Эл аралык бөлүм 
 

Кыргыз-
патент 

  

Кыргыз-
патент 

  Инновациялык 
чөйрөсүндөгү 
кызматташтыкт
ы өнүктүрүү 

2022-
жылга 
чейинки 
мезгилин
де 
Кыргыз 
Республи
касынын 
илимий 
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форумдарга жана 
көргөзмөлөргө 
катышууну 
камсыз кылуу 

иннова-
циялык 
өнүгүү 
боюнча 
иш-
чаралар 
планы-
нын 7-
берене-
син ишке 
ашыруу 

1.6 ИМБДУ менен 
биргеликте 
салттуу билимдер 
боюнча аймактык 
семинарды 
өткөрүү 
 

Сентябрь, 
2018-ж. 

Стратегиялык 
өнүгүү жана 
инновациялар 
башкармалыгы, 
Экспертиза 
башкармалыгы, 
Эл аралык бөлүм 
 

ИМБДУ 
Кыргыз-
патент  
 

ИМБДУ 
Кыргыз-
патент  
 

Салттуу 
билимдер 
чөйрөсүндө 
актуалдуу 
маселелерди 
талкуулоо 

 

1.7 Иш-чаралар 
планынын 
алкагында SIPO 
менен биргеликте 
интеллектуалдык 
менчик 
чөйрөсүндөгү 
актуалдуу 
маселелери 

3-квар-
талына 
чейин, 
2018-ж. 

Эл аралык 
бөлүм,  
Түзүмдүк 
бөлүмдөр  
 

Кыргыз-
патент  
SIPO 

Кыргыз-
патент  
SIPO 

Кытай өкүлдөрү 
менен 
интеллектуалды
к менчикти 
өнүктүрүү 
боюнча 
тажрыйба 
алмашуу 

Иш-
чаралар 
планыны
н 
алкагынд
а SIPO 
менен 
макулда
шуусуна 
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боюнча 
биргелешкен 
семинар өткөрүү 

ылайык 
(апрел-
ден-
августка 
чейинки 
мезгил 
ичинде) 

1.8 РОСПАТЕНТ 
менен 2017-2018-
жылкы иш-
чаралардын 
бекитилген планы 
боюнча  иш-
чараларды ишке 
ашыруу 

2018-ж. Эл аралык 
бөлүм,  
Түзүмдүк 
бөлүмдөр  
 

Кыргыз-
патент  
Роспатент 

Кыргыз-
патент  
Роспатент 

РОСПАТЕНТ 
менен 
кызматташтыкт
ы өнүктүрүү, 
тажрыйба 
алмашуу, 
актуалдуу 
маселелери 
боюнча пикир 
алмашуу  

2016-
жылы 
Рос-
патент 
менен 
түзүлгөн 
Меморан
думуна 
ылайык 

1.9 "Антиконтрафакт" 
эл аралык 
форумуна 
Кыргызпатенттин 
өкүлдөрүнүн 
катышуусун 
камсыз кылуу 

2018-ж. Эл аралык 
бөлүмү 
 

"Антиконтр
афакт" эл 
аралык 
бирикмеси, 
Россиянын 
өнөр жай 
жана соода 
министр-
лиги 

Кыргыз-
патент  
 

Мамлекеттер 
аралык жана 
ведомстволору 
аралык 
кызматташтык 
түзүү, жасалма 
азыктарынын 
жайылуу 
ыргагын 
төмөндөтүү 
жана укук 

Кыргыз 
Республи
касынын 
интеллек
туалдык 
менчик 
система-
сын 
өнүк-
түрүү 
боюнча 
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бузууларга 
каршы 
күрөштүн 
натыйжа-
луулугун 
жогорулатуу 

Мамле-
кеттик 
програм
масынын 
2017-
2021-ж 
иш-
чаралар 
планы-
нын  2.2 
берене-
сине 
ылайык. 

1.10 Эстония 
Республикасынын 
илим камтыган 
Эстон кластердин 
өкүлдөрүнүн 
консультациялык 
зыяратын 
уюштуруу 

Январь, 
2018-ж. 

Эл аралык 
бөлүмү 
 

Эстония 
Республика
сынын 
илим 
камтыган 
Эстон 
кластери 

Эстония 
Республикас
ынын илим 
камтыган 
Эстон 
кластери 

ЖОЖдордун 
негизинде 
Технопарктар-
ды ишке 
ашыруу 

Кыргыз-
патент 
менен  
Эстония 
Республи
касынын 
илим 
камтыган 
Эстон 
кластери 
ортосун-
дагы 
келишим



 

107 

инин 
алкагын-
да 

1.11 Интеллектуалдык 
менчик боюнча 
жана 
кызматташтыкты 
андан ары 
өнүктүрүү 
маселелери 
боюнча 
Европалык 
патенттик 
мекемеси (EPO) 
менен 
видеоконферен-
ция жолугууну 
өткөрүү 

Январь, 
2018-ж. 

Эл аралык 
бөлүмү,  
Түзүмдүк 
бөлүмдөр  
 

Кыргызпат
ент  
EPO 

Керектелбей
т  

EPO менен 
кызматташ-
тыкты 
өнүктүрүү 
интеллектуал-
дык менчик 
чөйрөсүндө 
тажрыйба 
алмашуу 

 
 

1.12 ЖОЖда 
интеллектуалдык 
менчикти 
коммерциали-
зациялоо туралуу 
тегерек столду 
өткөрүү 

Апрель, 
2018-ж. 

Стратегиялык 
өнүгүү жана 
инновациялар 
башкармалыгы, 
Эл аралык 
бөлүмү 
 

Кыргыз-
патент 
Эстония 
Республика
сынын 
илим 
камтыган 
Эстон 
кластери 

Кыргыз-
патент 
Эстония 
Республикас
ынын илим 
камтыган 
Эстон 
кластери 

ЖОЖдордун 
негизинде  
интеллектуал-
дык менчик 
объектеринин 
коммерциали-
зациясы боюнча 
ишмердүүлү-
гүн өнүктүрүү 
боюнча  эстон 

Кыргыз-
патент 
жана 
Эстония 
Республи
касынын 
илим 
камтыган 
Эстон 
кластери 



 

108 

тарап менен 
тажрыйба 
алмашуу 

ортосун-
дагы 
келишим
инин 
алкагын-
да 

1.13 ИМБДУнун 
Программа жана 
бюджет боюнча 
туруктуу 
комитетинин 
ишнде 
катышуусун 
камсыз кылуу 

2018-ж. Эл аралык 
бөлүм, 
Каржылык-
экономикалык 
сектору 

ИМБДУ 
 

Кыргыз-
патент 

ИМБДУнун 
ишмердүүлүгүн
үн бюджеттик 
жана каржылык 
маселелерди 
чечүү үчүн 
жооптуу 
комитетинин 
ишине 
катышуусу 

Эки 
жылдык 
мөөнөткө 
шайлан-
ган 
комитет 
мүчөлөрү
нүн 
милдет-
терин 
аткаруус
унун 
алкагын-
да 

II. ОКУУ ИШ-ЧАРАЛАРЫ 
№ Иш-чаранын орду 

жана аталышы 
Аткаруу 
мөөнөтү 

Катышуучула
р 

Уюштуруу
чу 

Каржылоо Максаттар 
жана 
милдеттер 

Эскерт
ме 

2.1. ЕАПВнин 
"Евразиялык 
өтүнмөлөрдүн 
экспертизасы,Евраз

1-жарым 
жылдык 
2-жарым 
жылдык 

Кыргыз-
патенттин 
адистери   

ЕАПУ 
Кыргыз-
патент  
 

ЕАПУ Кыргыз-
патенттин 
кызматкер-
леринин 
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иялык патенттерин 
берүү", ошондой 
эле маалыматтык 
технологиялар 
тармагында окуу 
курстарына 
катышуусу, 
Москва, Россия 

интеллектуал-
дык менчик 
чөйрөсүндөгү 
кесиптиктерин 
өнүктүрүү 

2.2. РМИМА алкагында 
интеллектуалдык 
менчик чөйрөсүндө 
кесиптигин 
жогорлатуу жана 
кайра даярдоо 

1-жарым 
жылдык 
2-жарым 
жылдык 

Кыргыз-
патенттин 
адистери   

ЕАПУ  
РМИМА 
Кыргыз-
патент 

 ЕАПУ Кыргыз-
патенттин 
кызматкер-
леринин 
интеллектуал-
дык менчик 
жана 
инновациялык 
ишмердүү-
лүгүнүн 
чөйрөсүндөгү 
кесиптигин 
өнүктүрүү 

 

 2.3. Укуктук коргоо 
жана 
интеллектуалдык 
менчик укуктарын 
коргоо, ошондой 
эле электрондук 
өтүнмө берүү 

2018-ж. Кыргыз-
патенттин 
адистери   

SIPO 
Кыргыз-
патент  

SIPO Кыргыз 
Республикасын
ын келечекте 
пайдалануу 
үчүн 
интеллектуал-
дык менчик 

SIPO 
менен 
иш-
чаралар 
планы-
нын 
алка-
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чөйрөсүндө 
тажрыйба алмашуу 
тармагында окуу 
тренингдерин 
өткөрүү 

чөйрөсүндөгү 
адистердин 
билим 
деңгээлин 
жогорулатуу 
жана кытай 
тажрыйбасы 
менен 
таанышуу 

гында 

2.4. Ишканалар жана 
бюджеттик уюмдар 
үчүн атайын 
"Патент билими" 
адистиги боюнча 
кесиптигин 
жогорлатуу 

Бир жыл 
ичинде 

Мамлекеттик 
ишканалар 
жана 
бюджеттик 
уюмдарынын 
адистери  

РМИМА 
Кыргыз-
патент 

Кыргыз-
патент 

Бюджеттик 
уюмдарында 
интеллектуал-
дык 
ишмердүүлүгү-
нүн жыйынтык-
тарын өздөш-
түрүү жана 
коммерициялык 
ишке ашырууга 
көмөк көрсөтүү 

Кыргыз 
Респу-
бликасы
нын 
интел-
лектуал
дык 
менчик 
система
сын 
өнүк-
түрүү 
боюнча 
Мам-
лекет-
тик про-
грамма-
сынын 
2017-
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2021-ж 
иш-
чаралар 
планын
ын 3.1 
бере-
несине 
ылайык. 

2.5. Инновациялык 
адистиктер боюнча 
кадрлардын 
кесиптиктерин 
жогорлатуу жана 
профессионалдык 
даярдоо процессин 
уюштуруу 

Бир жыл 
ичинде 

Стратегиялык 
өнүгүү жана 
инновациялар 
Башкармалыгы  

Кыргыз-
патент 
РМИМА 
 

Кыргыз-
патент 

Инновациялык 
өнүгүү 
чөйрөсүндө 
тажрыйбалуу 
адистерди 
даярдоо 

2022-
жылга 
чейинки 
мезгил-
ге 
Кыргыз 
Респуб-
ликасын
ын 
илимий 
жана 
инновац
иялык 
өнүгүү 
Концеп
циясын 
ишке 
ашыруу 
иш-
чаралар 
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планын
ын 6-
беренес
ине 
ылайык 

2.6 РМИМАнын  
интеллектуалдык 
менчик чөйрөсүндө 
аралыктан 
окутуусу, Бишкек, 
Кыргыз 
Республикасы 

Бир жыл 
ичинде 

Технологиялар 
жана инно-
вацияларга 
көмөк 
көрсөтүү 
борборлору-
нун, жогорку 
окуу 
жайларынын, 
илимий-
изилдөө 
институттар-
ынын 
өкүлдөрү, 
Кыргызпатентт
ин жана 
мамлекеттик 
ИМ фондунун 
адистери 

Кыргыз-
патент 
РМИМА 

Кыргыз-
патент 
 

Кызыккан 
тараптардын 
арасында 
интеллектуал-
дык менчик 
чөйрөсүндөгү 
билим 
деңгээлдерин 
жогорулатуу 

Кыргыз 
Респуб-
ликасын
ын 
интел-
лектуал
дык 
менчик 
система
сын 
өнүктүр
үү 
боюнча 
Мамле-
кеттик 
програм
масы-
нын 
2017-
2021-ж 
иш-
чаралар 
планы-
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нын 1.7 
берене-
сине 
ылайык. 

2.7 ЖОЖдордун 
негизинде курулган 
технопарктардын 
жетекчилеринин 
стажировкаларын 
уюштуруу 

2018-
жылынын 
2-жарым 
жылдыгы 

ЖОЖдордун 
негизинде 
курулган 
технопарк-
тардын 
жетекчилери 

Кыргыз-
патент 
Эстония 
Республика
сынын 
илим кам-
тыган 
Эстон 
кластери 

Кыргыз-
патент 
Эстония 
Республикасы
нын илим 
камтыган 
Эстон 
кластери 

ЖОЖдордун 
негизинде 
технопарктарды 
өнүктүрүү 
максаты менен 
адистерди 
даярдоо 

 

III. ТЫШКЫ САЯСАТ ДЕМИЛГЕЛЕР 
№ 
 

Демилгенин аталышы Аткаруу 
мөөнөтү 

Аткаруучу Негизи Эскертме 

3.1. Кыргызпатент менен 
SAIC(Кытайдын соода 
жана өнөр-жай 
администрациясынын 
башкы Мамлекеттик 
Башкармалыгы) 
ортосунда товардык 
белгиси чөйрөсүндөгү 
кызматташтыгы боюнча 
иш-чаралардын планын 
иштеп чыгуу жана 
бекитүү 

2018-жылынын, 
1-2-кварталдары 

Эл аралык бөлүм,  
SAICтин түзүмдүк 
бөлүмдөрү  
 

2017-жылы 
Кыргызпатент жана 
SAIC ортосундагы 
кол коюлган өз ара 
түшүнүшүү 
жөнүндө 
Меморандумду  
ишке ашыруу 

Кытайдын 
соода жана 
өнөр-жай 
администрация
сынын башкы 
Мамлекеттик 
Башкармалыгы 
менен интел-
лектуалдык 
менчик чөйрө-
сүндөгү кыз-
матташтыкты 
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жандандыруу  

3.2. Латвия 
Республикасынын Рига-
техникалык 
университети (РТУ) 
менен кызматташуу 
боюнча Меморандумун 
ишке ашыруу 

Бир жыл ичинде   Эл аралык бөлүм, 
Стратегиялык өнүгүү 
жана инновациялар 
башкармалыгы, 
РТУ 

Инновациялык 
ишмердүүлүгүн 
өнүктүрүү боюнча 
тажрыйба алмашуу  

Биргелешкен 
иш-чараларды 
макулдашуу 
жана  ишке 
ашыруу 

3.3 Азербайжан 
Республикасынын 
патенттик жана товардык 
белгилер борбору менен 
өз ара түшүнүшүү 
жөнүндө Меморандумга 
кол коюу 

2018-жылынын, 
2-кварталы 

Эл аралык бөлүм,  
Укук башкармалыгы 
Азербайжан 
Республикасынын 
Патенттик жана 
товардык белгилер 
борбору 

Мекемелер арасында 
интеллектуалдык 
менчик чөйрөсүндө 
кызматташтыкты 
жандандыруу 

Меморандумд
ун долбоорун 
макулдашуу, 
эки тараптан 
Мамлекеттик 
ички жол-
жоболорду 
жүргүзүү, 
Меморандумга 
кол коюу 

3.4 Европа патенттик 
ведомствосу (ЕПВ) 
менен кызматташууну 
жандандыруу маселесин 
карап чыгуу 

Бир жыл ичинде   Эл аралык бөлүм,  
ЕПВ 

ЕПВ менен кызмат-
таштыкты өнүктүр-
үү интеллектуалдык 
менчик чөйрөсүндө 
тажрыйба алмашуу 

ЕПВде 
стажировканы 
уюштуруу 

3.5 Өнөр жай үлгүлөрүн 
укуктук коргоо Евразия-
лык системанын долбоо-
рун түзүүдө толуктоо 

2018-жылынын 
сентябрь айына 
чейин. 

Эл аралык бөлүм,  
Укук башкармалыгы, 
Экспертиза 
башкармалыгы, 

ЕАПУнун отуз 
үчүнчү (24-катарын-
дагы) отурумунун 
протоколунун  7-
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жана өзгөртүүлөрдү 
иштеп чыгуу  

ЕАПВ беренеси 

3.6 Интеллектуалдык 
менчик жана 
инновациялык 
ишмердүүлүктү 
өнүктүрүү маселелери 
боюнча Өзбекстан менен 
кызматташуу жолдорун 
иштеп чыгуу 

2018-ж. Эл аралык бөлүм Интеллектуалдык 
менчик жана 
инновациялык 
ишмердүүлүктү 
өнүктүрүү 
маселелери боюнча 
Өзбекстан менен 
кызматташууну 
артыруу жана 
тажрыйба алмашуу 
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Индикаторлор 

№ Көрсөткүчтүн аталышы Көрсөткүч-
түн өлчөө 

булагы 

Көрсөткүчтүн 
өлчөө 

мөөнөтү 

 Көрсөткүчтүн божомол белгиси     
1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв. 2018-

ж. 
1. Эл аралык уюмдар жана чет 

өлкөлөр катышуусу менен 
ишке ашырылган иш-
чаралардын саны 

Эл аралык 
бөлүм Жарым 

жылдыктары 
боюнча 

3 3 6 

2. Эл аралык билим берүү 
программалар,семинарлар,курс
тар, тренингдеринде ж.б. окуп 
өткөн адистердин саны 

Эл аралык 
бөлүм Жарым 

жылдыктары 
боюнча 

4 5 9 

3. Аралыктан окуудан окуп өткөн 
адистердин саны  

Эл аралык 
бөлүм 

Жарым 
жылдыктары 

боюнча 
5 7 12 

4.  Чет өлкөлүк мекемелер менен 
түзүлгөн иш-чара 
пландарынын саны 

Эл аралык 
бөлүм 

Жарым 
жылдыктары 

боюнча 
0 1 1 

5. Кол коюулган меморандум / 
макулдашуулардын саны 

Эл аралык 
бөлүм 

Жарым 
жылдыктары 

боюнча 
1 0 1 
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МАМЛЕКЕТТИК РЕЕСТРЛЕР БӨЛҮМҮНҮН  

2018-ЖЫЛГА ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ 
 

I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИН ЖАРАТУУ БОЮНЧА МҮМКҮНЧҮЛҮКТҮ 
КҮЧӨТҮҮ 

 
№ 
п/п 

Милдеттери/ Иш-чаралар Индикаторлору/ 
Күтүлгөн натыйжа 

Жооптуулар Мөөнөтү Бюджет 
(миң.сом) 

1.1. Авторлорго 
интеллектуалдык 
менчиктин жаңы 
натыйжаларын жаратууга 
жана ойлоп табуучулардын, 
авторлордун,  илимий 
кызматкерлердин кадыр-
баркын жогорулатууга 
колдоо көрсөтүү  

1. Кеңеш берүүлөрдүн 
жыйынтыктары боюнча 
маалымкаттардын саны 

Искакова К.А. 31.12.2018-
ж. чейин 

 

1.1.1 Сунуштарды иштеп чыгуу 
үчүн интеллектуалдык 
менчик объектилерине 
укуктарды коргоо маселелери 
боюнча берилген кеңештерге 
талдоо жүргүзүү 

ИМОго укуктук коргоо берүү 
маселелери боюнча укук 
ээлеринин көйгөйлөрүн 
аныктоо. 
Ведомствонун сайтындагы 
“Көпчүлүк учурда берилүүчү 
суроолор” деген рубрикага 
жайгаштыруу үчүн 
суроолордун тизмесин 
аныктоо. 

Мамреестрлер 
бөлүмү  

Жарым 
жылдык 
боюнча 
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1.7 Жеткиликтүү билим 
берүүчү жана 
маалыматтык 
ресурстарды,  эл аралык, 
региондук өнөктөрдүн 
тажрыйбаларын 
пайдалануу 
 

1. ИМге укуктарды 
коргоонун негиздерине 
окутулган кызматкерлердин 
саны  
 

Искакова К.А. 31.12.2018-
ж. чейин 

 

1.7.1 Укук коргоо, контролдоо 
органдарынын, ошондой эле 
башка мамлекеттик 
органдардын кызматкерлери 
жана кызыкдар жактар үчүн 
ИМ объектилерине укуктук 
коргоо берүү маселелери 
боюнча кыска мөөнөттүү 
окутуу курстарын өткөрүүдө 
катышуу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укук коргоо, контролдоо 
органдарынын, башка 
мамлекеттик органдардын 
кызматкерлерине ИМге 
укуктарды коргоо берүү 
маселелери боюнча маалымат 
берүү деңгээлин жогорулатуу  
 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 
Мамреестрлер 
бөлүмү  

Квартал 
сайын 
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II.  ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИНЕ УКУКТАРДЫ КОРГООНУ АЛУУ 

ЖАНА САКТОО МЕХАНИЗМДЕРИН ӨРКҮНДӨТҮҮ 
 

№ 
к/п 

Милдеттери/ Иш-чаралар Индикаторлору/ 
Күтүлгөн натыйжа 

Жооптуулар Мөөнөтү Бюджет 
(миң.сом) 

2.1. Интеллектуалдык 
менчиктин натыйжаларына 
укуктарды берүү жол-
жоболорун жакшыртуу. 
Өтүнмөлөрдү берүүдө жана 
кароодо IT-технологияларды 
пайдаланууну жайылтуу 
 

1. Катталган ИМ 
объектилеринин саны; 
2. ТБны каттоонуу 
узартуунун жана киргизил-
ген өзгөртүүлөрдүн саны; 
3. Объектилерге 
патенттик укуктарды 
күчүндө сактоолордун саны; 
4. Ведомстволук 
актылардын саны 

Искакова К.А. 31.12.2018-
ж. чейин 

 

2.1.1 Өтүнмөлөрдү электрондук 
түрдө берүүнү киргизүүгө 
ылайык маалыматтар базасын 
жаңылоо боюнча сунуштарды 
иштеп чыгуу 

ИМ объектилерине 
өтүнмөлөрдү иштеп чыгуу 
процессин ылайыкташтыруу 
 

Мамреестрлер 
бөлүмү 
 Маалыматтык  
технологиялар 
сектору 

01.03.2018-
ж. чейин 

 

2.1.2 Өтүнмөлөрдү электрондук 
түрдө берүүнү киргизүүгө 
ылайык ИМ объектилерине 
өтүнмөлөрдүн иш кагаздарын 
жүргүзүү боюнча ведомство-
лук актыларга өзгөртүүлөрдү 
киргизүү 

Ведомствонун ички 
актыларын “Электрондук 
башкаруу жөнүндө” жана 
“Электрондук кол тамга 
жөнүндө” КР Мыйзамына 
ылайык келтирүү 
 

Аналитика жана 
методика 
сектору 
Мамреестрлер 
бөлүмү 

 

01.12.2018-
ж. чейин 
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2.1.3 Өнөр жай менчик 
объектилерин каттоо, узартуу 
жана күчүндө сактоо 
маселелери боюнча талдоо 
жүргүзүү 

Талдоонун жыйынтыгы 
боюнча ИМдин корголгон 
объектилеринин санын 
көбөйтүү боюнча сунуштарды 
иштеп чыгуу 

Мамреестрлер 
бөлүмү 

 

Жарым 
жылдык 
боюнча 

 

 

2.1.4 Укук ээлерине ИМ 
объектилерин каттоонун 
мөөнөтү, узартуу жана күчүн 
сактоо жөнүндө электрондук 
почта аркылуу автоматтык 
түрдө кабарлоочу системаны 
иштеп чыгуу  

ИМ объектилерин каттоонун, 
узартуунун жана күчүн 
сактоонун санын көбөйтүү. 
Укук ээлери үчүн 
маалыматты тез жеткирүү 

Мамреестрлер 
бөлүмү 
Маалыматтык  
технологиялар 
сектору 

01.12.2018-
ж. чейин 

 

2.1.5 Сайтка ИМ объектилеринин 
күчүнүн мөөнөтү бүткөнгө 
бир ай калганда каттоолордун 
тизмесин жайгаштыруу 
 

Укук ээлери ИМ 
объектилерине каттоонун 
күчүнүн мөөнөтүн өз 
убагында узартуулары үчүн 
көзөмөлдөө жүргүзүүлөрүнө 
мүмкүндүк берүү 
 

Мамреестрлер 
бөлүмү 
Маалыматтык  
технологиялар 
сектору 

01.12.2018-
ж. чейин 

 

2.1.6 Тармактар боюнча 
квалификацияны 
жогорулатууга талапкерлерди 
тандоо боюнча жобону иштеп 
чыгуу 
 

Тармактар боюнча 
квалификацияны 
жогорулатууга жана окутууга 
талапкерлерди тандоо 
тартибин аныктоо 
 

Маалыматтык  
технологиялар 
сектору  
Укук 
башкармалыгы, 
Экспертиза 
башкармалыгы, 
Мамреестрлер 
бөлүмү 

01.07.2018-
ж. чейин 
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VI. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИН ПАЙДАЛАНУУ ҮЧҮН ШАРТТАРДЫ ТҮЗҮҮ 
 
№ 
к/п 

Милдеттери/ Иш-чаралар Индикаторлору/ 
Күтүлгөн натыйжа 

Жооптуулар Мөөнөтү Бюджет 
(миң.сом) 

3.1 Бюджеттик чөйрөнүн 
интеллектуалдык менчикти 
пайдалануу боюнча ишине 
колдоо көрсөтүү 
 

1. Окутулган адистердин 
саны 

Искакова К.А. 31.12.2018-
ж. чейин 

 

3.1.1 РМИМАдан аралыктан окутуу 
программасы боюнча 
ишканалар жана бюджеттик 
уюмдар үчүн 4 патент 
таануучу-адисти окутуу 
 

ИМ чөйрөсүндө 
ишканалардын жана 
бюджеттик уюмдардын 
мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү 
 

Мамреестрлер 
бөлүмү 
Экспертиза 
башкармалыгы, 
 Эл аралык 
бөлүм 

01.12.2018-ж. 
чейин 

80,0 
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Индикаторлор  

 
№ Көрсөткүчтүн аталышы Индикаторду 

өлчөөнүн 
мезгилдүүлүгү 

 Индикатордун божомолдонгон 
мааниси 

1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв. 2018-
ж. 

1.  Катталган ИМ объектилеринин саны Квартал сайын 275 280 265 280 1100 
2.  Окутулган патент таануучу-адистердин 

саны 
Жылдык  - - - 4 4 

3.  Интеллектуалдык менчик объектилерине 
укуктарды коргоо маселелери боюнча 
өткөрүлгөн консультациялар боюнча 
аналитикалык маалымкаттардын саны 

 
Жарым жылдык 

 
1 

 
1 

 
2 

4.  Катталган товардык белгилер боюнча 
узартуулардын саны 

Квартал сайын 102 105 103 110 420 

5.  Товардык белгилердин каттоосуна 
киргизилген өзгөртүүлөрдүн саны  

Квартал сайын 32 45 48 35 160 

6.  Ойлоп табуулардын күчүн сактоо 
патенттеринин саны  

Квартал сайын  8 13 8 7 36 

7.  Өнөр жай үлгүлөрүнүн күчүн сактоо 
патенттеринин саны 

Квартал сайын  11 8 9 10 38 

8.  Пайдалуу моделдердин күчүн сактоо 
патенттеринин саны  

Квартал сайын  2 6 4 3 15 

9.  Ведомстволук  актылардын саны Жылдык - - - 1 1 
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2018-ЖЫЛГА КАРАТА  

ИШ-ЧАРАЛАРДЫН МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР СЕКТОРУНУН ПЛАНДАРЫ 
 

II.  Жакшыртуу интеллектуалдык менчик объектилерин коргоого жана 
алардын укуктарын сактоого алуунун механизмдери 

№ Маселелер Индикаторлор Жоопкерлер Берилген 
убакыт 

Бюджетти 
(миң.сом) 

2.1 Интеллектуалдык 
ишмердүүлүктүн 
натыйжаларына 
интеллектуалдык менчик 
укуктары укугун берүү боюнча 
жол-жоболорду жакшыртуу. 
Колдонуу жана талдоо IT-
технологияларды 
пайдаланууну жогорулатуу 

2. Санарипттик кагаз 
архив; 
3. Техникалык 
тапшырманын саны; 
4. СУБД базасы; 
5. Кыргызпатенттин 
сайты 

Хегай А.В.  
 
 
 

31.12.2018
-ге чейин   

 

№ Ченөө Күтүлүп жаткан 
жыйынтык Жасачулар 

Берилген 
убакыт 

 

Бюджетти 
(миң.сом) 

2.1.1 ИМ объектилери боюнча кагаз 
аrchive колдонмолорду адатта 
 

Издөө натыйжалуулугун 
жогорулатуу, табылган 
маалыматтардын 
тууралыгын жана 
жетиштүүлүгүн 
жогорулатуу 
 
 

Маалымат 
технологиялар 

сектору; 
АЧБ 

01.09.2018
-ге чейин   
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2.1.2 Кыргызпатенттин расмий 
Интернет сайты жогорулатуу 
 

Кыргызпатенттин сайтын 
иштөөсүн  жана көрүнүшүн 
жакшыртуу 

Маалымат 
технологиялар 
сектору; 
Тиешелүү 
структуралык 
бөлүктөрү; 
ГПТБ 
ГФИС 

20.04.2018
-ге чейин   

200,0 

2.1.3 Жаңылоо жана 
интеллектуалдык менчик 
боюнча өтүнмөнү кайра 
иштетүүнү жөнөкөйлөштүрүү 

Жол-жоболорун 
жөнөкөйлөштүрүү, 
интеллектуалдык менчик 
объектилерин укуктук 
коргоо системасынын 
сапатын жакшыртуу 
(СУБД базасы) 

Маалымат 
технологиялар 
сектору; 
Тиешелүү 
структуралык 
бөлүктөрү 

01.12.2018
-ге 

чейин   

3 000,0 

2.1.4 Кыргызпатенттин расмий 
колдонуучуларынын маалымат 
базасына кирүүгө уруксат берүү 
"Интеллектуалдык менчик" 
 

Керектүү маалымат алуу 
үчүн тез издөө шарттарын 
түзүү (СУБД базасы) 

Маалымат 
технологиялар 
сектору; 
Материалдарды 
даярдоо жана 
расмий басма-сөз 

01.12.2018
-ге 

чейин   

3 000,0 

2.1.5 ИМ маалыматтардын улуттук 
базасына жеткиликтүүлүктү 
камсыз кылуу 
 

Жол-жоболорун 
жөнөкөйлөштүрүү, 
интеллектуалдык менчик 
объектилерин укуктук 
коргоо системасынын 
сапатын жакшыртуу 
(СУБД базасы) 

Маалымат 
технологиялар 
сектору; 
Башкаруу 
тажрыйбасы 

 

2018-2019  
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2.1.6 Электрондук документин 
жүгүртүү системасын киргизүү 

Ишкана маалыматтардын 
борбордоштурулган 
башкаруу (СУБД базасы) 

Маалымат 
технологиялар 

сектору; 
Кадрлар жана иш 

кагаздарын 
жүргүзүү 

2018-2019 4 000,0 

 
 
 

Индикаторлор 
 

№ Көрсөткүчтүн аталышы 
 

өлчөө көрсөткүч 
 

Көрсөткүчтүн болжолдоо балл 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2018 жыл 

1.  СУБД базасынын сааны Ар жылдык 
 - - - 4 4 

2.  Техникалык 
тапшырмалардын саны Ар жарым жылдык 5 - 5 

3.  Кыргызпатенттин сайты Ар жылдык 
 - 1 - - 1 

4.  Санарипттик кагаз архив 
 

Ар жылдык 
 - - 100% - 100% 

5.  
Электрондук документ 
жүргүтүү 
 

Ар жылдык 
 - - - 20% 20% 
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2017-2021-ЖЫЛДАРГА ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИКТИ ӨНҮКТҮРҮҮ МАМЛЕКЕТТИК 
ПРОГРАММАСЫНЫН PR-КОШТОО СТРАТЕГИЯСЫ (ИШ-АРАКЕТ МАТРИЦАСЫ) 

 

Стратегия төмөнкү маселелерди чечүүгө багытталган: 

• Интеллектуалдык менчик жөнүндө маалыматты жалпыга жеткирүү жана коомчулукта аны урматтоону 
калыптандыруу   

• Интеллектуалдык менчикти башкаруу маселелери жана аны колдонуунун укуктук аспектилери боюнча 
маалыматты максаттуу аудиторияга жеткирүү  

• Контрафактылык продукциянын зыяндыгы тууралуу керектөөчүлөрдүн жана калктын кабар болгондугун 
жогорулатуу  

• Ар түрдүү максаттуу группалар менен Кыргызпатенттин жагымдуу мамилелерин жана ийгиликтүү аброюн 
түзүү  

• Мекеменин ичинде корпоративдик маданиятты калыптандыруу   
 

Максаттуу аудиториянын сегменттери: 

• Ойлоп табуучулар 
• Чыгармачылык коомдоштуктардын өкүлдөрү: авторлор, сүрөтчүлөр, композиторлор, аткаруучулар  
• Кесиптик коомдоштук (патенттик ишенимдүү өкүлдөр)  
• Илимий коомдоштук: окумуштуулар  
• Салттуу билимдердин ээлери  
• Жаштар: окуучулар жана студенттер  
• Бизнес коомдоштук  
• Жалпы маалымат каражаттары  



 

127 

Максаттуу аудиторияга таасир этүүчү сунушталган куралдар  

Түз реклама: 

• буклеттер  
• социалдык роликтер 
• рекламалык макалалар 
• тышкы реклама  
• интернеттеги реклама  
• сувенирдик продукция 

 

PR-каражаттар: 

• ЖМКдагы тематикалык материалдар, 
•  Мекеменин жетекчилигинин жана адистеринин ЖМКдагы чыгып сүйлөөсү, 
• семинарлар, тегерек столдор, конференциялар, 
• пресс-конференциялар, брифингдер, 
• PR-акциялар, 
• Жаңылыктарды туш-тушка жиберүү, 
• Атайын басылмалар, 
• «тынымсыз байланыштар» 
• маалымат кампаниялар 
• конкурстар 
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№п/п Иш-чара  Жооптуу 
аткаруучулар 

Натыйжа  мөөнөтү Бюджети   

1 Мекеменин сайтын 
модернизациялоо 
боюнча сунуштарды 
иштеп чыгуу 
 

Басма сөз 
катчысы 
Маалымат 
технология 
сектору 
 

 
Расмий сайтты 
жакшыртуу 
 

2018-ж.1-апрелине 
чейин 

 

2 Соц.тармактар менен иш 
алып баруу (фейсбук) 

Басма сөз 
катчысы 

Максаттуу аудиторияны 
калыптандыруу  

2018-ж.31-
декабрына чейин 

100,0 

3 Өткөрүлүүчү коомдук-
маанилүү иш-чараларды 
чагылдыруу 

Басма сөз 
катчысы 
 

ИМ маселелери боюнча 
мекеме өткөргөн иштер 
жөнүндө маалыматты 
жогорулатуу  

Түзүмдүк 
бөлүмдөрдүн иш-
планына ылайык 

  

4 ИМ маселелери боюнча 
ЖМКда макалаларды 
жарыялоо 
 

Басма сөз 
катчысы, 
Түзүмдүк 
бөлүмдөр 

Маалыматтуулукту 
жогорулатуу, коомдук ой-
пикирди калыптандыруу 

2018-ж.31-
декабрына чейин 

  
750,0 
 

5 Теле-радио жана басма 
ЖМКда мекеменин 
жетекчилигинин жана 
адистеринин интервью, 
катышуусун уюштуруу 

Басма сөз 
катчысы, 
Түзүмдүк 
бөлүмдөр  

ИМ маселелери боюнча 
актуалдуу маалыматты 
жеткирүү жана 
түшүндүрүү 

2018-ж.31-
декабрына чейин 

  
450,0 

6 пресс-конференция, 
пресс-брифинг 
уюштуруу  

Басма сөз 
катчысы, 
Түзүмдүк 
бөлүмдөр 

ЖМК өкүлдөрүнө 
актуалдуу маселени айтып 
берүү  

Зарылдык болгон 
учурда 

  
 

7 “ИМ өнүктүрүүгө Басма сөз Жаңы ИМ объектилерин 2018-ж.15-апрелине  
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кошкон салымы үчүн” 
конкурсунун 
маалыматтык коштоосун 
жана интернет-
сурамжылоону 
уюштуруу 

катчысы, 
Түзүмдүк 
бөлүмдөр  

түзүүгө шыктандыруу 
жана жаштардын илимий-
техникалык 
чыгармачылыкка 
кызыгуусун жогорулатуу 

чейин 370,0 

8  «Кыргызстан-2018 
инновациялык 
ресурстары» 
көргөзмөсүнө 
видеоролик,   
«Кыргызпатентке–25» 
документалдык фильмин 
даярдоо 

Басма сөз 
катчысы, 
Түзүмдүк 
бөлүмдөр  

Калкты маалымдоо   2018-ж.31-
декабрына чейин 

 
250,0 

9 Эл аралык 
кызматташууну 
чагылдыруу (иш-сапар, 
жолугуушулар, иш-
чаралар) 

Басма сөз 
катчысы, 
 Эл аралык 
бөлүм 

Эл аралык кызматташуу 
жөнүндө маалымдоо   

2018-ж.31-
декабрына чейин 

 

10 Имидж продукциясын 
жасатуу жана анын 
кооздугун иштеп чыгуу 
(футболка, кепка, ручка, 
кружка, флэшка жана 
башкалар) 
 
 
 

УПМП АХО 
Басма сөз 
катчысы  

Мекеме тарабынан 
өткөрүлүүчү иш-
чаралардын өкүлдүк 
коштоосу 

2018-ж.1-мартына 
чейин 

 
1000,0 
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11 «Мыкты инновациялык 
долбоор – 2016-2017-
2018» конкурстарынын 
PR-кампаниясын ишке 
ашыруу  (баннер, аудио–
видеокөрсөтүү, 
макалалар, видеоролик 
жасатуу) 

Басма сөз 
катчысы 
УИСР 

Инновациялык 
ишмердүүлүктү жалпыга 
жайылтуу, үгүттөө жана 
өбөлгөлөө  

2018-ж.31-
декабрына чейин 

 
450,0 

12 Информационное 
сопровождение 
юбилейных мероприятий 
по случаю 25-летия 
Кыргызпатента: 
Кыргызпатенттин 25-
жылдыгына арналган 
юбилейлик иш-
чараларды маалыматтык 
коштоосу 
 

АХО 
Басма сөз 
катчысы 

- мекеменин тышкы 
бетине баннер 
жайгаштыруу; 
- юбилейлик сувенирдик 
продукциясы; 
-телевидениеде 
юбилейлик 
видеоматериалдарды 
чагылдыруу; 

2018-ж.1-июлуна 
чейин 

150,0 
 
 
500,0 
 
450,0 

  
БАРДЫГЫ: 

    
4470,0 
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Индикаторлор 

№ Көрсөткүчтүн аталышы Индикатордун 
ченелүүчү  
убакыты 

 Индикатордун прогноздук мааниси     
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2018г. 

1.  
Басма ЖМКда жарыяланган 
макалалардын саны Квартал сайын 

 
1 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
4 
 

2.  

Радио, телевидение жана басма 
ЖМКдагы Кыргызпатенттин 
жетекчилигинин жана адитеринин 
чыгып сүйлөөлөрүнүн саны 

Квартал сайын  

 
 1 

 
5 

 
5 

 
2 

 
13 

3.  

Видеочыгырыктардын жана 
документалдык фильмдердин 
саны 
 

Квартал сайын 

 
 
 

 
 
2 

 
 
2 
 

 
 
- 

 
 
4 
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ИМ МАМФОНДУНУН 

 2018-ЖЫЛГА КАРАТА ИШ-ЧАРАЛАРЫНЫН ПЛАНЫ  
 

I. ИМдин обектерин түзүү боюнча мүмкүнчүлүктөрдү артыруу 
 

Кезек 
№ 

Милдеттер/ Иш-чаралар Индикаторлор / Күтүлгөн 
натыйжалар 

Жооптуулар Убактыс
ы 

Бюджет 
(миң.со

м) 
1.1 Интеллектуалдык 

менчиктин жаңы 
натыйжаларын 
жаратууга жана ойлоп 
тубуучулардын, 
авторлоргдун жана 
илимий кызматкерлердин 
аброюн жогорулатууга 
өбөлгө түзүү 

1. Усулдук сунуш-
кеңештердин долбоорун 
иштеп чыгуу боюнча 
сунуштардын саны; 
2. Конкурстардагы 
байгелердин саны; 
3. Сыйланган ТИКБнын 
координаторлорун саны;   
4. Коомдук маанидеги  иш-
чаралардын саны. 

Батырканова С.К. 31.12.2018 
чейин 

 

1.1.1 КР УИАнын өкүлдөрү, 
ойлоп табуучулар, авторлор 
жана Илимий изилдөө 
институтунун өкүлдөрү 
менен ИМдин объектерин 
коргоо боюнча усулдук 
сунуш-кеңештердин 
долбоорун талкулоо 
тууралуу жолугушууларды 

Коомдук уктурууларды 
өткөрүү. 
ИМдин оъектерине укутук 
коргоо алуу, жандандыруу жана 
коммерциялык колдонуу 
процессине ойлоп табуучулар, 
авторлор жана илимий 
кызматкерлеринин 
кызыкчылыгын эсепке алуу  

ИМ мамфонду 01.10.2018 
чейин 

36,0 
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өткөрүү   
1.1.2 «ИМдин өнүгүшүнө салым 

кошкондугу үчүн» аттуу 
конкурстун уюштуруусуна 
катышуу 

Балдар жана жаштардын 
илимий-техникалык 
чыгармачылыкка болгон 
кызыгуусун арттыруу  

Уюштуруу 
комитети, 

Уюштуруу иштери 
жана стратегия 

бөлүмү  
(секретариат) 
ИМ мамфонду 

15.04.2018 
чейин 

- 

1.1.3 Мурунку жылдын 
жыйынтыгы боюнча 
ТИКБнын  мыкты 
координаторлоруна бир 
жолу берилүүчү стипендия 
тапшыруу  

ТИКБнын ишмердүүлүгүнө 
стимул берүү 

ИМ мамфонду     
26.04.2018 

 

150,0 
(ГП) 

 

1.1.4  «Авторлорго стимул берүү 
– интеллектуалдык 
менчиктин объектерин 
түзүүнүн негизги куралы» 
аталышындагы 
республикалык конференция 
өткөрүү 

Ойлоп табуучулар жана 
авторлордун аброюн 
жогорулатуу 

ИМ мамфонду  25.10.2018 
чейин 

325,0 

1.2 ИИМдин объектерин 
жаратуу процессине 
мамлекеттик, илимий-
изилдөө жана жеке 
ишканаларды тартуу  

Коомдук маанидеги  иш-
чаралардын саны 

Батырканова С.К. 31.12.2018 
чейин 
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1.2.1 “Энергетика тармагында 
инновациялык 
технологияларды жолу 
менен 
энергоэффективдүүлүктү 
жогорулатуу” аттуу тегерек 
стол уюштуруу  
 

Энергетика тармагында 
инновациялык технологияларды 
жандандыруу  

ИМ мамфонду, 
КР УИАнын суу 
көйгөйлөрү жана 
гидроэнергетика 
институту  

20.10.2018 
чейин 

17,0 

1.3 ИМди жаратуу үчүн 
инфратүзүмдү өнүктүрүү 

1.ТИКБнын филиалдарынын 
саны; 
2.Тренингдердин саны; 
3.ТИКБнын базасында 
окутулган адистердин саны; 
4.Количество пользователей 
услугами  сети ЦПТИ 

Батырканова С.К. 31.12.2018 
чейин 

 

1.3.1 ТИКБнын филиалдарын 
кеңейтүү жана өнүктүрүү 
менен “Патенттик 
маалыматтарды издөөдө 
Интернет-ресурстарды 
колдонуу” аталышындагы 
окутуучулук тренингдерди 
өткөрүү  

Региондордо ТИКБнын 
кызматтарына болгон 
мүмкүнчүлүктөрдү камсыз 
кылуу  

ИМ мамфонду  20.11.2018 
чейин 

 

34,0 

1.3.2 ТИКБнын координаторлору 
үчүн “Өндүрүштүк 
менчиктин объектерине 
электрондук арыз берүүлөр” 
темасында тренинг өткөрүү  

ТИКБнын координаторлорунун 
кызмат көрсөтүүлөрүнүн 
сапатын жана алардын  
квалификациясын жогорулатуу.  
Электрондук арыздарды 

ИМ мамфонду, 
Экспертиза 
Башкармалыгы  

20.09.2018 
чейин 

 

30,5 
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(Нарын, Каракол) даярдоо жана аларды 
жиберүүдөгү сабаттуулукту 
артыруу.  
 

1.3.3 ТИКБнын кызматтарын 
колдонуучуларынын санын 
жылына 500 адамдан кем 
эмес болуусун шарттоо  

ТИКБнын ишмердүүлүгүн 
активдештирүү  

ИМ мамфонду  01.12.2018 
чейин 

- 

1.3.4 Патенттик жана патенттик 
эмес маалымат базалары 
боюнча сунуш-кеңеш 
кызматтарын көрсөтүү, 
интеллектуалдык менчик 
объектерине, бизнес-план 
түзүүлөрүнө укуктук коргоо 
көрсөтүү боюнча талдоо 
жүргүзүү  

ТИКБнын ишмердүүлүгүнүн 
эффективдүүлүгүнө жана 
алардын негизги багыттарын 
ишке ашыруусуна мониторинг 
жүргүзүү жана аныктоо. 
Ведемствонун сайтынын “Көп 
берилүүчү суроолор” 
рубрикасына жайгаштырууга 
суроолорду жана жоопторду 
аныктоо.  

ИМ мамфонду  Жарым 
жылдык 
сайын 

 

- 

1.5. 
 

Таланттуу балдар жана 
жаштарды аныктоо жана 
аларды чыгармачылык 
процесске тартуу 
механизмин иштеп чыгуу. 

1. Сыйланган балдар жана 
жаштардын саны; 
2. Жаштарды 
интеллектуалдык 
чыгармачылыкка тартуу; 
3. Коомдук маанидеги иш-
чаралардын саны; 
4. Басылмалардын саны. 

Батырканова С.К.  
31.12.2018 

чейин 

 

1.5.1 Балдар жана жаштарга 
илимий-техникалык 

Балдар жана жаштарды 
илимий-техникалык 

ИМ мамфонду 30.04.2018 
чейин 

65,0 
(ГП) 
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чыгармачылыктагы 
жетишкендиктери үчүн  
бир жолу берилүүчү 
стипендияларды тапшыруу  

чыгармачылыкка болгон 
кызыгуусун артыруу  

1.5.2 Ч.Айтматовдун 
чыгармалары боюнча КРнын 
жаш сүрөтчүлөрүнүн 
эмгектеринин көргөзмөсүн 
уюштуруу 

Авторлордун 
чыгармачылыгына стимул 
берүү жана колдоо  

ИМ мамфонду, 
Материалдарды 
даярдоо жана 
расмий басылмалар 
Башкармалыгы, 
КРнын Сүрөтчүлөр 
союзунун жаштар 
канаты  

30.05.2018 
чейин 

140,0 

1.5.3 Ч.Айтматовдун 90 жылдык 
маарекесине арналган  
“Адамга эң кыйыны –  күн 
сайын адам болуу” аттуу 
жаштар арасындагы ЭССЕ 
конкурсун уюштуруу 

Ч. Айтматовдун чыгармаларын 
жана анын чыгармачылыгын 
даңазалоо 

ИМ мамфонду 30.10.2018 
чейин 

72,0 

1.5.4  “Биз XXI-кылымдын 
интеллектуалдарыбыз” 
конкурсунун жеңүүчүлөрүн 
сыйлоо   

Балдар жана жаштарды илимий-
техникалык чыгармачылыкка 
болгон кызыгуусун артыруу 

ИМ мамфонду, 
 РБИТА «Алтын 
Туйун» 

 
30.04.2018 

чейин  

250,0 
(ГП) 
 

1.5.5 Жаш акын жана 
жазуучулардын “Саамалык - 
14” адабий альманахын 
басып чыгаруу   

Жаш авторлордун ИМдин жаңы 
объектерин түзүүсүнө стимул 
берүү  

ИМ мамфонду, 
Материалдарды 
даярдоо жана 
расмий басылмалар 
Башкармалыгы 

20.10.2018 
чейин  

- 

1.5.6 7 жаш авторлордун Жаш авторлордун ИМдин жаңы ИМ мамфонду, 30.11.2018 - 
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тандалмасын чыгаруу объектерин түзүүсүнө стимул 
берүү 

Материалдарды 
даярдоо жана 
расмий басылмалар 
Башкармалыгы 

чейин 

1.6 Илимий-техникалык 
чыгармачылыкка 
багытталган ийримдерди 
кеңейтүү, окуу-
методикалык материал-
дарды иштеп чыгуу 

1. Жаштарды 
интеллектуалдык 
чыгармачылыкка тартуу; 
2. Жаңы ачылган ийримдердин 
саны. 

Батырканова С.К. 31.12.2018 
чейин 

 

1.6.1 “Балдарды робототехникага 
үйрөтөбүз” аттуу 
техникалык ийримдердин 
жетекчилерине 
республикалык 
семинар-тажрыйба алмашуу 
(Бишкек) 

Балдардын илимий-техникалык 
потенциалын инженердик-
техникалык түзүмдөрдү жана 
роботтехниканын негиздерин 
окутуу менен өнүктүрүү  

ИМ мамфонду, 
 Региондордогу БТБ 
жана БЧБ 

30.03.2018 
чейин 

28,5 
(ГП) 

1.6.2 Баткен областтык балдар 
чыгармачылык 
борборлорунун базаларында 
ойлоп табуучулук-
компьтердик экспресс-
мектептерин өткөрүү 

Ийрим жетекчилеринин ойлоп 
табуучулук жөндөмдөрүн жана 
маалыматтык сабаттуулугун 
өнүктүрүү  

ИМ мамфонду, 
 Региондордогу БТБ 
жана БЧБ 

30.01.2018 
чейин 

74,0 
(ГП) 

1.6.3 Талас райондук балдар 
чыгармачылык борборунун 
базасында “Техникалык 
моделтештирүүнүн 
негиздери – техникалык 

Балдардын техникалык 
моделдештирүүнүн баштапкы 
окутууларына көмөк көрсөтүү 
жана өстүрүү  

ИМ мамфонду,  
Региондордогу БТБ 
жана БЧБ 

30.01.2018 
чейин 

34,0 
(ГП) 
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чыгармачылыкты 
өнүктүрүүгө алгачкы кадам” 
аттуу мастер-класс өткөрүү 

1.6.4 Ош областына 2 илимий-
техникалык борбор ачуу 

Илимий-техникалык 
ийримдерди өнүктүрүү  

ИМ мамфонду 01.12.2018 
чейин 

118,9 
(ГП) 

1.7 Жеткиликтүү билим 
берүүчүлүк маалыматтык 
ресурстарды, эл аралык 
жана регионалдык 
өнөктөштөрдүн 
тажырыйбаларын 
колдонуу (пайдалануу) 

БДИМУнун жана 
РМИМАнын дистанциондук 
окутуу программасы боюнча 
окуган студенттердин жана 
адистердин саны  

Батырканова С.К. 31.12.2018 
чейин 

 

1.7.1 ЖОЖдордун өкүлдөрүнө 
БДИМУнун окутуу 
программаларына 
катышуунун зарылчылыгы 
тууралуу маалымат берүү 
(Нарын, Каракол) 

Сертификаттуу адистердин 
санын артыруу  
 

ИМ мамфонду 01.12.2018 
чейин  

Бюджет 
1.1.1 п. 

1.7.2 РМИМАнын дистациондук 
окутуу  программасы  менен 
ИМ жаатындагы адистерди 
окутуу   

Сертификаттуу адистердин 
санын артыруу 

ИМ мамфонду,  
 Эл аралык бөлүм  

01.12.2018 
чейин 

20,0 

1.8 Интеллектуалдык 
менчиктин орду жана 
мааниси тууралуу коомдук 
маалыматтуулукту 
артыруу 

1. Жарыяланган макалалардын 
саны;  
2. Коомдук маанидеги иш-
чаралардын саны; 
3. Усулдук көрсөтмөлөрдүн 
саны 

Батырканова С.К. 31.12.2018 
чейин 
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1.8.1 Ч. Айтматовдун 90 
жылдыгына карата И. 
Арабаев атындагы КМУда  
өткөрүлүүчү  
“Ч. Айтматовдун 
чыгармаларынын жаштарды 
маданияттуулукка 
тарбиялоодо, үндөөдөгү 
ролу” аталышындагы 
форумду өткөрүүгө катышуу   

Ч. Айтматовдун чыгармачылык 
мурастарын даңктоо  

Инновация жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
Башкармалыгы,  
ИМ мамфонду, 
МПТК  

до 
30.07.2018 

- 

1.8.2 “Интеллектуалдык менчик 
мектеп окуучуларынын көзү 
менен” аттуу мектеп 
окуучулары арасында 
конкурс уюштуруу (түштүк 
регион) 

ИМдин ролу жана мааниси 
боюнча мектеп окутуучуларын 
маалыматтандыруу  

ИМ мамфонду 20.04.2018 
чейин 

70,0 

1.8.3 ИМ мамфондунун 
ишмердүүлүгү тууралуу 
ММК га атайын 
макалаларды даярдоо жана 
жарыялоо 

Интеллектуалдык менчиктин 
орду жана мааниси тууралуу 
коомдук маалыматтуулукту 
артыруу 

ИМ мамфонду 30.09.2018 
чейин 

- 

1.8.4 Интернет тармактарын 
колдонуу менен патенттик 
издөөнү жүргүзүү боюнча 
усулдук сунуш-кеңештерди 
даярдоо  

Ойлоп табуучуларга жана 
илимий кызматкерлерге 
маалымат берүү 

ИМ мамфонду 
Материалдарды 
даярдоо жана 
расмий басылмалар 
Башкармалыгы 

20.09.2018 
чейин 

- 

1.8.5 Көргөзмөлөрдү уюштуруу: 
- «Баары салттуу билимдер 

Информирование общества о 
роли и значении ИС, а также о 

ГПТБ 
ИМ мамфонду  

30.03.2018 
чейин 
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жөнүндө»; 
- «Кыргызпатенттин 
басылмасы»  
(Кыргызпатенттин 25 
жылдыгына); 
- «Каракчылыкка жол жок» 

вреде использования 
контрафактной продукции 

 30.06.2018 
чейин 

30.09.2018 
чейин 

1.8.6 “Заманбап кыргыз 
коомчулугундагы салттуу 
билимдер” атуу тегерек стол 
өткорүү. Тегерек столдун 
жүрүшүндө кыргыз 
аялдарынын баш 
кийимдерин изилдөөчү 
Асель Калкановадан мастер-
класс уюштуруу   

Салтуу билимдердин заманбап 
дүйнөдөгү орду жана кыргыз 
аялзатынын утуттук баш 
кийимдеринин ар тараптуу 
уникалдуулугу тууралуу 
коомчулукка маалымат берүү   

МПТК, 
ИМ мамфонду  

30.03.2018 
чейин 

 

1.8.7 ИМУда укуктук коргоону 
көрсөтүү боюнча  бизнес-
бирикмелерге, авторлорго 
жана ойлоп табуучуларга 
түшүндүрүү ишин жүргузүү  
 

Бизнес-бирикмелер, авторлор 
жана ойлоп табуучулардын 
ИМУда укуктук коргоону 
көрсөтүү боюнча 
маалыматтуулугун артыруу  

Автордук жана 
чектеш укуктар 
Башкармалыгы,  
Экспертиза 
Башкармалыгы, 
Укук 
Башкармалыгы, 
ИМ мамфонду 

01.12.2018 
чейин 

 

1.9 Региондордо ойлоп 
табуучулук жана 
чыгармачылык 
ишмердүүлүктү 
активтештирүү 

1. Коомдук маанидеги иш-
чаралардын саны 

Батырканова С.К. 31.12.2018 
чейин 
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1.9.1 2016-2017-жылдардагы КР 
мыкты ойлоп табуусун 
тандоону өткөрүү  

 “Мыкты инновациялык 
долбоор” конкурсуна 
катышууга сунуш-кеңештер 
үчүн 

ИМ мамфонду 25.04.2018 
чейин 

12,0 

1.9.2 Бизнес-бирикмелеринин 
жана ойлоп табуучулардын 
өкүлдөрүн тартуу менен 
тегерек стол уюштуруу  

ИМдин авторлоу жана бизнес-
түзүмдөрүнүн кызматташуусу 
үчүн коммуникациялык 
талааларды түзүү.  
Мамлекеттик жана жеке 
өнөктөштүк негизинде ИМдин 
объектерин түзүнү жана 
арыздардын санын артыруу. 
Мыкты ойлоп табууларды жана 
келечектүү инновациялык 
долбоорлордун алдыга 
жылуусуна салым кошуу  

Управление  
экспертизы, 
Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития, 
ИМ мамфонду 

01.10.2018 
чейин 

- 

II. ИМге укук алуунун жана коргоонун механизмдерин жакшыртуу 
кезек

№ 
 

Милдеттер/ Иш-чаралар Индикаторлор / Күтүлгөн 
натыйжалар 

Жооптуулар Убакты-
сы 

Бюджет 
(миң.со

м) 
2.1 Өтүнмөлөрдү берүүдө жана 

карап чыгууда IT-
технологияларды 
пайдаланууну кеңейтүү   

1. ИМ мамфондунун сайты Батырканова С.К. 31.12.2018 
чейин 

 

2.1.1 ИМ мамфондунун расмий 
сайтын модернизиялоо   

Усовершенствование 
функционала и внешнего 
вида сайта Госфонда ИС 

ИМ мамфонду, 
Маалыматтык 
технологиялар 

сектору 

01.05.2018 
чейин 

70,0 
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III. Интелектуалдык менчик объекттерин колдонуу үчүн шарттарды түзүү 
кезек

№ 
 

Милдеттер/ Иш-чаралар Индикаторлор / Күтүлгөн 
натыйжалар 

Жооптуулар Убакты-
сы 

Бюджет 
(миң.со

м) 
3.1 Бюджеттик чөйрөдөгү 

уюмдардын интелектуалдык 
менчикти пайдалануу 
боюнча ишмердүүлүгун 
колдоо   

ИМдин жыйынтыктарын 
ишке ашыруу жана 
жандандыруунун 
коммерсиялык  маселелери 
боюнча сунуштардын жана 
кеңештердин саны  

Батырканова С.К. 31.12.201
8 чейин 

 

3.1.1 ИМдин жыйынтыктарын ишке 
ашыруу жана жандандыруунун 
коммерсиялык  маселелерин 
талкулоо боюнча иш-чара  
өткөрүү (ЖОЖдор менен 
биргеликте)  

Мамлекеттик ЖОЖдорго 
Менчик ИМдин 
объектилерине 
коммерсиялык 
ишмердүүлүктү киргизүүнү 
камсыз кылган ченемдик-
укуктук актыларга өзгөртүү 
киргизүү боюнча 
Концепцияны иштеп чыгуу 
үчүн сунуш-кеңештерди 
даярдоо    

ИМ мамфонду, 
Экспертиза 
Башкармалыгы 

01.12.201
8 чейин  

59,0 

3.2 ЧОИге фискалдык, 
административдик жана 
мыйзамдык ченемдерди 
иштеп чыгууну жана ишке 
ашыруунун жардамы менен 
ИМ объектилерин киргизүүгө 
өбөлгө түзүү 

Мыйзам долбоору  Батырканова С.К. 31.12.201
8 чейин 
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3.2.1 “ИМдин объектилерин 
коммерциялаштыруу 
жөнүндөгү” Кыргыз 
Республикасынын 
Мыйзамынынын 
Концепциялык долбоорун 
иштеп чыгуу  

ИМдин объектилерин 
коммерциялаштыруу  үчүн 
укуктук шарттарды түзүү  

Укук 
Башкармалыгы, 
ИМ мамфонду  

01.12.201
8 чейин 

 

- 

 3.4 Интеллектуалдык 
менчиктин авторлору менен 
бизнес-структуралардын 
карым-катышы үчүн 
демонстративдик-
тажырыйбалык талааларын 
түзүү 

1. Коомдук маанидеги иш-
чаралардын саны; 
2. Теле көрсотүүлөрдүн 
саны 

Батырканова С.К. 31.12.201
8 чейин 

 

3.4.1 НТС телеканалы менен 
биргеликте “Чилистен” 
телепроектин ишке ашыруу 

Ойлоп табууларды 
пропагандалоо, 
инновацциялык 
ишмердүүлүккө болгон 
кызыгууну артыруу  

ИМ мамфонду 01.12.201
8 чейин 

200,0 
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Индикаторлор 

 
№ Индикаторлор (Өлчөм бирдиги) Индикаторду 

өлчоөнүн 
мезгили 

Индекатордун күтүлүүчү маанилери 
I-кв. II-кв. III-кв. IV-кв. 2018-ж. 

1.  Конкурстарды өткөрүүдөгү 
сыйлоолордун саны  

Жылдык 1 - - - 1 

2.  Сыйланган ТИКБнын 
координаторлорунун саны   

Жылдык - 8 - - 8 

3.  ТИКБнын филиалдарынын саны Квартал сайын - 1 1 - 2 
4.  ТИКБнын кызматтарын 

колдонуучуларынын саны 
Квартал сайын 112 285 115 235 747 

5.  Тренингдердин саны Жылдык - - 2 - 2 

6.  ТИКБнын базасында окутулган 
адистердин саны  

Жылдык - 50 50 - 100 

7.  Сыйланган балдар жана жаштардын 
саны 

Жарым жылдык - 10 - 5 15 

8.  Балдарды жана жаштарды 
интеллектуалдык жана илимий-
техникалык чыгармачылыкка тартуу  

Квартал сайын - - - 0,4% 0,4% 

9.  Басылмалардын саны  Жылдык - - - 8 8 

10.  БДИМУнун программасы боюнча 
окутулган адистердин саны  
 
 

Жылдык - - 20 - 20 
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11.  РМИМАнын дистанциондук окутуу 
программасыны боюнча окутулган 
адистердин жана студенттердин  
саны   

Жылдык - - - 2 2 

12.  Жарыяланган макалалардын саны Жарым жылдык 1 - - 1 2 
13.  Методикалык эмгектердин саны Жылдык - - 1 - 1 

14.  ИМ мамфондунун сайты  Жылдык - - - 1 1 

15.  Мыйзам долбоору Жылдык - - 1 - 1 

16.  Радио жана теле берүүлөрдүн саны Квартал сайын 2 2 2 2 8 
17.  Жаңы ачылган ийримдердин саны Жылдык - 2 - - 2 
18.  Интеллектуалдык менчик 

объектеринин, патенттик маалымат 
жана коммерциялаштыруунун 
укугун коргоо маселелери жөнүндө 
сунуш-кеңешмелерди жургүзүү 
боюнча аналитикалык 
тактамалардын (Справка) саны   

Жарым жылдык - 1 - 1 2 

19.  Сунуш жана кеңештердин саны Жылдык - - - 2 2 
20.  Коомдук маанидеги иш-чаралардын 

саны 
Квартал сайын 3 7 4 7 21 
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МПТКНЫН 

2018-ЖЫЛЫ АТКАРА ТУРГАН ИШ-ЧАРАЛАРЫ 
 

I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИКТИН ОБЪЕКТИЛЕРИНЕ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРДҮ ТҮЗҮҮНҮ 
АРТТЫРУУ 

К/№  Милдеттер, иш-чаралар Индикаторлор Жооптуулар Мөөнөтү Бюджети 
(миң сом) 

1.1 Авторлорго интеллек-
туалдык менчиктин 
жакшы натыйжаларына 
жетишүүгө дем берүү 
жана ойлоп табуучулар-
дын, авторлордун, илимий 
кызматкерлердин кадыр-
баркын көтөрүү 

. 1.Конкурстардын тыянагы 
менен берилүүчү 
сыйлыктардын санын 
арттыруу 

Кенжебаева А.А. 31.12.2018-
ж.ч 

 

1.1.1 «ИМ өнүктүрүүгө салым 
кошуу» аттуу конкурска 
активдүү катышуу 

Балдар менен жаштардын 
илимий-техникалык 
чыгармачылыкка болгон 
кызыгуусун арттыруу 

Уюштуруу 
комитети, 
Уюштуруу 
иштери жана 
стратегия 
бөлүмү, МПТК 

15.04.2018-
ж.ч. 

 

1.3. ИМ объектилерин 
өнүктүрүүнүн 
инфраструктураларын 
тузүү 

1.Китепкананын 
электрондук форматтагы 
ресурстарынын көлөмү; 
2. Электрондук ресурстан 
пайдалангандардын саны; 
3. МПТКнын сайты 

Кенжебаева А.А. 31.12.2018-
ж.ч. 
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1.3.1 МПТКнын ресурстарын 
санариптештирүү 

Маалыматка алыстан туруп ээ 
болуу мүмкүнчүлүгүн 
камсыздоо 

Электорондук 
маалыматтар 
бөлүмү 

01.12.2018-
ж.ч. 

 

1.3.2. МПТКнын расмий сайтын 
өркүндөтүү 

Сайттын сырткы көрүнүшүн 
жаңылоо жана ички мазмунун 
жакшыртуу 

Электрондук 
маалыматтар 
бөлүмү 
Маалыматтык 
технологиялар 
сектору 

01.12.2018-
ж.ч. 

100,0 

1.7. Билим берүү жаатындагы 
жана маалыматтык 
ресурстардан, эл аралык 
жана  аймактык 
өнөктөштөрдүн иш-
тажрыйбаларын 
пайдалануу 

1.Патенттик МБ 
пайдалангандардын саны; 
2. Патенттик эмес МБ 
пайдангандардын саны 

Кенжебаева А.А. 31.12.2018  

1.7.1 Башка өлкөлөрдүн 
патенттик жана патенттик 
эмес маалыматтык 
каражаттарынан 
пайдалануу мүмкүнчүлүгүн 
арттыруу 

Пайдалануучулардын санын 
арттыруу 

МПТК 01.12.2018  

1.8 Коомчулуктун ИМдин 
мааниси жана ролу 
боюнча маалымдуулугун 
арттыруу 

1. Мектеп окуучулары менен 
өткөрүлгөн иш чаралардын 
саны; 
2. Библиографиялык 
көрсөткүчтөрдүн, 
маалыматтык 

Кенжебаева А.А. 31.12.2018-
ж.ч. 
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топтомдордун жана 
маалыматтык-
библиографиялык жыйнак-
тардын саны; 
3. Студенттер менен 
китепканачылар үчүн 
өткөрүлгөн практикалык 
сабактардын саны; 
4. ММКлардагы 
макалалардын саны; 
5. Көргөзмөлөрдүн саны; 
6. Чыгармачылык 
жолугушуулар менен тегерек 
үстөлдөрдүн саны 

1.8.1 И.Арабаев атындагы 
КМУда Ч.Айтматовдун 90 
жылдык мааракесине 
карата  «Жаштарды 
маданияттуу 
тарбиялоодогу 
Ч.Айтматовдун 
чыгармаларынын ролу» 
аттуу  форум өткөрүү 

Ч.Айтматовдун чыгармаларын 
кеңири жайылтуу 

Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы 
ИМ Мамфонду 
МПТК 
 

30.07.2018-
ж.ч. 

 

1.8.2 Мектеп окуучуларынын 
арасында (салттуу 
билимдер боюнча) таанып-
билүү сабактарын өткөрүү 

ИМ боюнча билимдерди 
кеңири жайылтуу 

Мамлекетти к 
патенттик фонд 
Илимий-
техникалык 
адабияттар 

01.10.2018-
ж.ч. 

120,0 
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бөлүмү 
1.8.3. - «Кыргызстанда ИМди 

коргоо тармагы»; 
- Ч.Айтматовдун 90 
жылдыгына карата 
(«Кыргыз жазуучуларынын 
өмүрнаамалары» сериясы); 
- С.Ж.Жекишеванын 70 
жылдыгына 
карата(«Кыргыз 
окумуштууларынын 
өмүрнаамалары»); 
- «Балдардын тамагы: 
тамак-аш түрлөрү жана 
аларды даярдоо 
технологиясы»; 
- «Балдардын кийими» үлгү 
даярдоо, бычуу жана тигүү 
технологиясы» аттуу 
библиографиялык 
көрсөткүчтөрдү, 
маалыматтык-
библиографиялык 
жыйнактарды жана 
маалыматтык топтомдорду 
даярдоо 

Коомчулукту улуу жазуучунун 
чыгармалары менен 
тааныштыруу 
 
 
Коомчулукту кыргыз 
окумуштууларынын эмгектери 
менен тааныштыруу 
Балдардын тамак-аш 
азыктарын, к 
кийим-кечелерин даярдап 
чыгарган  кичи жана орто 
ишканалардын жумушун 
өркүндөтүүгө салым кошуу 

Мамлекеттик 
патенттик фонд 
 
 
 
Справкалык-
библиографиялы
кбөлүм 
 
Мамлекеттик 
патенттик фонд 
 
 Нормативдик 
илимий-
техникалык 
документтер 
бөлүмү, 
Филиал, 
Илимий-
техникалык 
адабияттар, 
справкалык-
библиографиялы
к бөлүмдөрү 
 
 
 

30.06.2018-
ж.ч. 
 
 
 
30.06.2018-
ж.ч. 
30.10.2018-
ж.ч. 
30.10.2018-
ж.ч. 
 
30.10.2018-
ж.ч. 
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1.8.4 ИМ маселелери боюнча 
өлкөнүн ар кайсы 
аймактарынан келген 
китепканачыларга сабак 
өтүү жана студенттер үчүн 
«Патент таануу» курсу 
боюнча практикалык 
сабактарды өткөрүү 

Өлкөнүн китепканачыларынын  
ИМ боюнча билимдерин 
арттыруу. Студенттердин өз 
алдынча патенттик издөө 
жүргүзүү менен илимий-
изилдөө мүмкүнчүлүктөрүн 
арттыруу 

Мамлекекеттик 
патенттик фонд 

01.05.2018-
ж.ч. 
 
30.05.2018-
ж.ч. 

 

1.8.5 - «Интеллектуалдык 
менчиктин 
турмушубуздагы ролу»; 
- «Салттуу билимдер»; 
- «Маалыматка ачык-айкын 
жетишүү мүмкүнчүлүгү: 
Автордук укук жана 
интеллектуалдык менчик» 
боюнча макалаларды 
ММКларга жарыялоо 

Коомчулукка ИМдин ролу 
жана мааниси жөнүндө 
маалымат берүү 

Электрондук 
маалыматтар 
бөлүмү 

30.03.2018-
ж.ч 
30.04.2018-
ж.ч. 
01.05.2018-
ж.ч. 
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1.8.6 - «Баардыгы салтуу 
билимдер жөнүндө»; 
- «Кыргызпатенттин 
басылмалары»(Кыргызпате
нттин 25 жылдыгына 
карата); 
- «Каракчылыкка жол жок» 
аттуу көргөзмөлөрдү коюу. 

Коомчулукка ИМдин ролу 
жана мааниси,ошондой эле 
каракчылык 
продукцияларынын зыяны  
жөнүндө маалымат берүү 

Мамлекеттик 
патенттик фонд, 
Илимий-
техникалык 
адабияттар 
бөлүмү, 
ИМ Мамфонду 

30.03.2018-
ж.ч. 
30.06.2018-
ж.ч. 
30.09.2018-
ж.ч. 

 

1.8.7 «Салттуу билимдер азыркы 
кыргыз коомчулугунун 
пайдалануусунда» аттуу 
тегерек үстөл өткөрүү. 
Тегерек үстөлдүн 
алкагында аялдардын 
элечегинин тарыхын 
изилдөөчү Асел 
Калканованын  өнөр 
дүйнөсү менен 
тааныштыруу 

Коомчулукту салттуу 
билимдердин учурдагы ролу 
жана кыргыз аялдардарынын  
баш кийиминин ар түрдүүлүгү,  
өзгөчөлүктөрү тууралуу 
коомчулукка маалымат берүү  

Мамлекеттик-
патенттик фонд, 
Илимий-
техникалык 
адабияттар 
бөлүмү, 
ИМ Мамфонду 
 

30.03.2018-
ж.ч. 
 
 
 

 
 
 
 

1.8.8 Ойлоп табуучу, техника 
илимдердин доктору 
С.Ж.Жекишщеванын 70 
жылдыгына карата тегерек 
үстөл өткөрүү 

Коомчулукту аял-ойлоп 
табуучу, ИМБДУнун Алтын 
медалынын ээси(2013-ж) 
тууралуу маалымат берүү 

Илимий-
техникалык 
адабияттар 
бөлүмү 

30.10.2018-
ж.ч. 

 

1.8.9. Бүткүл дүйнөлүк Китеп 
жана Автордук укук 
Күнүнө карата жаш акын 
Турсунай Калмурат кызы 

Интеллектуалдык менчикти 
жаратуучулар, автордук укук 
жана китептин мааниси 
тууралуу коомчулукка 

Илимий-
техникалык 
адабияттар 
бөлүмү 

30.04.2018-
ж.ч. 
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менен окурмандардын 
чыгарма-чылык 
жолугушуусун өткөрүү 

маалымат берүү 

1.8.10 КР УИАсынын вице-
президенти, академиги, 
ИМБДУнун Алтын 
медалынын ээси(2013) 
А.Акматалиев менен 
ИМдин Эл аралык Күнүнө 
карата  чыгармачылык 
жолугушуу өткөрүү 

Ч.Айтматовдун чыгармачылык 
мурасын окуп үйрөнүү 
жөнүндө 

Илимий-
техникалык 
адабияттар 
бөлүмү 

30.04.2018-
ж.ч. 

 

1.9. КР аймактарында ойлоп 
табуучулук жана 
чыгармачылык иш-
аракеттерин 
активдештирүү 

1. Көргөзмөлөрдүн саны Кенжебаева А.А. 31.12.2018-
ж.ч. 

 

1.9.1 Өлкөнүн аймактарында 
өткөрүлгөн семинар, 
конференция, тегерек 
үстөлдөрдүн алкагында 
көргөзмөлөрдү коюу 

Инновациялык иш-аракеттерге 
китепкананын фондунан 
эффективдүү пайдалануу 

Мамлекеттик-
патенттик фонд, 
Илимий-техника-
лык адабияттар 
бөлүмү 

01.12.2018-
ж.ч. 

 

1.9.2 ИМБДУ менен биргеликте 
«Марракеш келишимине  
кол коюлгандан беш жыл 
өткөндөн кийин - саясаттан 
иш жүзүнө» аттуу семинар 
өткөрүү 

Калктын автордук жана 
чектеш укуктар тууралуу 
билим денгээлин жогорулатуу 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы,У
кук 
башкармалыгы, 
Эл аралык 
бөлүм, МПТК 

23-
24.04.2018-ж 
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II. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИКТИН ОБЪЕКТИЛЕРИНЕ УКУК АЛУУНУН ЖАНА 
КОРГООНУН МЕХАНИЗМДЕРИН ӨРКҮНДӨТҮҮ 

К/№  Милдеттер,иш-чаралар Индикаторлор, күтүлгөн 
натыйжалар 

Жооптуулар мөөнөтү Бюджет 
(миң 
сом) 

2.1 Интеллектуалдык иш-
аракеттердин 
натыйжаларынан 
пайдалануу укугун 
өркүндөтүү процедуралары 

Берилген кеңештер боюнча 
маалымкаттардын саны 

.Кенжебаева А.А 31.12.2018-
ж.ч. 

 

2.1.1 Патенттик жана патенттик 
эмес маалыматтарды издөө 
боюнча берилген кеңештер 
боюнча анализ 

Патенттик жана патенттик 
эмес маалыматтар боюнча 
берилген өтүнмөлөр боюнча 
пайда болгон маселелер. 
«Такай берилүүчү суроолор» 
деген мекеме сайтынын 
рубрикасындагы суроолорду 
тастыктоо 

Мамлекеттик-
патенттик фонд, 

Жарым 
жылдык 
сайын 

 

III.ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИКТИН ОБЪЕКТИЛЕРИНЕН ПАЙДАЛАНУУГА ӨБӨЛГӨ ТҮЗҮҮ 
К/№ Милдеттер,иш-чаралар Индикаторлор, күтүлгөн 

натыйжа 
Жооптуулар мөөнөтү Бюджет 

(миң 
сом) 

3.4. ИМО менен ишкердик 
чөйрөлөрдүн өз ара 
кызматташуусу үчүн 
тажрыйба алмаша турган 
үлгү болор өбөлгө түзүү 

Көргөзмөлөрдүн саны Кенжебаева А.А. 31.12.2018-
ж.ч. 

 

Баардыгы 265,0 м.с. 
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Индикаторлор 

№ Көрсөткүчтөрдүн аталыштары Индикаторду
к ченем 
мезгили 

Индикатордук ченем болжолу 
I кв. II кв. III 

кв. 
IV 
кв. 

2018-
ж 

1 Конкурстардын алкагында берилген 
сыйлыктардын саны 

Жыл бою 1 - - - 1 

2 Китепкананын электрондук форматтагы 
ресурстарынын көлөмү 

Жыл бою - - - 25% 25% 

3 Электрондук ресурстан пайдалануучулардын 
саны 

Квартал сайын 500 1000 300 1000 2800 

4 МПТКнын сайты Жыл бою - - - 1 1 
5  Патенттик МБнан маалыматы бар 

пайдалануучулардын саны 
Квартал сайын 102 101 60 92 355 

6 Патенттик эмес МБнан маалыматы бар 
пайдалануучулардын саны 

Квартал сайын 5 6 - 4 15 

7 Мектеп окууучулары үчүн өткөрүлгөн иш-
чаралардын саны 

Квартал сайын 2 2 - 2 6 

8  Библиографиялык көрсөткүчтөрдүн, маалыматтык  
топтомдордун жана маалыматтык-
библиографиялык жыйнактардын саны 

Квартал сайын 3 5 1 4 13 

9 Студентер менен китепканачыларга  өткөрүлгөн 
практикалык сабактардын саны 

Квартал сайын 4 6 - 4 14 

10 ММКларга жарыяланган макалалардын саны Жарым жыл 
сайын 

2 1 3 

11 Көргөзмөлөрдүн саны Квартал сайын 1 2 - 1 4 
12 Чыгармачыл жолугушуулардын жана тегерек 

үстөлдөрдүн саны 
Квартал сайын - 4 - - 4 
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13 Комплектиленген, жана иштетилген адабияттар 
менен документтердин саны 

Квартал сайын 60000 80000 50000 70000 26000
0 

14 Патенттик издөөлөрдүн саны Квартал сайын 102 101 60 92 355 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018 ГОД  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 «ЖАӉЫ ДООРГО КЫРК КАДАМ» 
 

№ Задачи / меры Индикатор / 
ожидаемый результат 

Срок 
реализации 

Ответственные 
органы 

Источники 
финансирования 

КАДАМ 1. Программа цифровой трансформации «Таза коом» 
10. Оцифровать ресурсы 

Государственной патентно-
технической библиотеки  

25% библиотечного 
фонда переведены в 
электронный формат  

14.12.2018 Кыргызпатент  В рамках средств, 
предусмотренных 
в 
республиканском 
бюджете  

КАДАМ 7. Из калтыруучу илим 
60. Реформировать Национальную 

академию наук Кыргызской 
Республики, с выведением 
функции административного 
воздействия  

Национальная академия 
наук Кыргызской 
Республики 
функционирует как 
научно-экспертный орган  

30.11.2018 МОН, НАН (по 
согласованию), 
Кыргызпатент, 
заинтересованные 
органы и 
организации  

В рамках средств, 
предусмотренных 
в 
республиканском 
бюджете 

61. Внедрить новый формат 
научных степеней и званий на 
основе международной 
практики  

Создана нормативная 
правовая база «PhD 
доктора» как научной и 
академической степени  

10.12.2018 ВАК, МОН, НАН 
(по 
согласованию), 
Кыргызпатент, 
заинтересованные 
органы и 
организации  

В рамках средств, 
предусмотренных 
в 
республиканском 
бюджете 

62. Определить приоритеты 
развития науки в Кыргызской 
Республике и подготовить 

Приоритетные 
направления развития 
науки в Кыргызской 

20.12.2018 МОН, НАН (по 
согласованию),  
Кыргызпатент, 

В рамках средств, 
предусмотренных 
в 
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научные проекты на основе 
государственного заказа  

Республике на 2019-2023 
годы утверждены, 
нормативная правовая 
база для запуска научных 
проектов на основе 
государственного заказа 
подготовлена  

заинтересованные 
органы и 
организации  

республиканском 
бюджете 

63. Провести пропагандистско-
разъяснительную работу с 
пользователями объектов 
авторского права и смежных 
прав  

Улучшена защита 
авторских прав, 
сокращено количество 
заявлений и обращений о 
нарушении авторских 
прав  

30.11.2018 Кыргызпатент  В рамках средств, 
предусмотренных 
в 
республиканском 
бюджете 
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ПЛАН 
действий/обязательств председателя Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций  

при Правительстве Кыргызской Республики на 2018 год 
по достижению целей/задач Программы Правительства Кыргызской Республики  

«ЖАӉЫ ДООРГО КЫРК КАДАМ» 
 

№ Задача Мероприятие/ 
действие 

Ожидаемый результат Срок 
реализации 

 

Соответствующий 
стратегический или 

программный 
документ (вкл. 

отраслевые) 

Ответ-
ствен-
ный 

орган 

I. Наращивание потенциала по созданию объектов интеллектуальной собственности 
 

1. Стимулиро-
вание авторов 
к созданию 
новых 
результатов 
интеллектуаль-
ной 
собственности 
и повышению 
престижа 
изобретателей, 
авторов и 
научных 
работников 

1. Провести 
конкурс  «За вклад 
в развитие 
интеллектуальной 
собственности» 

Стимулирование к 
созданию новых 
объектов 
интеллектуальной 
собственности. 
Повышение интереса 
детей и молодежи к 
научно-техническому 
творчеству. Поощрение 
пользователей объектов 
авторского права, 
содействующих 
развитию коллективного 
управления правами. 
Популяризация в 
обществе роли и 

до 15.04.2018   Программа 
Правительства 
Кыргызской 
Республики  
«Жаӊы доорго кырк 
кадам» на 2018-2023 
годы, 
Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности в 
Кыргызской 
Республике на 2017-
2021 годы 

Кыргыз
патент 
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значения 
интеллектуальной 
собственности 

2. Развитие 
инфраструк-
туры для 
создания 
интеллектуаль-
ной 
собственности 

1. Открыть 2 
филиала Центра 
поддержки 
технологий и 
инноваций   

 Обеспечение доступа к 
услугам Центра 
поддержки технологий и 
инноваций  в регионах 

 

до 20.11.2018   Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности в 
Кыргызской 
Республике на 2017-
2021 годы, 
Концепция научно-
инновационного 
развития Кыргызской 
Республики на 
период до 2022 года 

Кыргыз
патент 

2. Перевести 25% 
ресурсов 
библиотеки в 
электронный 
формат  

Расширение доступа к 
информации и 
возможности 
пользования ее в 
электронном формате 

до 01.12.2018  Программа 
Правительства 
Кыргызской 
Республики 
«Жаӊы доорго кырк 
кадам» на 2018-2023 
годы, 
Государственная 
программа развития 

Кыргыз
патент 
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интеллектуальной 
собственности в 
Кыргызской 
Республике на 2017-
2021 годы 

II. Совершенствование механизмов получения прав и защиты объектов интеллектуальной 
собственности 

3.  Совершенствов
ание процедур 
предоставления 
прав на 
результаты 
интеллектуаль
ной 
деятельности. 
Расширение 
использования 
информационн
ых технологий 
при подаче и 
рассмотрении 

1. Внедрить 
систему 
электронного 
документооборота    

Централизованное 
управление 
корпоративной 
информацией  

2018-2019 Программа 
Правительства 
Кыргызской 
Республики 
«Жаӊы доорго кырк 
кадам» на 2018-2023 
годы, 
Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности в 
Кыргызской 
Республике на 2017-
2021 годы 

Кыргыз
патент 
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заявок 2. Увеличить на 
4% долю заявок на 
объекты 
интеллектуальной 
собственности, 
поданных в 
электронном 
формате  

Упрощение процедуры и 
улучшение качества 
предоставления 
правовой охраны 
объектам 
интеллектуальной 
собственности. 
Расширение 
возможности получения 
государственных услуг в 
электронном формате 

до 01.12.2018 Программа 
Правительства 
Кыргызской 
Республики 
«Жаӊы доорго кырк 
кадам» на 2018-2023 
годы, 
Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности в 
Кыргызской 
Республике на 2017-
2021 годы 

Кыргыз
патент 

4. Антикоррупцио
нная политика  

1. Реализовать 
План по 
демонтажу 
коррупционных 
проявлений в 
сфере правовой 
охраны и защиты 
прав 
интеллектуальной 
собственности 

Выявление 
коррупционных рисков и 
внесение рекомендаций 
по их устранению и 
предотвращению 

до 01.12.2018 Программа 
Правительства 
Кыргызской 
Республики 
«Жаӊы доорго кырк 
кадам» на 2018-2023 
годы, 
Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности в 
Кыргызской 
Республике на 2017-
2021 годы 
 

Кыргыз
патент 
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III. Создание условий для использования объектов интеллектуальной собственности 
 

5. Поддержка 
деятельности 
по 
использованию 
интеллектуаль
ной 
собственности 
организациями 
бюджетной 
сферы 

1. Отобрать не 
менее 2-х проектов 
по итогам 
конкурса «Лучший 
инновационный 
проект – 2018»   

Содействие 
продвижению 
перспективных 
инновационных 
проектов 

до 01.11.2018 Программа 
Правительства 
Кыргызской 
Республики 
«Жаӊы доорго кырк 
кадам» на 2018-2023 
годы, 
Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности в 
Кыргызской 
Республике на 2017-
2021 годы,  
Концепция научно-
инновационного 
развития Кыргызской 
Республики на 
период до 2022 года 

Кыргыз
патент 

6. Создание 
демонстрацион
но-опытных 
площадок для 
взаимодействи
я авторов 
интеллектуаль
ной 

1. Создать 3 
технопарка на базе 
высших учебных 
заведений 
технического 
профиля 

Формирование 
коммуникационных 
каналов и площадок для 
взаимодействия авторов 
объектов 
интеллектуальной 
собственности и бизнес-
структур 

до 01.11.2018 Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности в 
Кыргызской 
Республике на 2017-
2021 годы, 
Концепция научно-

Кыргыз
патент 
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собственности 
и бизнес-
структур 

инновационного 
развития Кыргызской 
Республики на 
период до 2022 года 

2. Провести не 
менее 4-х 
семинаров, 
круглых столов с 
участием 
Всемирной 
организации 
интеллектуальной 
собственности, 
Европейской 
экономической 
комиссии 
Организации 
Объединенных 
Наций, 
Евразийской 
конфедерации 
обществ 
правообладателей  

Повышение 
информированности 
общества о роли 
интеллектуальной 
собственности в 
инновационной 
экономике  

до 01.12.2018 Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности в 
Кыргызской 
Республике на 2017-
2021 годы, 
Концепция научно-
инновационного 
развития Кыргызской 
Республики на 
период до 2022 года 

Кыргыз
патент 

 
                     Председатель Государственной службы  
                     интеллектуальной собственности и инноваций  
                     при Правительстве Кыргызской Республики                                                                       Д. А. Эсеналиев 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Государственной 
службы 
интеллектуальной собственности 
и инноваций при Правительстве 
Кыргызской Республики 
Д. А.Эсеналиев 
«30»  декабря  2017  г. 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 

ИННОВАЦИЙ  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2018 ГОД  
 

№ Задачи/ Мероприятия Индикаторы/  
Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюджет 
 (тыс. 
сом)  

I. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

1.1 Стимулирование авторов к 
созданию новых 
результатов 
интеллектуальной 
собственности и 
повышению престижа 
изобретателей, авторов и 
научных работников 

1. Количество наград в рамках конкурса; 
2. Количество предложений по разработке 
проектов Методических рекомендаций, 
учитывающие интересы изобретателей, 
авторов, научных работников в процессе 
получения правовой охраны 

до 
31.12.2018 
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1.1.1 Провести конкурс «За вклад в 
развитие ИС»  

Стимулирование к созданию 
новых объектов ИС. 
Повышение интереса детей и 
молодежи к научно-
техническому творчеству. 
Поощрение пользователей 
объектов авторского права, 
содействующих развитию 
коллективного управления 
правами. 
Популяризация в обществе 
роли и значении ИС   

Орг.комитет 
Отдел орг. работы 
и стратегии 
(секретариат) 
Управление 
экспертизы 
Управление 
авторского права и 
смежных прав 
Госфонд ИС 
ГПТБ 
Пресс-служба 

до 
15.04.2018 

  

1.1.2 Провести встречу с авторами, 
изобретателями, 
представителями НИИ и 
НАН КР по обсуждению 
проектов методических 
рекомендаций по получению 
правовой охраны объектов 
ИС 

Проведение общественных  
слушаний. 
Учет интересов 
изобретателей, авторов, 
научных работников в 
процессе получения правовой 
охраны, внедрения и 
коммерческого 
использования объектов ИС  

Госфонд ИС до 
01.10.2018 

36,0 

1.2 Вовлечение в процесс 
создания объектов ИС 
государственные, научно-
исследовательские и 
частные предприятия 
 
 

1. Количество общественно-значимых 
мероприятий; 
2. Доля заявок на служебные изобретения 

до 
31.12.2018 
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1.2.1 Провести круглый стол по 

вопросам коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности в 
университетах   

Обмен опытом с эстонской 
стороной по развитию 
деятельности  по 
коммерциализации  объектов 
интеллектуальной 
собственности на базе 
университетов 

Международный 
отдел  
Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 

до 
30.04.2018 

 

1.2.2 Провести семинар “Политика 
интеллектуальной 
собственности в ВУЗах и 
НИИ” (в г. Ош) 

Активизация 
изобретательской и 
инновационной деятельности 
государственных, НИИ и 
частных предприятий 

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 

до 
01.06.2018 

246,1 

1.2.3 Провести круглый стол 
«Повышение  
энергоэффективности путем 
развития инновационных 
технологий в энергетической 
отрасли» 

Внедрение инновационных 
технологий  в области 
энергетики 

Госфонд ИС, 
Институт водных 
проблем и 
гидроэнергетики  
НАН КР 

до 
20.10.2018 

17,0 

1.2.4 Содействие увеличению 
количества заявок на 
служебные изобретения 

Активизация 
изобретательской и 
инновационной деятельности 
государственных, научно-
исследовательских и частных 
предприятий  
 
 
 

Управление 
экспертизы  

до 
01.12.2018 
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1.3 Развитие инфраструктуры 

для создания ОИС 
1. Количество филиалов ЦПТИ; 
2. Количество пользователей услуг ЦПТИ; 
3. Количество награжденных координаторов 
ЦПТИ; 
4. Объем ресурсов библиотеки в электронном 
формате 

до 
31.12.2018 

 

1.3.1 Расширить и развить сеть 
филиалов ЦПТИ и провести 
обучающий тренинг на тему 
«Использование Интернет-
ресурсов в поиске патентной 
информации» 

Обеспечение доступа к 
услугам ЦПТИ в регионах 

Госфонд ИС 
 

до 
20.11.2018 

 

34,0 

1.3.2 Вручить единовременную 
стипендию лучшим 
координаторам ЦПТИ по 
итогам года 

Стимулирование 
деятельности ЦПТИ 

Госфонд ИС 
 

   
26.04.2018 

 

150,0 
(ГП) 

 

1.3.3 Оцифровать ресурсы ГПТБ Предоставление возможности 
удаленного доступа к 
информации  

ГПТБ до 
01.12.2018 

 

1.4 Формирование 
государственных заказов на 
создание объектов ИС 

1. Количество приоритетных направлений 
для проведения конкурса «Лучший 
инновационный проект» 

до 
31.12.2018 

 

1.4.1 Определить приоритетные 
направления для проведения 
конкурса «Лучший 
инновационный проект»  
 

Содействие формированию 
государственного заказа. 
Повышение качества 
создаваемых объектов ИС 

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 

до 
01.02.2018 
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1.5 Разработка механизмов 
выявления и вовлечения 
талантливых детей и 
молодежи в творческий 
процесс 

Количество награжденных детей и молодежи до 
31.12.2018 

 

1.5.1 Вручить единовременную 
стипендию за достигнутые 
успехи в области научно- 
технического творчества 
детям и молодежи 

Повышение интереса детей и 
молодежи к научно-
техническому творчеству 

Госфонд ИС до.30.04.20
18 

65,0 (ГП) 

1.5.2 Наградить победителей 
Международного  
молодежного конкурса “Мы 
интеллектуалы XXI века”  

Повышение интереса детей и 
молодежи к научно- 
техническому творчеству 

Госфонд ИС, 
 РДИТА «Алтын 
Туйун» 

до 
30.04.2018 

250,0(ГП
) 
 

1.6 Расширение сети кружков 
научно-технического 
творчества, разработка 
учебно-методических 
материалов 
 

1. Количество кружков научно – 
технического творчества; 
2. Охват детей научно-техническим 
творчеством 

до 
31.12.2018 

 

1.6.1 Открыть 2 кружка научно – 
технического творчества в 
Ошской области 

Обеспечение широкого 
участия детско-юношеского 
потенциала для раскрытия их 
творческих способностей. 
Повышение качества 
технических и творческих 
результатов 
 

Госфонд ИС до 
01.12.2018 

118,9 
(ГП) 
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1.6.2 Провести республиканский 
семинар-практикум для 
руководителей кружков 
технического творчества 
«Учим детей робототехнике» 
(Бишкек) 

Развитие научно-
технического потенциала 
детей в процессе обучения 
инженерно-техническому 
конструированию и 
основам робототехники. 

Госфонд ИС, 
 региональные  ДЦТ 
и ДОЦ 

до 
30.03.2018 

28,5 (ГП) 

1.6.3 Провести изобретательско – 
компьютерную  экспресс-
школу на базе районных 
детских центров творчества 
Баткенской области 

Развитие изобретательских 
способностей, 
информационной 
грамотности руководителей 
кружков 

Госфонд ИС, 
 региональные  ДЦТ 
и ДОЦ 

до 
30.01.2018 

74,0 (ГП) 

1.6.4 Провести мастер – класс на 
базе детского центра 
творчества  Таласского 
района «Основы 
технического моделирования 
– первые шаги в развитии 
технического творчества» 

Развитие  и поддержка детей 
к занятиям начальным 
техническим 
моделированием. 

Госфонд ИС,  
региональные  ДЦТ 
и ДОЦ 

до 
30.01.2018 

34,0 (ГП) 

1.7 Использование доступных 
образовательных и 
информационных ресурсов и 
опыта международных и 
региональных партнеров 

1. Количество обученных специалистов и 
студентов по программе дистанционного 
обучения ВОИС и РГАИС; 
2. Количество внедренных образовательных 
программ в сфере ИС для различных целевых 
групп 

до 
31.12.2018 

 

1.7.1 Участвовать в 
образовательных программах 
ВОИС 
 

Информирование 
представителей ВУЗов об 
участии в образовательных 
программах ВОИС  

Госфонд ИС до 
01.12.2018 
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1.7.2 Обучить в РГАИС 
специалистов в сфере ИС по 
программе дистанционного 
обучения  

Повышение количества 
сертифицированных 
специалистов 

Госфонд ИС 
Международный 
отдел  

до 
01.12.2018 

20,0 

1.8 Повышение 
информированности 
общества о роли и значении 
ИС в развитии 

1. Процент индекса доверия населения; 
2. PR-кампания 
3. Количество ВУЗов, в программу которых 
включен факультативный курс «ИС» 

до 
31.12.2018 

 

1.8.1 Реализовать PR-кампанию 
Кыргызпатента  

Понимание обществом 
значение ИС и получении 
выгоды от использования  

Пресс-секретарь  до 
01.12.2018 

 

1.8.2 Провести обучающие курсы 
по вопросам правовой охраны 
объектов ИС для ВУЗов  
(КРСУ, КГУСТА, КГТУ,  
КГЮА при ПКР, КГНУ, 
КГУИ им. Б. Бейшеналиевой, 
БГУ, МУИТ, КТУ «Манас», и 
региональных вузах (Нарын, 
Талас, Каракол, Ош, Джалал-
Абад, Чуйская область, 
Кызыл-Кыя) 

Повышение уровня 
информированности 
студентов, аспирантов, 
преподавателей ВУЗов и 
представителей НИИ по 
вопросам ИС 

Управление 
авторских и 
смежных прав, 
Управление 
экспертизы, 
Управление права, 
Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 

до 
01.12.2018 

 

1.8.3 Провести разъяснительную 
работу по информированию 
бизнес-сообщества, авторов, 
изобретателей по вопросам 
предоставления правовой 
охраны на ОИС 

Повышение уровня 
информированности бизнес-
сообщества, авторов, 
изобретателей по вопросам 
предоставления правовой 
охраны на ОИС 

Управление автор-
ского и смежных 
прав, Управление 
экспертизы 
Управление права 
Госфонд ИС 

до 
01.12.2018 
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1.8.4 Организовать торжественное 
собрание,  приуроченное к  
Международному и 
Национальному дню 
интеллектуальной 
собственности  

Повышение 
информированности 
общества о роли и значении 
ИС.   
Организационное 
обеспечение мероприятий, 
проводимых 
Кыргызпатентом 
 

Оргкомитет, 
Отдел орг. работы 
и стратегии 
(секретариат) 
 

26.04.2018 193,0 

1.8.5 Организовать и провести 
региональный семинар по 
традиционным знаниям 
совместно с ВОИС   
(приуроченный к 25-летию 
образования  
Государственной службы 
интеллектуальной 
собственности и инноваций 
при Правительстве 
Кыргызской Республики)  

Повышение 
информированности 
общества о роли и значении 
ИС. Обсуждение актуальных 
вопросов в сфере 
традиционных знаний 

Оргкомитет, 
Отдел орг. работы 
и стратегии 
(секретариат) 
Управление 
экспертизы 
Международный 
отдел  

до 
01.10.2018 

2000,0 

1.8.6 Провести работу совместно с 
МОиН по вопросам 
включения факультативного 
курса «Интеллектуальная 
собственность» в ВУЗах 

Разработка содержания курса, 
обеспечение учебно-
методической литературой, 
также проработка вопроса 
преподавательского кадра 

Управление 
авторских и 
смежных прав 

до 
01.12.2018 

 

1.9 Активизация 
изобретательской и 
творческой деятельности в 

1. Количество общественно-значимых 
мероприятий; 
2. Количество рекомендаций; 

до 
31.12.2018 
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регионах 
1.9.1 Провести круглый стол с 

привлечением изобретателей 
и представителей бизнес -
сообществ  
 
 

Создание коммуникационных 
площадок для 
взаимодействия авторов ИС и 
бизнес-структур.  
Увеличение количества 
заявок и созданных объектов 
ИС на основе 
государственно-частного 
партнерства.  
Содействие в продвижении 
лучших  изобретений и 
перспективных 
инновационных проектов. 

Управление  
экспертизы, 
Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития, 
Госфонд ИС 

до 
01.10.2018 

84,2 

1.9.2 Провести встречи с 
обладателями традиционных 
знаний. Сбор и обработка 
традиционных знаний в 
регионах Кыргызской 
Республики (Чуйская область, 
Таласская область) 
 

Пополнение базы данных по 
традиционным знаниям, 
выявление потенциальных 
заявителей 

Сектор СД и ТРЗ до 
01.12.2018 

220,0 

1.9.3 Провести семинар совместно 
с ВОИС на тему 
«Марракешский договор – 
пять лет после подписания: от 
политики к практике»  

Повышение уровня 
осведомленности населения в 
сфере охраны авторского 
права и смежных прав 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Управление права 
Международный 
отдел,  ГТПБ  

23-
24.04.2018 

580,0  



 

173 

II.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАЩИТЫ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

№ Задачи/ Мероприятия Индикаторы/  
Ожидаемые результаты 

Ответственные Сроки Бюджет 
 

(тыс.сом
) 

2.1 Совершенствование 
процедур предоставления 
прав на результаты 
интеллектуальной 
деятельности; 
Расширение использования 
IT-технологий при подаче и 
рассмотрении заявок 

1. Количество проектов НПА; 
2. Количество ведомственных актов; 
3. Доля заявок на объекты ИС в электронном 
формате; 
4. Электронный документооборот 
 

до 
31.12.2018 

 

2.1.1 Выработать предложения по 
совершенствованию Закона 
КР «Патентный закон» 

Совершенствование системы 
предоставления правовой 
охраны ОИС 

Управление 
экспертизы 
Управление права  

до 
01.12.2018 

 

2.1.2 Выработать предложения по 
совершенствованию Закона 
КР «Об охране традиционных 
знаний» 

Совершенствование системы 
предоставления правовой 
охраны ОИС 
 

Управление 
экспертизы 
Управление права 

до 
01.12.2018 

 

2.1.3 Внести изменения в НПА по 
ведению делопроизводства на 
объекты ИС в соответствии с 
внедрением электронной 
подачи заявок  

Приведение 
внутриведомственных актов в 
соответствии с Законом КР 
«Об электронном 
управлении» и «Об 
электронной подписи»   

Управление  
инноваций и 
стратегического 
развития 
Соответствующие 
структурные 
подразделения 

до 
01.12.2018 
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2.1.4 Внедрить систему 
электронного 
документооборота  

Централизованное 
управление корпоративной 
информацией (СУБД) 

Сектор 
информационных 
технологий, 
Отдел кадров и 
делопроизводства 

2018-2019  

2.2 Налаживание 
межгосударственного и 
межведомственного 
взаимодействия для 
снижения уровня 
распространения 
контрафактной продукци и 
повышения 
результативности борьбы с 
нарушениями 

1. Заседание МВК по пресечению 
правонарушений в области ИС; 
2. Количество участников форума 
«Антиконтрафакт» 

до 
31.12.2018 

 

2.2.1 Провести заседание 
Межведомственной комиссии 
по пресечению 
правонарушений в области 
ИС  

Выработка решений 
направленных на снижение 
уровня контрафактной 
продукции на рынке страны 
 

Управление права 
Управление 
авторских и 
смежных прав 

до 
01.12.2018  

 

2.2.2 Обеспечить участие 
представителей 
Кыргызпатента в 
международном форуме 
“Антиконтрафакт” 

Активное взаимодействие в 
рамках договора ЕАЭС о 
координации действие по 
защите прав на объекты ИС. 
Эффективная борьба с 
нарушениями в сфере ИС 
 
 

Международный 
отдел  

до 
01.12.2018 
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2.3 Вовлечение гражданского 
общества в процесс 
осуществления прав ИС, 
формирование института 
медиации для досудебного 
регулирования споров 

1. Количество общественно-значимых 
мероприятий; 
2. Обученный медиатор 

до 
31.12.2018 

 

2.3.1 Провести семинар по 
актуальным и практическим 
вопросам в сфере внедрения 
института медиации в КР 

Создание основ для 
применения в КР медиации 
по урегулированию споров в 
области ИС 

Управление права 
Международный 
отдел 
 

до 
31.07.2018 

 

 

2.3.2 Организовать обучение 
медиаторов по разрешению 
споров, связанных с ИС  

Соблюдение баланса 
интересов общества и 
правообладателей  

Управление права 
Международный 
отдел 
 

до 
01.12.2018 

 

2.4 Выработка механизмов 
эффективной защиты ИС в 
цифровой среде с учетом 
международного опыта 

1. Количество предложений и рекомендаций 
по защите АПиСП в цифровой среде 

до 
31.12.2018 

 

2.4.1 Провести международный 
семинар в рамках ЕАКОП на 
тему «Цифровые технологии 
в сфере ИС» в Иссык-
Кульской области 

Обмен опытом с 
зарубежными организациями 
в сфере использования 
цифровых технологий. 
Выработка предложений и 
рекомендаций по защите 
объектов  авторского права и 
смежных прав в цифровой 
среде 
 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Международный 
отдел  
 

до 
01.10.2018 

700,0 
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2.5 Формирование культуры 
уважения к ИС 

1. Количество общественно-значимых 
мероприятий 

до 
31.12.2018 

 

2.5.1 Провести круглый стол по 
теме «Применение 
принудительной лицензии в 
здравоохранении» в связи с 
присоединением к протоколу 
о внесении изменений в 
Соглашение TRIPS 

Общественное обсуждение  Управление права 
Управление 
экспертизы,  
Международный 
отдел  

сентябрь-
октябрь 

2018 

106,6 

2.5.2 Провести круглый стол 
совместно с Академией МВД 
КР, по вопросам правовой 
охраны интеллектуальной 
собственности в Кыргызской 
Республике 

Ознакомление курсантов, 
студентов старших курсов, и 
профессорско- 
преподавательского состава 
Академии МВД КР с 
законодательством в сфере 
интеллектуальной 
собственности и практикой 
применения нормативных 
правовых актов в области 
интеллектуальной 
собственности 

Управление 
авторского и 
смежных прав 
Управление права 

до 
28.02.2018 
 

-- 

2.5.3 Провести круглый стол 
совместно с КГЮА при ПКР 
по вопросам охраны прав на 
интеллектуальную 
собственность 

Повышение уровня знаний 
магистрантов КГЮА при 
ПКР в вопросах 
интеллектуальной 
собственности 
 
 

Управление 
авторского и 
смежных прав 
Управление права 

до 
30.04.2018 

-- 
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2.5.4 Провести круглый стол по 
вопросам охраны и защиты 
авторского права на 
программное обеспечение 

Повышение уровня 
осведомленности органов 
финансовой полиции о 
значении охраны и защиты 
объектов авторского права на 
программное обеспечение 

Управление 
авторского и 
смежных прав 
Управление права 

до 
31.10.2018 

 

2.5.5 Провести круглый стол 
совместно с Кыргызским 
государственным универ-
ситетом культуры и искус-
ства им. Б. Бейшеналиевой по 
вопросам охраны и защиты 
прав объектов авторского 
права и смежных прав 

Ознакомление авторов, 
правообладателей и 
пользователей объектов 
авторского права и смежных 
прав с законодательством в 
сфере авторского права и 
смежных прав 

Управление 
авторских и 
смежных прав 

до 
31.05.2018 

 

2.5.6 Провести акцию «Стоп 
пиратству - 2018» 
 

Пропаганда соблюдения 
законодательства КР в 
области авторского права и 
смежных прав, популяри-
зация идей неприемлемости 
нарушения прав на интеллек-
туальную собственность, 
защита прав авторов и 
правообладателей, а также 
повышение осведомленности 
населения и формирование 
негативного отношения к 
контрафактной продукции, 
содержащие объекты ИС 

Управление 
авторских и 
смежных прав 

до 
01.12.2018 

150,0 
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2.5.7 Провести пропагандистско - 
разъяснительную работу с 
пользователями объектов 
авторского права и смежных 
прав в регионах республики 
для заключения 
лицензионных договоров и 
сбора авторского 
вознаграждения по Иссык-
Кульской, Баткенской и 
Джалал-Абадской областям 

Повышение сбора авторского 
вознаграждения на 
использование объектов 
авторского права и смежных 
прав в регионах республики 
 

Управление 
авторских и 
смежных прав 

II, III, IV 
кварталы 

2018 

66,0 

III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
№ Задачи/ Мероприятия Индикаторы/  

Ожидаемый результат 
Ответственные Сроки Бюджет 

(тыс. 
сом) 

3.1 Поддержка деятельности 
по использованию 
интеллектуальной 
собственности 
организациями бюджетной 
сферы 

1. Количество рекомендаций и предложений 
для разработки Концепции для ведения 
коммерческой деятельности в отношении 
собственных ОИС; 
2. Количество отобранных инновационных 
проектов; 
3. Количество предложений по вопросам 
выплаты авторского вознаграждения; 
4. Количество обученных специалистов – 
патентоведов 
 

до 
31.12.2018 
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3.1.1 Провести мероприятия по 
обсуждению вопросов 
коммерческой реализации и 
внедрения результатов ИС 
(совместно с ВУЗами) 

Выработка рекомендаций и 
предложений для разработки 
Концепции по вопросам 
внесения изменений в НПА, 
позволяющие гос. ВУЗам 
ведение коммерческой 
деятельности в отношении 
собственных ОИС 

Госфонд ИС, 
Управление  
экспертизы 

до 
01.12.2018  

59,0 

3.1.2 Содействовать внедрению 
объектов ИС, созданных в 
ВУЗах, НИИ (конкурс 
«Лучший инновационный 
проект») 

Отбор и оценка наиболее 
перспективных 
инновационных проектов. 
Содействие продвижению 
инновационных проектов 

Управление  
инноваций и 
стратегического 
развития 

до 
01.11.2018 

10 000,0 

3.1.3 Внести предложения в 
уполномоченный 
государственный орган по 
вопросам финансирования 
бюджетных организаций по 
выплате авторского 
вознаграждения  

Повышение сбора авторского 
вознаграждения  

Управление 
авторского и 
смежных прав 
 

до 
01.07.2018 

 

3.1.4 Обучить 4-х специалистов  – 
патентоведов для 
предприятий и бюджетных 
организаций, по программе 
дистанционного обучения 
РГАИС 
 
 

Расширение  возможностей 
предприятий и бюджетных 
организаций в сфере ИС 

Отдел госреестров 
Управление 
экспертизы 
Международный 
отдел 

до 
01.12.2018 

80,0 
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3.2 Стимулирование МСП к 
внедрению объектов ИС 
посредством выработки и 
реализации фискальных, 
административных и 
законодательных норм 

1. Законопроект  
2. Количество внесенных рекомендаций для 
привлечения частных инвестиций 

до 
31.12.2018 

 

3.2.1 Разработать проект Закона КР  
«О коммерциализации 
объектов ИС»  

Создание правовых условий 
для коммерциализации 
объектов ИС 

Управление права 
Госфонд ИС 

до 
01.12.2018 

 

3.2.2 Актуализировать Закон КР 
«Об инновационной 
деятельности»  

Создание правовых условий 
для развития инновационной 
деятельности  

Управление  
инноваций и 
стратегического 
развития 

 до 
01.12.2018  

40,0 

3.3 Подготовка специалистов 
по продвижению, оценке и 
управлению ИС с 
использованием доступных 
специализированных 
образовательных программ 

1. Количество обученных специалистов по 
управлению ИС  

до 
31.12.2018 

 

3.3.1 Организовать обучение 
специалистов по управлению 
ИС 

Подготовка специалистов по 
управлению ИС  

Управление  
инноваций и 
стратегического 
развития 
Международный 
отдел  
 
 
 

до 
01.12.2018 

400,0 
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3.4 Создание демонстрационно-
опытных площадок для 
взаимодействия авторов ИС 
и бизнес-структур 

1. Количество проведенных 
демонстрационных площадок для 
взаимодействия авторов ИС и бизнес-структур 
(выставки, ярмарки); 
2.  Количество технопарков  

до 
31.12.2018 

 

3.4.1 Организовать выставку 
«Интеллектуальные и 
инновационные ресурсы - 
2018» 

Отбор перспективных 
инновационных технологий 
для экономического развития 
республики и поощрение 
инновацонной активности  

Управление  
инноваций и 
стратегического 
развития 

до 
01.12.2018  

1 000,0 

3.4.2 Создать технопарки на базе 
ВУЗов технического профиля  

 Создание инновационной 
инфраструктуры 

Управление  
инноваций и 
стратегического 
развития 

до 
01.11.2018 

8 000,0 

3.4.3 Проработать вопрос о 
создании государственного 
инновационного фонда 
 

Создание условий для 
финансовой поддержки 
инновационной деятельности 

Управление  
инноваций и 
стратегического 
развития,  
Управление права 

до 
01.12.2018  

 

3.5 Развитие государственно-
частного партнерства в 
процессах создания и 
использования ИС 

1. Количество информационных материалов 
(брошюра, буклет, публикация, видеоролик); 
2. Резолюция по обзору инновационной 
деятельности; 
3. Количество мероприятий по вопросам 
учачастия бизнеса в инновационном развитии 
 
 
 

до 
31.12.2018 
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3.5.1 Провести совместное 
мероприятие с 
представителями Миссии 
ЕЭК ООН по презентации 
обзора инноваций 
Кыргызстана  

Оценка состояния и 
тенденции развития 
инновационной деятельности 
Кыргызстана. Резолюция 

Управление  
инноваций и 
стратегического 
развития 
Международный 
отдел  

до 
01.04.2018 

155,8 

3.5.2 Издать информационные 
материалы   

Активизация частного 
сектора в создании и 
использовании ИС 

Управление 
подготовки 
материалов и 
официальных 
изданий, 
Пресс-секретарь 

до 
01.12.2018 

 

3.8 Включение вопросов 
инновационного развития в 
региональные (отраслевые и 
кластерные) программы  

Количество предложений для включения в 
региональные  отраслевые программы  

до 
31.12.2018 

 

3.4.3 Организовать семинары в 
регионах по формированию 
инновационных кластеров 
(г.Ош, г.Каракол) 

Активизация инновационной 
деятельности в регионах 

Управление  
инноваций и 
стратегического 
развития 

до 
01.11.2018  

288,5 
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Индикаторы  

 
Индикатор (единица измерения)   Фактическое значение Прогнозное 

значение  
2013  
год 

2014 
 год 

2015  
год 

2016  
год 

  

2017 год 
(10 мес.) 

2018 год 

1.  Количество наград в рамках конкурса «За 
вклад в развитие ИС» 

- - - - 5 5 

2.  Количество предложений по разработке 
проектов Методических рекомендаций, 
учитывающие интересы изобретателей, 
авторов, научных работников в процессе 
получения правовой охраны 

- - - - - 1 

3.  Доля заявок на служебные изобретения - - - - - 3% 

4.  Количество филиалов ЦПТИ 9 5 3 4 2 2 

5.  Количество награжденных координаторов 
ЦПТИ 

- - - - 8 8 

6.  Количество пользователей услуг ЦПТИ 400 665 721 1422 637 747 

7.  Объем ресурсов библиотеки в электронном 
формате 

- - - - - 25% 

8.  Количество приоритетных направлений для 
проведения конкурса «Лучший 
инновационный проект» 

- - - - 5 3 
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9.  Количество награжденных детей и молодежи 
 

10 42 13 10 17 15 

10.  Количество кружков научно – технического 
творчества 

25 6 8 - - 2 

11.  Охват детей научно-техническим 
творчеством 

634 959 726 595 1067 0,4% 

12.  Количество обученных специалистов и 
студентов по программе дистанционного 
обучения ВОИС  

7 6 - 2 2 20 

13.  Количество обученных специалистов по 
программе дистанционного обучения РГАИС 

- - - - - 2 

14.  Количество образовательных внедренных 
образовательных программ в сфере ИС для 
различных целевых групп 

- - - - - 1 

15.  Процент индекса доверия населения 
 

-6,1 
(0,47) 

6,7 
(0,53) 

30,1 
(0,65) 

33,8 
(0,64) 

36,6 
(0,68 

(I 
полугодие) 

40,6 
(0,69) 

16.  PR-кампания 
 

1 - - - - 1 

17.  Количество законопроектов  2 4 4 1 2 3 

18.  Количество ведомственных актов 16 19 17 9 34 8 

19.  Электронный документооборот  - - - - - 20% 

20.  Доля заявок на объекты ИС в электронном 
формате 

- - - - - 4% 
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21.  Заседание МВК по пресечению 
правонарушений в области ИС 

- - - - - 1 

22.  Количество участников форума 
«Антиконтрафакт» 

- - 1 1 - 2 

23.  Обученный медиатор - - - - - 1 

24.  Количество отобранных инновационных 
проектов 
 

- - 4 4 6 2 

25.  Количество предложений по вопросам 
выплаты авторского вознаграждения 
бюджетных организаций  

- - - - - 1 

26.  Количество рекомендаций и предложений 
для разработки Концепции для ведения 
коммерческой деятельности в отношении 
собственных ОИС 

- - - - - 1 

27.  Количество внесенных рекомендаций для 
привлечения частных инвестиций 

- - - - - 1 

28.  Количество обученных специалистов по 
управлению ИС 

- - - 22 - 2 

29.  Количество проведенных демонстрационных 
площадок для взаимодействия авторов ИС и 
бизнес-структур (выставки, ярмарки) 

- - - 1 - 1 

30.  Количество технопарков - - - - - 3 

31.  Количество мероприятий по вопросам 
участия бизнеса в инновационном развитии 

- - - 1 1 1 

32.  Количество информационных материалов 42 40 56 60 115 66 
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(брошюры, буклеты, публикации, 
видеоролики и т.д.) 

33.  Количество ВУЗов, в программу которых 
включен факультативный курс «ИС» 

- - - - - 1 

34.  Количество предложений для включения в 
региональные  отраслевые программы 

- - - - 1 1 

35.  Количество общественно-значимых 
публичных мероприятий 

5 6 29 18 29 20 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОТДЕЛА КАДРОВ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  

НА 2018 ГОД 
 

I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАЩИТЫ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

№ 
п/п 

Задачи/ Мероприятия Индикаторы/  
Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюджет 
(тыс. 
сом) 

2.1  Совершенствование 
процедур предоставления 
прав на результаты 
интеллектуальной 
деятельности; 
Расширение использования 
IT-технологий при подаче и 
рассмотрении заявок 

Количество 
аналитических справок 
 

Казаков Дж.К. до 
31.12.2018  

 

 
 

2.1.1. Внести изменения в 
ведомственные акты по 
ведению делопроизводства на 
ОИС в соответствии с 
внедрением электронной 
подачи заявок  

Приведение 
внутриведомственных актов 
в соответствии с Законом КР 
«Об электронном 
управлении» и «Об 
электронной подписи»   

Сектор аналитики  
и методики 
Отдел кадров и 
делопроизводства 

до 
01.12.2018 

 

2.1.2 Внедрить систему 
электронного 
документооборота  

Централизованное 
управление корпоративной 
информацией 

Сектор 
информационных 
технологий 
Отдел кадров и 
делопроизводства 

2018-2019  
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2.1.3 Провести анализ 
представленных консультаций 
заявителям по вопросам 
оформления и подачи заявок 
на объекты ИС 
 

Выявление актуальных 
проблем заявителей по 
вопросам оформления и 
подачи заявок на объекты 
ИС. 
Определение перечня 
вопросов и ответов для 
размещения на сайте 
ведомства в рубрике  «Часто 
задаваемые вопросы» 

Отдел кадров и 
делопроизводства 

По 
полугодиям  

 

3.1 Обеспечение прав граждан 
Кыргызской Республики на 
равный доступ к 
государственной 
гражданской службе 
в соответствии с 
квалификационными 
требованиями и 
профессиональной 
подготовкой 

Количество конкурсантов 
прошедших конкурсный 
отбор 

 
 

 Казаков Дж.К. до 
31.12.2018  

 

 

3.1.1 
 

Провести конкурс на 
замещение вакантной 
должности  

Обеспечение принципа 
прозрачного подбора кадров 
на вакантные должности, 
стимулирование 
профессионального роста 
служащих 
 

Конкурсная 
комиссия,  
отдел кадров и 
делопроизводства 

до 
31.12.2018 

30,0 
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Индикаторы 

 
№ Индикатор (единица 

измерения) 
Периодичность 

измерения индикатора 
Прогнозное значение индикатора 

 
1 полугодие 

 
2 полугодие 2018 год 

1 Количество справок по 
результатам проведенного 
анализа 
 

Полугодовая   1 1 2 

2 Количество служащих 
(конкурсантов) прошедших 
конкурсный отбор 

Полугодовая   5 5 10 

3 
 

Количество сотрудников 
прошедших учебные курсы  

Полугодовая   10 10 20 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 НА 2018 ГОД 

 
№ Задачи/ Мероприятия Индикаторы/  

Ожидаемый результат 
Ответственные Сроки Бюджет  

(тыс. 
сом) 

I. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

1.1 Стимулирование авторов к 
созданию новых результатов 
интеллектуальной собствен-
ности и повышению прести-
жа изобретателей, авторов 
и научных работников 

1. Количество общественно- 
значимых мероприятий; 
2. Количество наград в 
рамках конкурса 

Козубаев О. К. до 
31.12.2018 

 

1.1.1 Провести конкурс «За вклад в 
развитие ИС»  

Стимулирование к созданию 
новых объектов ИС. 
Повышение интереса детей и 
молодежи к научно-
техническому творчеству. 
Поощрение пользователей 
объектов авторского права, 
содействующих развитию 
коллективного управления 
правами. 
Популяризация в обществе 
роли и значении ИС   

Орг.комитет, 
Отдел орг. работы 
и стратегии 
(секретариат) 
Управление 
экспертизы 
Управление 
авторского права 
и смежных прав 
Госфонд ИС 
ГПТБ 
Пресс-служба 

до 
15.04.2018 

 
 



 

191 

1.2 Вовлечение в процесс 
создания объектов ИС 
государственных, научно-
исследовательских и 
частных предприятий  

Количество внесенных 
рекомендаций по 
результатам проведенного 
мероприятия 

Козубаев О. К. до 
31.12.2018 

 

1.2.1 Провести семинар “Политика 
интеллектуальной 
собственности в ВУЗах и 
НИИ” (в г. Ош) 

Активизация изобретательской 
и инновационной 
деятельности 
государственных, НИИ и 
частных предприятий 

Отдел инноваций  до 
01.06.2018 

246,1 

1.4 Формирование 
государственных заказов на 
создание объектов ИС 

1. Количество 
приоритетных направлений; 
2. Количество внесенных 
рекомендаций по 
результатам проведенного 
мероприятия 

Козубаев О. К. до 
31.12.2018 

 

1.4.1 Определить приоритетные 
направления для проведения 
конкурса «Лучший 
инновационный проект»  

Содействие формированию 
государственного заказа  

Отдел инноваций до 
01.02.
2018 

 

1.4.2 Провести круглый стол на 
тему «Переход к цифровой 
экономике глазами студентов» 

Содействие развитию 
цифровой инфрастуктуры и 
цифровых услуг   

Отдел инноваций  до 
01.11.2018 

48,0 

1.7 Использование доступных 
образовательных и 
информационных ресурсов и 
опыта международных и 
региональных партнеров 

3. Количество 
проведенных обучающих 
курсов 

Козубаев О. К. 
 
 

до 
31.12.2018 
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1.7.1 Провести обучающие курсы по 
вопросам правовой охраны 
объектов ИС для ВУЗов  
(КРСУ, КГУСТА, КГТУ,  
КГЮА при ПКР, КГНУ, КГУИ 
им. Б. Бейшеналиевой, БГУ, 
МУИТ, КТУ «Манас», и 
региональных вузах (Нарын, 
Талас, Каракол, Ош, Джалал-
Абад, Чуйская область, 
Кызыл-Кыя) 

Повышение уровня 
информированности 
студентов, аспирантов, 
преподавателей ВУЗов и 
представителей НИИ по 
вопросам ИС 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 

до 
01.12.2018 

 

1.8 Повышение 
информированности 
общества о роли и значении 
ИС  

1. Количество отчетных 
материалов; 
2. Количество печатных 
изданий; 
3. Количество общественно-
значимых мероприятий 

Козубаев О. К. 
 

до 
31.12.2018 

 

1.8.1  Организовать Форум “Роль 
произведений Ч. Айтматова в 
культурном воспитании 
молодежи” приуроченного к 
90 – летию  
Ч. Айтматова  в КГУ им. И. 
Арабаева 

Популяризация творческого 
наследия Ч.Айтматова  

Отдел инноваций 
Госфонд ИС  
ГПТБ 

до 
30.07.2018 

68,0 

1.8.2 Выпустить каталог 
инновационных проектов  к 25 
летию образования 
Кыргызпатента 

Создание информационного 
ресурса для потенциальных 
пользователей  
 

Отдел инноваций 
Госфонд ИС  
ГПТБ 

до 
30.03.2018 

15,6 



 

193 

1.8.3 Организовать торжественное 
собрание,  приуроченное к  
Международному и 
Национальному дню 
интеллектуальной 
собственности  

Повышение 
информированности общества 
о роли и значении ИС  
Организационное обеспечение 
мероприятий, проводимых 
Кыргызпатентом 

Орг.комитет,  
Отдел орг. работы 
и стратегии 
(секретариат) 
 

Апрель 
2018 

193,0 

1.8.4 Организовать и провести 
региональный семинар  по 
традиционным знаниям 
совместно с ВОИС   
(приуроченный к 25-летию 
образования  Государственной 
службы интеллектуальной 
собственности и инноваций 
при Правительстве 
Кыргызской Республики)  

Повышение 
информированности общества 
о роли и значении ИС. 
Обсуждение актуальных 
вопросов в сфере 
традиционных знаний 

Оргкомитет, 
Отдел орг. работы 
и стратегии 
(секретариат) 
Управление 
экспертизы 
Международный 
отдел  

до 
01.10.2018 

2000,0 

1.8.5 Подготовить «Годовой отчет – 
2017» (журнальный вариант)   

Подготовка информационных 
материалов Кыргызпатента  

Отдел орг. работы 
и стратегии 

до 
01.04.2018 

 

1.8.6 Мониторинг реализации 
Государственной программы 
развития интеллектуальной 
собственности в КР на 2017-
2021 гг. 

Координация, контроль и 
оценка реализации программы 
развития системы ИС 

Отдел орг. работы 
и стратегии  

по 
полугодиям    

 

1.8.7 Мониторинг реализации 
планов мероприятий 
Кыргызпатента и структурных 
подразделений на 2018 год  
 

Подготовка отчетов по итогам 
реализации планов 
мероприятий 

Отдел орг. работы 
и стратегии 

постоянно  
до 

30.12.2018   
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1.8.8 Подготовить План 
мероприятий Государственной 
службы интеллектуальной 
собственности и инноваций 
при Правительстве КР на 2019 
год  

Организационное обеспечение 
планирования работы 
Кыргызпатента 

Отдел орг. работы 
и стратегии 

до 
15.11.2018  

 

II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАЩИТЫ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

№ Задачи/ Мероприятия Индикаторы/  
Ожидаемые результаты 

Ответственные Сроки Бюджет  
(тыс.со

м) 
2.1 Совершенствование процедур 

предоставления прав на 
результаты интеллектуаль-
ной деятельности; 
Расширение использования 
IT-технологий при подаче и 
рассмотрении заявок 

1. Количество 
ведомственных актов; 
2. Количество 
проведенных заседаний 
Рабочей группы 
  

Козубаев О.К. до 
31.12.2018 

 

2.1.1 Внести изменения в НПА по 
ведению делопроизводства на 
объекты ИС в соответствии с 
внедрением электронной 
подачи заявок  

Приведение 
внутриведомственных актов в 
соответствии с Законом КР 
«Об электронном управлении» 
и «Об электронной подписи»   

Сектор аналитики  
и методики 
Соответствующи
е структурные 
подразделения 

до 
01.12.2018 

 

2.1.2 Систематизировать единый 
реестр функций 
Кыргызпатента 

Формирование единого 
систематизированного реестра 
функций Кыргызпатента 

Сектор аналитики 
и методики, 
Рабочая группа 
 
 

до 
01.12.2018 
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2.1.3 Разработать Положение по 
отбору кандидатов на 
повышение квалификации по 
отраслям 
 

Определение порядка отбора 
кандидатов на повышение 
квалификации и обучение по 
отраслям 

Сектор аналитики 
и методики 
Управление права, 
Управление 
экспертизы, 
Отдел 
госреестров 

до 
01.07.2018 

 

2.1.4 Обеспечить деятельность 
Рабочей группы по 
оптимизации и стандартизации 
гос. услуг, предоставляемых 
Кыргзпатентом  

Оптимизация государственных 
услуг  

Сектор аналитики 
и методики, 
Рабочая группа 

до 
01.12.2018 

 

III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

№ Задачи/ Мероприятия Индикаторы/  
Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюджет  
(тыс.со

м) 
3.1 Поддержка деятельности по 

использованию 
интеллектуальной 
собственности 
организациями бюджетной 
сферы 

1. Количество 
отобранных инновационных 
проектов  

Козубаев О. К. до 
31.12.2018 

 

3.1.1 Содействовать  реализации 
отобранных инновационных 
проектов по итогам конкурсов 
«Лучший инновационный 
проект – 2016»  и «Лучший 

Мониторинг реализации 
отобранных инновационных 
проектов и оказание помощи в 
поиске инвестиционной 
поддержки 

Отдел инноваций 
 

Ежеквартал
ьно  
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инновационный проект – 
2017»   

3.1.2 Организовать конкурс 
«Лучший инновационный 
проект – 2018»: 
- объявление о конкурсе в 
СМИ; 
- сбор заявок для участия в 
конкурсе; 
- отбор и оценка 
перспективных 
инновационных проектов 

Отбор и оценка наиболее 
перспективных 
инновационных проектов. 
Содействие продвижению 
инновационных проектов 

Отдел инноваций  до 
01.11.2018 

10 000,0 

3.2 Стимулирование МСП к 
внедрению объектов ИС 
посредством выработки и 
реализации фискальных, 
административных и 
законодательных норм 

1. Количество внесенных 
рекомендаций по 
привлечению частных 
инвестиций  

Козубаев О. К. до 
31.12.2018 

 

3.2.1 Провести круглый стол с 
привлечением изобретателей и 
представителей бизнес - 
сообщества  
 
 

Создание коммуникационных 
площадок для взаимодействия 
авторов ИС и бизнес-структур.  
Увеличение количества заявок 
и созданных объектов ИС на 
основе государственно-част-
ного партнерства. Содействие 
в продвижении лучших  
изобретений и перспективных 
инновационных проектов 

Управление  
экспертизы, 
Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития, 
Госфонд ИС 

до 
01.10.2018 

Бюдже
т 

обознач
ен в 

Плане 
УЭ 
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3.3 Подготовка специалистов по 
продвижению, оценке и 
управлению ИС с 
использованием доступных 
специализированных 
образовательных программ 

Количество обученных 
специалистов 

Козубаев О. К. до 
31.12.2018 

 

3.3.1 Организовать обучение 
специалистов по управлению 
ИС 

Подготовка специалистов по 
управлению ИС  

Отдел инноваций 
Международный 
отдел  
 

до 
01.03.2018 

400,0 

3.4 Создание демонстрационно-
опытных площадок для 
взаимодействия авторов ИС и 
бизнес-структур 

1. Количество общественно-
значимых мероприятий; 
2. Законопроект; 
3. Количество технопарков  

 

Козубаев О.К. до 
31.12.2018 

 

3.4.1 Организовать выставку 
«Интеллектуальные и 
инновационные ресурсы - 
2018» 

Отбор перспективных 
инновационных технологий 
для экономического развития 
республики и поощрение 
инновацонной активности  

Отдел инноваций  до 
01.12.2018  

1 000,0 

3.4.2 Создать технопарки на базе 
ВУЗов технического профиля  

 Создание инновационной 
инфраструктуры 

Отдел инноваций  до 
01.11.2018 

8 000,0 

3.4.3 Актуализировать Закон КР 
«Об инновационной 
деятельности»  
- проведение круглого стола; 
- создание межведомственной 
рабочей группы; 

Создание правовых условий 
для развития инновационной 
деятельности  

Отдел инноваций  до 
01.12.2018  

40,0 
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 - подготовка предложений по 
внесению изменений и 
дополнений в Закон КР 

3.4.4  Проработать вопрос о 
создании государственного 
инновационного фонда 
 

Создание условий для 
финансовой поддержки 
инновационной деятельности 

Отдел инноваций  
Управление права 

до 
01.12.2018  

- 

3.5 Развитие государственно-
частного партнерства в 
процессах создания и 
использования ИС 

Резолюция по обзору 
инновационной 
деятельности  

Козубаев О.К. до 
31.12.2018 

 

3.5.1 Провести совместное 
мероприятие с 
представителями Миссии ЕЭК 
ООН по презентации обзора 
инноваций Кыргызстана  

Оценка состояния и тенденции 
развития инновационной 
деятельности Кыргызстана. 
Резолюция 

Отдел инноваций 
Международный 
отдел 

до 
01.04.2018 

155,8 

3.8 Включение вопросов 
инновационного развития в 
региональные (отраслевые и 
кластерные) программы 

Количество предложений 
для включения в 
региональные  отраслевые 
программы 
 

Козубаев О.К. до 
31.12.2018 

 

3.8.1 Организовать семинары в 
регионах по формированию 
инновационных кластеров 
(г.Ош, г.Каракол) 

Активизация инновационной 
деятельности в регионах 

Отдел инноваций до 
01.11.2018  

288,5 
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Индикаторы  
 

№ Наименование показателя Периодичность 
измерения 

индикатора  

 Прогнозное значение индикатора     
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2018 г. 

1.  Количество печатных изданий в 
области ИС  Ежеквартально  

3 
 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

2.  Количество приоритетных 
направлений Годовая 3 - - - 3 

3.  Количество отчетных материалов Ежеквартально 1 1 1 1 4 

4.  

Количество внесенных 
рекомендаций и резолюций по 
результатам проведенных 
мероприятий  

Годовая 

1 1 - 2 4 

5.  Количество отчетов по реализации 
Госпрограммы  Полугодовая   

- 
 
1 

 
- 

 
1 

 
2 

6.  Количество ведомственных актов Ежеквартально 2 2 1 3 8 

7.  
Количество заседаний Рабочей 
группы по государственным 
услугам 

Полугодовая - 1 - 1 2 

8.  Количество отобранных 
инновационных проектов 

Полугодовая - - - 2 2 

9.  Количество обученных 
специалистов 

Годовая 2 - - - 2 

10.  Законопроект Годовая - - - 1 1 
11.  Технопарк Годовая - - - 3 3 

12.  Количество общественно-
значимых публичных мероприятий 

Годовая - 5 1 6 12 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ  

НА 2018 ГОД 
 

I. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  

 
№ 
п/п 

Задачи/ Мероприятия Индикаторы/ 
Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюджет 
(тыс. 
сом) 

1.1 Стимулирование 
авторов к созданию 
новых результатов 
интеллектуальной 
деятельности и 
повышению престижа 
изобретателей, авторов 
и научных работников 
 

Количество наград  в рамках 
конкурса  

Базаркулов А.Э. до 
31.12.2018 

 

1.1.1 Учавстовать в проведении 
конкурса «За вклад в 
развитие ИС»  

Стимулирование к созданию новых 
объектов ИС. Популяризация в 
обществе роли и значении ИС как 
инструмента социально-
экономического развития страны 

Орг.комитет, 
Отдел орг. работы 
и стратегии 
(секретариат) 
Управление 
экспертизы 
 

до 
15.04.2018  

- 
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1.2 Вовлечение в процесс 
создания объектов ИС 
государственные, 
научно-
исследовательские и 
частные предприятия 

1. Количество проведенных 
обучающих курсов; 
2. Доля заявок на служебные 
изобретения 

Базаркулов А.Э. до 
31.12.2018 

 

1.2.1 Провести обучающие 
курсы в вузах по вопросам 
предоставления правовой 
охраны объектам 
промышленной 
собственности, ТРЗН, СД, 
РП в том числе вопросам 
подачи заявок на 
служебные изобретения 
(КГТУ, КГУСТА), а также 
региональных вузах 
(Нарын, Талас, Каракол, 
Ош, Джалал-Абад, 
Кызыл-Кия, Токмок) 
 

Повышение уровня знаний 
студентов в сфере правовой охраны 
ИС и активизация 
изобретательской и инновационной 
деятельности государственных, 
научно-исследовательских и 
частных предприятий. 
Содействие увеличению 
количества заявок на служебные 
изобретения 

Управление 
авторских и 
смежных прав  
Управление 
экспертизы 
Управление права 
Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 

до 
01.12.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Развитие 
инфраструктуры для 
создания 
интеллектуальной 
собственности 
 
 

Количество тренингов; 
 

Базаркулов А.Э. до 
31.12.2018 
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1.3.1 Принять участие в 
проведении тренингов для 
координаторов ЦПТИ на 
тему «Подача 
электронной заявки на 
объекты промышленной 
собственности» (Нарын, 
Каракол) 

Повышение квалификации 
координаторов ЦПТИ и качества 
оказываемых услуг. Повышение 
грамотности в оформлении и 
подаче электронной заявки  
 

Госфонд ИС 
Управление  
экспертизы  

до 
20.09.2018 

 

 

1.7 Использование 
доступных 
образовательных и 
информационных 
ресурсов и опыта 
международных и 
региональных партнеров 

Количество проведенных 
обучающих курсов 

Базаркулов А.Э. до 
31.12.2018 

 

1.7.1 Участвовать в проведении 
краткосрочных 
обучающих курсах по 
вопросам предоставления 
правовой охраны 
объектам ИС, для 
сотрудников 
правоохранительных, 
контролирующих органов, 
а также других 
государственных органов 
и заинтересованных лиц 
 

Повышение уровня 
информированности сотрудников 
правоохранительных, 
контролирующих  и других 
государственных органов в 
вопросах предоставления правовой 
охраны и защиты прав ИС 

Управление 
авторских и 

смежных прав 
Управление 
экспертизы 

   

Ежеквартал
ьно 
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1.8 Повышение 
информированности 
общества о роли и 
значении ИС в развитии 

Количество общественно-
значимых мероприятий 

Базаркулов А.Э. до 
31.12.2018 

 

1.8.1 Провести 
разъяснительную работу 
по информированию 
бизнес-сообщества, 
авторов, изобретателей по 
вопросам предоставления 
правовой охраны на 
объекты ИС 

Повышение уровня 
информированности бизнес-
сообщества, авторов, 
изобретателей по вопросам 
предоставления правовой охраны 
на объекты ИС 
 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Управление 
экспертизы 
Управление права 
Госфонд ИС 

до 
01.12.2018 

 

1.9 Активизация 
изобретательской и 
творческой 
деятельности в регионах 

1. Количество собранных 
описаний традиционных 
знаний с регионов; 

2. Количество общественно-
значимых мероприятий 

Базаркулов А.Э. до 
31.12.2018 

 

1.9.1 Провести встречи с 
обладателями 
традиционных знаний. 
Сбор и обработка 
традиционных знаний в 
регионах Кыргызской 
Республики (Чуйская 
область, Таласская 
область)  

Пополнение базы данных по 
традиционным знаниям, выявление 
потенциальных заявителей 

Сектор СД и ТРЗ до 
01.12.2018 

220,0 



 

204 

1.9.2 Провести круглый стол с 
привлечением 
изобретателей и 
представителей бизнес - 
сообщества  
 
 

Создание коммуникационных 
площадок для взаимодействия 
авторов ИС и бизнес-структур.  
Увеличение количества заявок и 
созданных объектов ИС на основе 
государственно-частного 
партнерства.  
Содействие в продвижении лучших  
изобретений и перспективных 
инновационных проектов. 

Управление  
экспертизы, 
Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития, 
Госфонд ИС 

до 
01.10.2018 

84,2 

II.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАЩИТЫ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

№ 
п/п 

Задачи/ Мероприятия Индикаторы/ 
Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюджет 
(тыс. 
сом) 

2.1 Совершенствование 
процедур 
предоставления прав на 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности. 

1. Количество рассмотренных 
заявок объектам ИС; 
2. Доля заявок в электронном 
формате; 
3. Количество справок по 
результатам анализа 
представленных консультаций. 

Базаркулов А.Э. до 
31.12.2018 

 

2.1.1 Выработать предложения 
по модернизации БД в 
соответствии с 
внедрением электронной 
подачи заявок 
 

Оптимизация процесса обработки 
заявок на объекты ИС 

Управление 
экспертизы 
Сектор 
информационных 
технологий 

до 
01.03.2018 
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2.1.2 Выработать предложения 
по совершенствованию 
Закона КР «Патентный 
Закон» 

Совершенствование системы 
предоставления правовой охраны 
объекты ИС 
Упрощение процедуры подачи 
заявок и сокращение сроков 
рассмотрения заявок на объекты 
ИС 

Управление 
экспертизы 
Управление права  

до 
01.12.2018 

 

2.1.3 Выработать предложения 
по совершенствованию 
Закона КР «Об охране 
традиционных знаний» 

Совершенствование системы 
предоставления правовой охраны 
ОИС 
 

Управление 
экспертизы 
Управление права 

до 
01.12.2018 

 

2.1.4 Провести анализ 
предоставленных 
консультаций по вопросам 
охраны прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности 

Выявление актуальных проблем 
заявителей по вопросам охраны 
прав на объекты ИС и внесение 
предложений по их решению. 
Определение перечня вопросов для 
размещения на сайте ведомства в 
рубрике  «Часто задаваемые 
вопросы». 

Отдел экспертизы 
ИЗ, ПМ, ПО, 
Отдел экспертизы 
товарных знаков, 
Сектор СД и ТРЗ 

по 
полугодиям  

 

2.1.5 Провести региональный 
семинар по традиционным 
знаниям совместно с 
ВОИС   

Обсуждение актуальных вопросов 
в сфере традиционных знаний 

Оргкомитет, 
Отдел орг. работы 
и стратегии 
(секретариат) 
Управление 
экспертизы 
Международный 
отдел 
 

до 
01.10.2018 
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2.1.6 Провести круглый стол по 
теме «Применение 
принудительной лицензии 
в здравоохранении» в 
связи с присоединением к 
протоколу о внесении 
изменений в Соглашение 
TRIPS 

Общественное обсуждение  Управление права 
Управление 
экспертизы  
Международный 
отдел  

сентябрь-
октябрь 
2018  

 

2.1.7 Провести работу по 
информированию 
заявителей о возможности 
подачи заявок на объекты 
ИС в электронном 
формате  

Упрощение процедуры подачи 
заявок на регистрацию объектов 
ИС 
 

Управление 
экспертизы 
 

до 
01.12.2018 

 

2.1.8 Разработать Положение 
по отбору кандидатов на 
повышение квалификации 
по отраслям 
 

Определение порядка отбора 
кандидатов на повышение 
квалификации и обучение по 
отраслям 

Сектор аналитики 
и методики 
Управление права, 
Управление 
экспертизы, 
Отдел 
госреестров 
 
 
 
 
 
 
 

до 
01.07.2018 
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III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

№ 
п/п 

Задачи/ Мероприятия Индикаторы/ 
Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюджет 
(тыс. 
сом) 

3.1 Поддержка 
деятельности по 
использованию ИС 
организациями 
бюджетной сферы 

Количество проведенных встреч Базаркулов А.Э. до 
31.12.2018 

 

3.1.1 Провести мероприятия по 
обсуждению вопросов 
коммерческой реализации 
и внедрения результатов 
ИС (совместно с ВУЗами) 

Выработка рекомендаций и 
предложений для разработки 
Концепции по вопросам внесения 
изменений в НПА, позволяющие 
гос. ВУЗам ведение коммерческой 
деятельности в отношении 
собственных объектов ИС 

Госфонд ИС, 
Управление 
экспертизы 

до 
01.12.2018  

 

 
 

 

 

  



 

208 

 

Индикаторы 

 

№ Наименование  
Показателя 

Периодичность 
измерения 

индикатора 

Прогнозное значение 
индикатора 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2018 
год 

1.  Количество рассмотренных заявок по объектам ИС Ежеквартально 777 890 670 802 3139 
2.  Количество справок по результатам анализа 

предоставленных  консультаций по вопросам охраны 
прав на объекты интеллектуальной собственности 

Полугодовая - 1 - 1 2 

3.  Количество собранных описаний традиционных 
знаний с регионов  

Ежеквартально - 15 15 - 30 

4.  Количество наград   Годовая  2 - - - 2 
5.  Доля заявок на служебные изобретения Годовая - - - 3% 3% 

6.  Доля заявок в электронном формате Годовая - - - 4% 4% 

7.  Количество общественно-значимых мероприятий Ежеквартально - 1 1 1 3 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ АВТОРСКОГО И СМЕЖНЫХ ПРАВ  

НА 2018 ГОД 
  

I. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
 

№ 
п/п 

Задачи/ Мероприятия Индикаторы/ 
Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюджет 
(тыс. 
сом) 

1.1 Стимулирование 
авторов к созданию 
новых результатов 
интеллектуальной 
деятельности и 
повышению престижа 
изобретателей, авторов 
и научных работников 

Количество наград в рамках 
конкурса 

Турсуналиева Ы.Т. до 
31.12.2018 

 

1.1.1 Участвовать в проведении 
конкурса «За вклад в 
развитие ИС»  

Поощрение пользователей 
объектов авторского права, 
содействующих развитию 
коллективного управления 
правами. Популяризация в 
обществе о роли и значении ИС 
как инструмента социально-
экономического развития страны 
 
 

Орг.комитет 
Отдел орг. работы 
и стратегии 
(секретариат) 
Управление 
авторских и 
смежных прав 

до 
15.04.2018 

-  
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1.7 Использование 
доступных 
образовательных и 
информационных 
ресурсов и опыта 
международных и 
региональных партнеров 

1. Количество проведенных 
обучающих курсов; 
2. Количество сотрудников 
обученных основам охраны прав 
на ИС 
 

Турсуналиева Ы.Т. 
 
 

до 
31.12.2018 

 

1.7.1 Провести работу 
совместно с МОиН по 
вопросам включения 
факультативного курса 
«Интеллектуальная 
собственность» в ВУЗах 

Разработка содержания курса, 
обеспечение учебно-методической 
литературой, также проработка 
вопроса преподавательского кадра 

Управление 
авторских и 
смежных прав 

до 
01.12.2018 

 

1.7.2 Провести обучающие 
курсы по вопросам 
правовой охраны объектов 
ИС для ВУЗов  
(КРСУ, КГУСТА, КГТУ,  
КГЮА при ПКР, КГНУ, 
КГУИ им. Б. 
Бейшеналиевой, БГУ, 
МУИТ, КТУ «Манас», и 
региональных вузах 
(Нарын, Талас, Каракол, 
Ош, Джалал-Абад, 
Чуйская область, Кызыл-
Кыя) 
 

Повышение уровня 
информированности студентов, 
аспирантов, преподавателей 
ВУЗов и представителей НИИ по 
вопросам ИС 

Управление 
авторских и 
смежных прав, 
Управление 
экспертизы, 
Управление права, 
Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 
 

до 
01.12.2018 

470,0 
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1.7.3 Организовать 
краткосрочные 
обучающие курсы по 
правовой охране объектов 
ИС, для сотрудников 
правоохранительных, 
контролирующих органов, 
а также других 
государственных органов 
и заинтересованных лиц 

Повышение уровня 
информированности сотрудников 
правоохранительных, 
контролирующих и других 
государственных органов в 
вопросах предоставления 
правовой охраны и защиты прав 
ИС 
Повышение качества 
правоприменительной практики  в 
сфере интеллектуальной 
собственности 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Управление права 
Управление 
экспертизы 
Отдел госреестров  

Ежеквар-
тально 

 

без 
бюджета    

1.8 Повышение 
информированности 
общества о роли и 
значении ИС в развитии 

Количество общественно-
значимых мероприятий 

Турсуналиева Ы.Т. 
 

до 
31.12.2018 

 

1.8.1 Провести круглый стол 
совместно с Академией 
МВД КР, по вопросам 
правовой охраны 
интеллектуальной 
собственности в КР 

Ознакомление курсантов, 
студентов старших курсов, и 
профессорско- 
преподавательского состава 
Академии МВД КР с 
законодательством в сфере 
интеллектуальной собственности 
и практикой применения НПА в 
области интеллектуальной 
собственности 
 
 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Управление права 

до 
28.02.2018 

 

без 
бюджета    
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1.8.2 Провести круглый стол 
совместно с КГЮА при 
ПКР по вопросам охраны 
прав на интеллектуальную 
собственность 

Повышение уровня знаний 
магистрантов КГЮА при ПКР в 
вопросах интеллектуальной 
собственности 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Управление права 

до 
30.04.2018 

без 
бюджета    

1.8.3 Провести круглый стол по 
вопросам охраны и 
защиты авторского права 
на программное 
обеспечение 

Повышение уровня 
осведомленности органов 
финансовой полиции о значении 
охраны и защиты объектов 
авторского права на программное 
обеспечение 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Управление права 

до 
31.10.2018 

без 
бюджета    

1.8.4 Провести 
разъяснительную работу 
по информированию 
бизнес-сообщества, 
авторов, изобретателей по 
вопросам предоставления 
правовой охраны на ОИС 

Повышение уровня 
информированности бизнес-
сообщества, авторов, 
изобретателей по вопросам 
предоставления правовой охраны 
на ОИС 

Управление 
авторских 
и смежных прав 
Управление 
экспертизы 
Управление права 
Госфонд ИС 

до 
01.12.2018 

 

1.9 Активизация изобрета-
тельской и творческой 
деятельности в регионах 

Количество общественно-
значимых мероприятий 

Турсуналиева Ы.Т. 
 

до 
31.12.2018 

 

1.9.1 Провести семинар 
совместно с ВОИС на 
тему «Марракешский 
договор – пять лет после 
подписания: от политики 
к практике»  

Повышение уровня 
осведомленности населения в 
сфере охраны авторского права и 
смежных прав 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Управление права 
Международный 
отдел 
ГТПБ  

23-
24.04.2018 

580,0  
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II.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАЩИТЫ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

№ 
п/п 

Задачи/ Мероприятия Индикаторы/ 
Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюджет 
(тыс. 
сом) 

2.1 Совершенствование 
процедур 
предоставления прав на 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности. 
Расширение 
использования IT-
технологий при подаче и 
рассмотрении заявок 

1. Доля заявок в электронном 
формате на объекты АП и СП, 
программы ЭВМ, БД; 
2. Количество рассмотренных 
заявок на объекты АП и СП, 
программы ЭВМ, БД;  
3. Количество аналитических 
справок; 
4. Количество ведомственных 
актов 

Турсуналиева Ы.Т. 
 

до 
31.12.2018 

 

2.1.1 Выработать предложения 
по модернизации БД в 
соответствии с 
внедрением электронной 
подачи заявок 

Оптимизация процесса обработки 
заявок на объекты ИС 

Управление 
авторских и смеж-
ных прав 
Сектор инфор-
мационных 
технологий 

до 
01.03.2018 

 

2.1.2 Внести предложения в 
ведомственные акты по 
ведению делопроиз-
водства на ОИС в 
соответствии с внедре-
нием электронной подачи 
заявок 

Приведение внутриведомственных 
актов в соответствии с Законом КР 
«Об электронном управлении» и 
«Об электронной подписи»   

Сектор аналитики и 
методики 
Управление 
авторских и 
смежных прав 
 

до 
01.12.2018 
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2.1.3 Провести анализ 
предоставленных 
консультаций по вопросам 
охраны прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности 

Выявление проблем авторов и 
правообладателей по вопросам 
авторского права и смежных прав и 
внесение предложений по их 
решению. 
По итогам анализа размещение на 
сайте Кыргызпатента часто 
задаваемые вопросы с ответами 

Управление 
авторских и 

смежных прав 
 

По 
полугодия

м  

 

2.2 Налаживание 
межгосударственного и 
межведомственного 
взаимодействия для 
снижения уровня 
распространения 
контрафактной 
продукции и повышения 
результативности 
борьбы с нарушениями 

1. Количество справок о 
состоянии соблюдения 
авторского права на  
аудиовизуальную продукцию и 
программного обеспечения; 
2. МВК 

Турсуналиева Ы.Т. 
 

до 
31.12.2018 

 

2.2.1 Подговить материалы для 
проведения Межведом-
ственной комиссии по 
пресечению правонару-
шений в области ИС 

Выработка предложений по 
снижению уровня контрафактной 
продукции на рынке страны 
   

Управление права 
Управление 
авторских и 
смежных прав 

до 
01.12.2018 

 

2.4 Выработка механизмов 
эффективной защиты 
ИС в цифровой среде с 
учетом международного 
опыта 

Количество предложений и 
рекомендаций 

Турсуналиева Ы.Т. до 
31.12.2018 
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2.4.1 Провести международный 
семинар в рамках ЕАКОП 
на тему «Цифровые 
технологии в сфере ИС» в 
Иссык-Кульской области 

Обмен опытом с зарубежными 
организациями в сфере 
использования цифровых 
технологий. 
Выработка предложений и 
рекомендаций по защите объектов  
авторского права и смежных прав в 
цифровой среде 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Международный 
отдел  
 

до 
01.10.2018 

700,0 

2.5 Формирование культуры 
уважения к ИС 

1. Количество общественно-
значимых мероприятий; 
2. Процент повышения объема 
сбора авторского 
вознаграждения; 
3. Количество заключенных 
лицензионных договоров с 
пользователями объектов 
АПиСП; 
4. Процент уменьшения 
дебиторской задолженности по 
авторскому вознаграждению; 
5. Количество подготовленных 
материалов для передачи в суд, в 
отношении нарушителей 
законодательства в области АП 
 
 
 
 

Турсуналиева Ы.Т. 
 

до 
31.12.2018 
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2.5.1 Провести круглый стол 
совместно с Кыргызским 
государственным 
университетом культуры 
и искусства им. 
Б. Бейшеналиевой по 
вопросам охраны и 
защиты прав объектов 
авторского права и 
смежных прав 

Ознакомление авторов, 
правообладателей и пользователей 
объектов авторского права и 
смежных прав с законодательством 
в сфере авторского права и 
смежных прав 
 

Управление 
авторских и 
смежных прав 

до 
31.05.2018 

без 
бюджет
а    

2.5.2 Провести акцию  
«Стоп пиратству - 2018» 
 

Пропаганда соблюдения 
законодательства КР в области 
авторского права и смежных прав, 
популяризация идей 
неприемлемости нарушения прав 
на интеллектуальную 
собственность, защита прав 
авторов и правообладателей, а 
также повышение осведомленности 
населения и формирование 
негативного отношения к 
контрафактной продукции, 
содержащие объекты ИС 

Управление 
авторских и 
смежных прав 

до 
01.12.2018 

150,0 

2.5.3 Провести 
пропагандистско- 
разъяснительную работу с 
пользователями объектов 
авторского права и 

Повышение сбора авторского 
вознаграждения на использование 
объектов авторского права и 
смежных прав в регионах 
республики 

Управление 
авторских и 
смежных прав 

II, III, IV 
кварталы 

2018 

66,0 
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смежных прав в регионах 
республики для 
заключения 
лицензионных договоров 
и сбора авторского 
вознаграждения по 
Иссык-Кульской, 
Баткенской и Джалал-
Абадской областям 

 

2.5.4 Разработать механизм 
мониторинга по 
распределению 
авторского  
вознаграждения  

Автоматизированное 
распределение авторского 
вознаграждения собранного с 
телерадиокомпаний  

Управление 
авторских и  
смежных прав 
Бухгалтерия 

до 
01.12.2018 

 

3.1 Поддержка 
деятельности по 
использованию ИС 
организациями 
бюджетной сферы 

Внесенный документ  Турсуналиева Ы.Т. до 
31.12.2018 

 

3.1.1 Внести предложения в 
уполномоченный 
государственный орган по 
вопросам финансирования 
бюджетных организаций 
по выплате авторского 
вознаграждения  

Повышение сбора авторского 
вознаграждения  

Управление 
авторских и 
смежных прав 
 

до 
01.07.2018 
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Индикаторы  
 

№ Наименование показателя Периодичность 
измерения 

индикатора 

Прогнозное значение индикатора 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2018год 

1.  Процент повышения объема сбора 
авторского вознаграждения по 
сравнению с 2017 годом 

Ежеквартально 4 4 3 5 4 

2.  Количество заключенных 
лицензионных договоров с 
пользователями объектов авторского 
права и смежных прав 

Ежеквартально 57 57 115 57 286 

3.  Процент уменьшения дебиторской 
задолженности по авторскому 
вознаграждению по сравнению с 
01.01.2018г. 

Ежеквартально 2 2 3 3 10 

4.  Количество обученных слушателей на 
краткосрочных курсах при 
Кыргызпатенте по вопросам правовой 
охраны объектов интеллектуальной 
собственности 

Ежеквартально 20 20 20 20 80 

5.  Количество обучающих курсов по 
вопросам правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности 

Ежеквартально 2 2 2 2 8 

6.  Количество слушателей на 
проведенных факультативных занятиях 
в ВУЗах 

Ежеквартально 20 20 20 20 80 
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7.  Доля заявок в электронном формате на 
объекты авторского права и смежных 
прав, программы для ЭВМ, базы 
данных  

Ежеквартально - - - 4% 4% 

8.  Количество рассмотренных заявок на 
объекты АП и СП, программы для 
ЭВМ, базы данных 

Ежеквартально 50 50 50 50 200 

9.  Количество аналитических справок  Полугодовая  - 1 - 1 2 

10.  Количество подготовленных 
материалов для передачи в суд, в 
отношении нарушителей 
законодательства в области авторского 
права. 

Ежеквартально 2 2 2 2 8 

11.  Количество авторов, изобретателей и 
представителей бизнес-сообществ 

Полугодовая - 100 - 100 200 

12. . Количество общественно-значимых 
мероприятий. 

Ежеквартально 1 2 - 3 6 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВА  

НА 2018 ГОД 
 

I. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
№ Задачи/ Мероприятия Индикаторы/ 

Ожидаемый результат 
Ответственные Сроки Бюджет 

(тыс.сом) 
1.7 Использование 

доступных 
образовательных и 
информационных 
ресурсов и опыта 
международных и 
региональных 
партнеров 

Количество проведенных 
курсов 

Аттокурова А.Т. до 
31.12.2018 

 

1.7.1 Провести обучающие 
курсы в ВУЗах по 
вопросам 
предоставления 
правовой охраны и 
защиты прав ИС (КРСУ, 
КНУ, КГЮА) 

Повышение уровня 
информированности целевых 
групп  
 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Отдел права и 
международных 
договоров, 
Отдел 
осуществления 
прав ИС 
 
 

до 
01.12.2018 
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1.7.2 Участвовать в 
проведении 
краткосрочных 
обучающих курсах по 
вопросам 
предоставления 
правовой охраны 
объектам ИС, для 
сотрудников 
правоохранительных, 
контролирующих 
органов, а также других 
государственных 
органов и 
заинтересованных лиц 

Повышение уровня 
информированности 
сотрудников 
правоохранительных, 
контролирующих и других 
государственных органов в 
вопросах предоставления 
правовой охраны и защиты прав 
ИС 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Управление права 
  

Ежеквар-
тально 

 

 

1.8 Повышение 
информированности 
общества о роли и 
значении ИС в 
развитии 

Количество изданий  Аттокурова А.Т. до 
31.12.2018 

 

 1.8.1 Подготовить брошюру 
по составлению и 
регистрации договоров 
о распоряжении 
правами на объекты ИС 
с приложением типовых 
договоров 
 

Повышение 
информированности заявителей 
по вопросам регистрации 
лицензионных договоров   

Отдел права и 
международных 
договоров, 
Отдел 
осуществления 
прав ИС 

до 
01.12.2018 
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1.8.2 Провести круглый стол 
совместно с Академией 
МВД КР, по вопросам 
правовой охраны 
интеллектуальной 
собственности в КР 

Ознакомление курсантов, 
студентов старших курсов, и 
профессорско- 
преподавательского состава 
Академии МВД КР с 
законодательством в сфере 
интеллектуальной 
собственности и практикой 
применения нормативных 
правовых актов в области 
интеллектуальной 
собственности 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Управление права 

до 
28.02.2018 

 

 

1.8.3 Провести круглый стол 
совместно с КГЮА при 
ПКР по вопросам 
охраны прав на 
интеллектуальную 
собственность 

Повышение уровня знаний 
магистрантов КГЮА при ПКР в 
вопросах интеллектуальной 
собственности 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Управление права 

до 
30.04.2018 

 

1.8.4 Провести круглый стол 
по вопросам охраны и 
защиты авторского 
права на программное 
обеспечение 

Повышение уровня 
осведомленности органов 
финансовой полиции о 
значении охраны и защиты 
объектов авторского права на 
программное обеспечение 
 
 
 
 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Управление права 

до 
31.10.2018 
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1.8.5 Провести 
разъяснительную 
работу по 
информированию 
бизнес-сообщества, 
авторов, изобретателей 
по вопросам 
предоставления 
правовой охраны на 
ОИС 

Повышение уровня 
информированности бизнес-
сообщества, авторов, 
изобретателей по вопросам 
предоставления правовой 
охраны на ОИС 

Управление 
авторских 
и смежных прав 
Управление 
экспертизы 
Управление права 
Госфонд ИС 

до 
01.12.2018 

 

1.9 Активизация 
изобретательской и 
творческой 
деятельности в 
регионах 
 

Количество общественно-
значимых мероприятий 

Аттокурова А.Т. до 
31.12.2018 

 

1.9.1 Провести семинар 
совместно с ВОИС на 
тему «Марракешский 
договор – пять лет 
после подписания: от 
политики к практике»  

Повышение уровня 
осведомленности населения в 
сфере охраны авторского права 
и смежных прав 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Управление права 
Международный 
отдел  
 
 
 
 
 
 

23-
24.04.2018 
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II.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАЩИТЫ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

№ Задачи/ Мероприятия Индикаторы/ 
Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюджет 
(тыс.сом) 

2.1 Совершенствование 
процедур 
предоставления прав 
на результаты 
интеллектуальной 
деятельности 

1. Количество проектов 
НПА; 

2. Количество 
аналитических справок 

 

Аттокурова А.Т. до 
31.12.2018 

 

2.1.1 Выработать 
предложения по 
совершенствованию 
Закона КР «Патентный 
закон» 

Совершенствование системы 
предоставления правовой 
охраны ОИС 
 

Управление 
экспертизы 
Отдел права и 
международных 
договоров 

до 
01.12.2018 

 

2.1.2 Выработать 
предложения по 
совершенствованию 
Закона КР «Об охране 
традиционных знаний» 

Совершенствование системы 
предоставления правовой 
охраны ОИС 
 

Управление 
экспертизы 
Управление права 

до 
01.12.2018 

 

2.1.3 Провести анализ 
предоставленных 
консультаций по 
вопросам охраны и 
защиты ИС 

Выявление проблем заявителей 
по вопросам предоставления 
правовой охраны и защиты прав 
ИС.  
Определение перечня вопросов 
для размещения на сайте 
ведомства в рубрике  «Часто 
задаваемые вопросы» 

Отдел права и 
международных 
договоров, 
Отдел 
осуществления 
прав ИС 

По 
полугодиям  
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2.1.4 Провести круглый стол 
по теме «Применение 
принудительной 
лицензии в 
здравоохранении» в 
связи с присоединением 
к протоколу о внесении 
изменений в 
Соглашение TRIPS 

Общественное обсуждение  Управление права 
Управление 
экспертизы  
Международный 
отдел  

сентябрь-
октябрь 2018  

106,6 

2.1.5 Разработать Положение 
по отбору кандидатов 
на повышение 
квалификации по 
отраслям 
 

Определение порядка отбора 
кандидатов на повышение 
квалификации и обучение по 
отраслям 

Сектор аналитики 
и методики 
Управление права, 
Управление 
экспертизы, 
Отдел 
госреестров 

до 
01.07.2018 

 

2.2 Налаживание 
межгосударственного 
и межведомственного 
взаимодействия для 
снижения уровня 
распространения 
контрафактной 
продукци и повышения 
результативности 
борьбы с нарушениями 
 
 

Заседание МВК по пресечению 
правонарушений в области 
ИС 

Аттокурова А.Т. до 
31.12.2018 
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3.2.1 Провести заседание 
Межведомственной 
комиссии по 
пресечению 
правонарушений в 
области ИС  

Выработка решений 
направленных на снижение 
уровня контрафактной 
продукции на рынке страны 
 

Управление права 
Управление 
авторских и 
смежных прав 

01.12.2018    

2.3 Вовлечение 
гражданского 
общества в процесс 
осуществления прав 
ИС, формирование 
института медиации 
для досудебного 
регулирования споров 

1. Обученный медиатор; 
2. Количество общественно-
значимых мероприятий  

Аттокурова А.Т. до 
31.12.2018 

 

2.3.1 Организовать обучение 
медиаторов по 
разрешению споров, 
связанных с ИС  

Соблюдение баланса интересов 
общества и правообладателей  

Отдел права и 
международных 
договоров, 
Отдел 
осуществления 
прав ИС 
Международный 
отдел 

до 
01.12.2018 

200,0 
(ГП) 

2.3.2 Провести семинар по 
актуальным и 
практическим вопросам 
в сфере внедрения 
института медиации в 
КР 

Создание основ для применения 
в КР медиации по 
урегулированию споров в 
области ИС 

Управление права 
Международный 
отдел 
 

до 
31.07.2018 

 

106,6 
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III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

№ Задачи/ Мероприятия Индикаторы/ 
Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюджет 
(тыс.сом) 

3.2 Стимулирование МСП 
к внедрению объектов 
ИС посредством 
выработки и 
реализации фискальных, 
административных и 
законодательных норм 

Проект НПА Аттокурова А.Т. до 
31.12.2018 

 

3.2.1 Разработать проект 
Закона КР  «О 
коммерциализации 
объектов ИС»  

Создание правовых условий для 
коммерциализации объектов 
ИС 

Управление права 
Госфонд ИС 

 

до 
01.12.2018 

 

3.4 Создание 
демонстрационно-
опытных площадок для 
взаимодействия 
авторов ИС и бизнес-
структур 

Проект НПА Аттокурова А.Т. до 
31.12.2018 

 

3.4.1 Актуализировать Закон 
КР «Об инновационной 
деятельности» 

Создание правовых условий для 
развития инновационной 
деятельности 

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития  
Управление права  
 
 

до 
01.12.2018 
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3.4.2 Проработать вопрос о 
создании 
государственного 
инновационного фонда 
 

Создание условий для 
финансовой поддержки 
инновационной деятельности 

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития  
Управление права 

до 
01.12.2018  

 

 
 

Индикаторы  
 

№ 
Индикаторы 

Периодичность 
измерения 
индикатора 

Прогнозное значение индикатора на 2018 
год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4кв. 2018 
1.  Количество возражений и заявлений, 

рассмотренных в Апелляционном совете По полугодиям   1 1 2 

2.  Количество разработанных нормативных 
правовых актов по совершенствованию 
системы интеллектуальной 
собственности 

По полугодиям   0 1 1 

3.  Количество споров в области 
интеллектуальной собственности с 
участием Кыргызпатента  

Ежеквартально 2 2 2 2 8 

4.  Количество  аналитических справок по 
проведенным консультациям по 
вопросам защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности 

По полугодиям   1 1 2 

5.  Количество зарегистрированных 
договоров о распоряжении правами на 
объекты ИС 

Ежеквартально 25 25 26 27 103 
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6.  Количество проведенных курсов Ежеквартально 1 1 1 1 4 
7.  Количество обученных медиаторов   Годовая  - - - 1 1 
8.  Заседание МВК по пресечению 

правонарушений в области ИС Годовая - - - 1 1 

9.  Количество проведенных общественно-
значимых мероприятий Ежеквартально - 1 2 - 3 

10.  Количество изданий Годовая - - 1 - 1 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПЛАН  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2018 ГОД 
 

№ Цели/задачи Индикаторы Ответственные Сроки  Параметры 
издания 

Финан- 
совые 

расходы 
(сом) 

I. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

1.1. Стимулирование 
авторов к созданию 
новых результатов 
интеллектуальной 
деятельности и 
повышению 
престижа 
изобретателей, 
авторов и научных 
работников 

Количество изданий 
по моральному 
поощрению за вклад 
в развитие ИС  

Рымбекова Н. Н. 
 

Ежеквар
тально 

  

№ Мероприятия Ожидаемый 
результат 

Ответственные Сроки Параметры 
издания 

Расход-
ные мате-

риалы 
(сом) 

1.1.1. Издать 
библиографический 
указатель  к 90-

Информирование 
общества о вкладе в 
развитие ИС 

(Государственная 
патентно-
техническая 

до 30.07. 
2018 

1 указатель в 
25 экз., на 
бумаге, ч/б, 
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летнему юбилею Ч. Т. 
Айтматова 

известных деятелей 
культуры и науки 

библиотека) формат А5, 
объем: 30 
стр. 

1.1.2. Издать 
библиографический 
указатель трудов С. 
Ж. Жекишевой (к 70-
летнем юбилею 
изобретателя) 

Информирование 
общества о вкладе в 
развитие ИС 
известных деятелей 
культуры и науки 

(Государственная 
патентно-
техническая 
библиотека) 

до 31.10. 
2018 

1 указатель в 
25 экз., на 
бумаге, ч/б, 
формат А5, 
объем: 30 
стр. 

 

1.1.3. Издать альбом работ 
молодых художников 
по мотивам 
произведений Ч. 
Айтматова (к 90-
летнему юбилею Ч. 
Айтматова)  

Стимулирование 
молодых 
художников к 
созданию новых 
объектов ИС 

(Государственный 
фонд 
интеллектуальной 
собственности) 

До 30.05. 
2018 

1 альбом, 100 
экз, 
полноцветн., 
на бумаге, 
формат А4, 
объем: 50 
стр.  

 

1.3. Развитие 
инфраструктуры для 
создания 
интеллектуальной 
собственности 

- Количество 
изданных 
материалов для 
государственного 
патентного фонда 

Рымбекова Н. Н. 
 

Ежемес
ячно 

  

1.3.1. Издать описания 
изобретений 
Кыргызской 
Республики, 
опубликованных в 
официальном 
бюллетене 

Комплектование 
государственного 
патентного фонда и 
распространение 
патентной 
информации 

(Отдел 
государственных 
реестров) 

Ежеме-
сячно, до 
15 числа 

12 выпусков,  
72 экз. – на 
бумаге, 
60 экз. – на 
компакт-
диске, ч/б, 
общий объем 
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«Интеллектуалдык 
менчик» №12/2017 –  
1-11/2018 
 

– 1500 стр. 

1.3.2. Издать Годовой 
указатель 
изобретений, полезных 
моделей, 
промышленных 
образцов, товарных 
знаков и знаков 
обслуживания 

Упрощение поиска 
патентной 
информации 

(Отдел 
государственных 
реестров) 

До 28.02. 
2018 

1 журнал в 85 
экз. (10 экз. – 
на бумаге, 75 
экз. – на 
компакт-
диске), на 
гос. и офиц. 
яз. в одном 
журнале,  
формат А4, 
ч/б., объем: 
200 стр. 

 

1.5. Разработка 
механизмов 
выявления и 
вовлечения 
талантливых детей 
и молодежи в 
творческий процесс 
 
 
 
 
 

- Количество 
изданий в 
поддержку 
творчества 
молодежи 

Рымбекова Н. Н. 
 

Ежеквар
тально 
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1.5.1. Издать книгу 
рукописей молодых 
авторов «Саамалык-
14» 

Стимулирование 
творчества молодых 
авторов, укрепление 
и развитие 
интеллектуального 
потенциала 
молодежи 
Кыргызской 
Республики 

(Государственный 
фонд 
интеллектуальной 
собственности) 

До 31.06. 
2018 

1 книга в 300 
экз. (на гос. 
яз.), на 
бумаге., ч/б, 
цветн. 
вставки и 
облож., 
формат А5, 
объем: 200 
стр.  

 

1.5.2. Издать книги 7 
молодых авторов 

Стимулирование 
творчества молодых 
авторов, укрепление 
и развитие 
интеллектуального 
потенциала 
молодежи 
Кыргызской 
Республики 

(Государственный 
фонд 

интеллектуальной 
собственности) 

До 31.10. 
2018 

7 книг в 1050 
экз. (по 150 
экз. каждая),  
на бумаге, 
ч/б., цветн. 
вставки и 
облож., 
формат А5., 
объем: 200 
стр.  

 

1.6. Расширение сети 
центров научно-
технического 
творчества, 
разработка учебно-
методических 
материалов. 

 Количество учебно-
методических 
изданий в целях 
развития сети 
центров 
технического 
творчества детей и 
молодежи 

Рымбекова Н. Н. 
 

Ежеквар
тально 
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1.6.1.  Издать материалы 
конкурсов и выставок 
технического 
творчества 
(каталоги, грамоты, 
дипломы, программы, 
пригласительные и 
др.) 

Поддержка детского 
и молодежного 
технического 
творчества, 
информационная 
поддержка 
деятельности 
Государственного 
фонда 
интеллектуальной 
собственности 

(Государственный 
фонд 

интеллектуальной 
собственности) 

Ежекварт
ально, до 
5 числа, 
следующ

его за 
отчетны

м 
периодо

м 

Разные 
форматы, 
объемы и 
носители 
информации, 
ч/б, цветн. 

 

1.6.2. Издать памятку 
«Сеть ЦПТИ в 
Кыргызской 
Республике» 

Информирование о 
деятельности ЦПТИ 
и оказываемых 
услугах 

(Государственный 
фонд 

интеллектуальной 
собственности) 

До 30.06. 
2018 

2 памятки, 
200 экз. (по 
100 экз. на 
гос. и офиц. 
яз.), на 
бумаге, 
цветн., 
формат А6, 
объем: 6 стр.  

 

1.8. Повышение 
информированности 
общества о роли и 
значении ИС в 
развитии 

- Количество  
изданных 
материалов в целях 
информирования 
общества о роли и 
значении 
интеллектуальной 
собственности 

Рымбекова Н. Н. 
 

Ежемес
ячно 
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1.8.1. Издать научно-
практический журнал 
«Вестник 
Кыргызпатента: 
вопросы 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций» №2/2017, 
№1/2018 на русском и 
кыргызском языках в 
одном журнале 
 

Информирование 
общества о 
направлениях 
деятельности и 
проводимой работе 
ГСИСИ ПКР, 
предоставление 
информационной 
площадки для 
изобретателей 

(Все структурные 
подразделения) 

№2/2017 
– до 

28.02. 
2018 

№1/2018 
– до 

31.07. 
2018  

 2 номера 
журнала. 
Тираж: 120 
экз. на бумаге 
(по 60 экз. 
каждый 
выпуск),  
70 экз. – на 
компакт-
диске  (по 35 
экз. каждый 
выпуск), на 
гос. и офиц. 
яз. в 1 
издании,  
цветн., 
формат А4, 
объем: 150 
стр. 

 

1.8.2. Издать проспект 
«Общая информация о 
Кыргызпатенте» 

Информирование 
общества о 
деятельности 
ведомства 

(Управление 
инноваций и 

стратегического 
развития) 

До 31.02. 
2018 

3 проспекта в 
300 экз. (по 
100 экз. – на 
гос., офиц., 
межд. яз.), на 
бумаге, 
цветн., фор-
мат А5, объ-
ем: 15 стр. 
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1.8.3. Издать брошюру 
«Лицензионные 
договора на 
использование 
объектов 
промышленной 
собственности» 

Информирование 
заявителей с 
условиями 
заключения 
лицензионных 
договоров на 
объекты 
промышленной 
собственности 

(Управление права) До 
31.03.201

8 

1 брошюра, 
50 экз. (по 25 
на гос. и 
офиц. яз.), 
формат А5, 
объем: 35 
стр. 

 

1.8.4. Издать памятку 
«Патентование 
изобретений» 

Информирование 
потенциальных 
заявителей, 
разъяснение 
процедур 

(Управление 
экспертизы) 
 

До 31.03. 
2018 

2 памятки в 
50 экз. (30 
экз. – на 
офиц. яз., 20 
экз. – на гос. 
яз.), на 
бумаге, 
формат А 5, 
объем: 12 
стр. 

 

1.8.5. Издать памятку 
«Патентование 
полезных моделей» 

Информирование 
потенциальных 
заявителей, 
разъяснение 
процедур 

(Управление 
экспертизы) 

До 31.03. 
2018 

2 памятки в 
50 экз. (30 
экз. – на 
офиц. яз., 20 
экз. – на гос. 
яз.), на 
бумаге, 
формат А5, 
объем: 8 стр. 
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1.8.6. Издать памятку 
«Патентование 
промышленных 
образцов» 

Информирование 
потенциальных 
заявителей, 
разъяснение 
процедур 

(Управление 
экспертизы) 

До 31.03. 
2018 

2 памятки в 
50 экз. (30 
экз. – на 
офиц. яз., 20 
экз. – на гос. 
яз.), на 
бумаге, 
формат А5, 
объем: 12 
стр. 

 

1.8.7. Издать памятку 
«Регистрация 
товарных знаков и 
знаков обслуживания» 

Информирование 
заявителей по 
подаче заявки по 
национальной 
процедуре 

(Управление 
экспертизы) 

До 31.03. 
2018 

2 памятки в 
400 экз. (по 
200 экз. – на 
гос. и офиц. 
яз.), на 
бумаге, 
цветн., 
формат А5, 
объем: по 8 
стр. 

 

1.8.8. Издать памятку 
«Международная 
регистрация товарных 
знаков» 

Информирование 
заявителей по 
подаче заявки по 
Мадридской системе 
(международная 
процедура) 

(Управление 
экспертизы) 

До 31.03. 
2018 

2 памятки в 
100 экз. (по 
50 экз. на гос. 
и офиц. яз), 
на бумаге,  
цветн., фор-
мат А5, объ-
ем: по 16 стр.  
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1.8.9. Издать памятку 
«Наименование мест 
происхождения 
товаров» 

Информирование 
заявителей по 
подаче заявки на 
регистрацию 

(Управление 
экспертизы) 

До 31.03. 
2018 

 2 памятки  в 
100 экз. (по 
50 экз. – на 
гос. и офиц. 
яз), на 
бумаге, 
цветн., 
формат А6, 
объем: по 2 
стр. 

 

1.8.10. Издать сборник 
«Законодательство 
Кыргызской 
Республики об 
авторском праве и 
смежных правах» 

Распространение 
информации о 
действующем 
законодательстве в 
сфере ИС 

(Управление 
авторского права и 
смежных прав) 

До 30.04. 
2018 

1 книга, 200 
экз., на 
бумаге, на 
офиц. яз., 
обложка 
цветн., 
объем: 240 
стр. 

 

1.8.11. Издать брошюру о 
Марракешском 
договоре об 
облегчении доступа 
слепых и лиц с 
нарушениями зрения 
или иными 
ограниченными 
способностями 
воспринимать 

Информирование о 
возможностях, 
ограничениях и 
исключениях в 
отношении 
авторских прав по 
Марракешскому 
договору 

(Управление 
авторского права и 
смежных прав) 

До 23.04. 
2018 

1 брошюра, 
200 экз., на 
бумаге, на 
офиц. яз., 
обложка, 
вставки 
цветн., 
объем: 60 
стр. 

 



 

239 

печатную 
информацию к 
опубликованным 
произведениям 
 

1.8.12. Издать брошюру 
«План основных 
мероприятий 
Кыргызпатента на 
2018 год» 

Информирование о 
планах ведомства на 
2018 год 

(Управление 
инноваций и 

стратегического 
развития) 

До 01.04. 
2018 

1 брошюра в 
35 экз., на 
бумаге, ч/б., 
формат А5, 
на гос. и 
офиц. яз в 
одной 
брошюре, 
объем: 150 
стр. 

 

1.8.13. Издать «Годовой отчет 
- 2017» 

Информирование 
общества о 
тенденциях 
развития системы 
ИС за 2017 год 

(Управление 
инноваций и 

стратегического 
развития) 

До 30.04. 
2018 

1 журнал в 
100 экз. (10 
экз. – на бу-
маге, 90 экз. – 
на компакт-
диске), 
формат А4, 
полноцветн., 
на гос., офиц. 
и межд. яз. в 
одном жур-
нале., объем: 
200 стр. 
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1.8.14. Издать каталог 
инновационных 
проектов к 25-летию 
образования системы 
ИС 
 
 

Информирование 
потенциальных 
пользователей и 
инвесторов о 
перспективных 
изобретениях и 
разработках 

(Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития) 

До 30.04. 
2018 

1 брошюра в 
100 экз. (по 
50 экз. на гос. 
и офиц. яз.), 
на бумаге, 
формат А5, 
цветн.  

 

1.8.15. Издать 
библиографический 
указатель «Система 
охраны 
интеллектуальной 
собственности в 
Кыргызстане» 

Информирование о 
становлении и 
развитии системы 
ИС в Кыргызской 
Республике  

(Государственная 
патентно-
техническая 
библиотека) 

До 30.06. 
2018 

1 брошюра, 
25 экз., на 
бумаге, ч/б., 
формат А5, 
объем: 25 
стр. 

 

1.8.16.  Издать брошюру о 
цифровых технологиях 
в сфере 
интеллектуальной 
собственности  

Информирование о 
возможностях 
использования 
цифровых 
технологий  в сфере 
интеллектуальной 
собственности  

(Управление 
авторского права и 
смежных прав) 

До 30.08. 
2018 

1 брошюра, 
50 экз., на 
бумаге, на 
офиц. яз., 
объем: 40 
стр. 

 

1.8.17. Издать методические 
рекомендации по 
проведению 
патентного поиска с 
использованием 
ресурсов сети 
Интернет 

Информирование 
изобретателей и 
научных работников 
о средствах поиска 
патентной 
информации 

(Государственный 
фонд 
интеллектуальной 
собственности) 

До 20.09. 
2018 

1 брошюра, 
150 экз., на 
бумаге, ч/б., 
обложка 
цветн.., фор-
мат А5, объ-
ем: 25 стр.  
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1.8.18. Издать каталог 
выставки 
«Интеллектуальные и 
инновационные 
ресурсы – 2018» 

Информирование о 
перспективных 
инновационных 
технологиях для 
экономического 
развития 
республики и 
поощрения 
инновационной 
активности 

(Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития)  

До 15.12. 
2018 

1 брошюра в 
200 экз. (по 
100 экз. на 
гос., офиц. 
яз.), на 
бумаге, 
полноцветн., 
формат А5, 
объем: 150 
стр.  

 

1.8.19. Издать раздаточные 
материалы семинаров, 
круглых столов, 
тренингов, 
конференций и 
материалы по ведению 
делопроизводства на 
государственном 
языке 
 

Информационная 
поддержка 
деятельности 
ГСИСИ ПКР 

(Все структурные 
подразделения) 
 

Ежекварт
ально, до 
5 числа, 
следую-
щего за 
отчетны

м 
периодо

м 

Разные 
форматы, 
объемы, 
носители 
информации,  
ч/б. и цветн. 
 
 

 

II. Совершенствование механизмов получения прав и защиты ОИС 
2.1. Совершенствование 

процедур 
предоставления прав 
на результаты 
интеллектуальной 
деятельности 

- Количество 
изданных 
материалов по 
защите прав на 
объекты 
интеллектуальной 
собственности 

Рымбекова Н. Н. Ежемес
ячно 
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2.1.1. Издать официальный 
бюллетень 
“Интеллектуалдык 
менчик” №12/2017 – 1-
11/2018 

Публикация 
сведений об 
изобретениях, 
полезных моделях, 
промышленных 
образцах, товарных 
знаках, указателях, 
НМПТ, 
лицензионных 
соглашениях, 
программных 
продуктах, 
промышленных 
образцах, 
зарегистрированны
х в 
Государственных 
реестрах КР. 

(Управление 
экспертизы, 
Управление права, 
Управление 
авторского и 
смежных прав, 
Отдел 
государственных 
реестров) 

Ежемеся
чно 
 до 5 

числа, 
следую-
щего за 
отчетны

м 
периодо

м 

12 номеров,  
780 экз. (по 
65 экз. – 
ежемесячно) 
на бумаге, 
720 экз. – на 
компакт-
диске (по 60 
экз. – 
ежемесячно), 
ч/б, цветной, 
формат А4, 
объем: +- 120 
стр. 

 

III. Создание условий для использования ОИС 
3.4. Создание 

демонстрационно-
опытных площадок 
для взаимодействия 
авторов ИС и бизнес-
структур 

- Количество 
изданий в помощь 
МСП о новых 
технологиях и 
разработках 
конкурентоспособн
ой продукции 

Рымбекова Н. Н. Ежеквар
тально 
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3.4.1. Издать реферативный 
сборник в помощь 
малым и средним 
предприятиям  
«Детское питание: 
ассортимент и 
технология 
производства» 

Информирование 
представителей 
МСП о новых 
технологиях и 
разработках 
конкурентоспособн
ой продукции 

(Государственная 
патентно-
техническая 
библиотека) 

До 30.04. 
2018 

1 сборник в 
50 экз., на 
бумаге, 
цветн., 
формат А4, 
объем: 200 
стр. 

 

3.4.2.  Издать реферативный 
сборник в помощь 
малым и средним 
предприятиям 
«Детская одежда: 
конструирование, 
моделирование и 
технология пошива» 

Информирование 
представителей 
МСП о новых 
технологиях и 
разработках 
конкурентоспособн
ой продукции 

(Государственная 
патентно-
техническая 
библиотека) 

До 30.10. 
2018 

1 сборник 50 
экз., на 
бумаге, 
цветн., 
формат А4, 
объем: 200 
стр. 

 

 Финансовые расходы за год: 1000, 0 тыс. сом 
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Индикаторы 

 
№ Наименование 

индикатора 
Источник 
измерения 

индикатора  

Периодичность 
измерения 

индикатора  

 Прогнозное значение индикаторов    
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2018 

год 

1.  

Количество изданий по 
моральному 
поощрению за вклад в 
развитие ИС 

Управление 
подготовки 
материалов и 
официальных 
изданий 

ежеквартально 

0 1 1 1 3 

2. 

Количество изданных 
материалов для 
государственного 
патентного фонда 

Управление 
подготовки 
материалов и 
официальных 
изданий 

ежемесячно 

4 3 3 3 13 

3. 
Количество изданий в 
поддержку творчества 
молодежи 

Управление 
подготовки 
материалов и 
официальных 
изданий 

ежеквартально 0 1 0 7 8 

4.  

 Количество учебно-
методических изданий в 
целях развития сети 
центров технического 
творчества детей и 
молодежи 

Управление 
подготовки 
материалов и 
официальных 
изданий 

ежеквартально 

0 1 0 0 1 
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5. 

Количество  изданных 
материалов в целях 
информирования 
общества о роли и 
значении 
интеллектуальной 
собственности 

Управление 
подготовки 
материалов и 
официальных 
изданий 

ежемесячно 17  6 3 1 27 

6. 

Количество изданных 
материалов по защите 
прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности 

Управление 
подготовки 
материалов и 
официальных 
изданий 

ежемесячно 

3 3 3 3 12 

7. 

 Количество изданий в 
помощь МСП о новых 
технологиях и 
разработках 
конкурентоспособной 
продукции 

Управление 
подготовки 
материалов и 
официальных 
изданий 

ежеквартально 0 1 0 1 2 

 ИТОГО: ежеквартально 24  16 10 16 66 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ КЫРГЫЗПАТЕНТА  
НА 2018 ГОД 

 
I. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Исполнитель Органи-
затор 

Финан-
сирование 

Цели и задачи Примечание 

1.1 Проведение 
Национального 
семинара  
«Марракешский 
договор – пять 
лет  после 
подписания: от 
политики к 
практике»  

Апрель 2018 г. Управление 
авторского 
права и 
смежных 
прав 
Управление 
права, ГПТБ, 
Международн
ый отдел 
 

ВОИС 
Кыргыз-
патент  
 

ВОИС 
Кыргыз-
патент  
 

 Обмен опытом 
по механизмам 
реализации 
договора, 
определения 
круга проблем и 
задач в сфере 
развития  
авторского 
права и  смеж-
ных прав  и их 
решения 

 

1.2 Проведение 
совместных 
мероприятий 
согласно  плану 
мероприятий с  
Главным 
государственны
м управлением 
торгово-

В течение года Международ-
ный отдел 
Структурные 
подразделе-
ния 
SAIC 

Кыргыз-
патент  
SAIC 

Кыргыз-
патент  
SAIC 

Развитие 
сотрудничества 
с SAIC и обмен 
опытом в сфере 
охраны и 
защиты 
товарных 
знаков   

В  рамках 
подписанного 
Меморандума 
о взаимо-
понимании 
между 
Кыргызпатен
том и SAIC в 
2017 году 
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промышленной 
администрации 
КНР  (SAIC)  в 
рамках 
подписанного 
Меморандума о 
взаимопониман
ии между 
Кыргызпатенто
м и SAIC 

1.3 Экспертная 
миссия по 
актуальным и 
практическим 
вопросам в 
сфере 
внедрения 
института 
медиации по 
вопросам ИС в 
КР 

Июль 2018 г. Международн
ый отдел 
Управление 
права  
 

ВОИС 
Кыргызп
атент  
 

ВОИС 
Кыргызпат
ент  
 

Проведение 
консультаций  
международны
ми экспертами 
для развития 
института 
медиации в 
сфере ИС в КР 

 

1.4 Проведение 
круглого 
стола/семинара 
по патентному 
праву в сфере 
применения 
принудительной 

Сентябрь -
октябрь 2018 г. 

Управление 
права  
Международн
ый отдел 

ВОИС 
Кыргызп
атент  
 

ВОИС 
Кыргызпат
ент  
 

Обсуждение 
возможностей и 
дальнейших 
действий  в 
сфере 
применения 
принудительной 
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лицензии в 
здравоохранени
и   

лицензии в 
здравоохранени
и  в связи с 
присоединение
м  к протоколу о 
внесении 
изменений в 
Соглашение 
TRIPS 

1.5 Обеспечение 
участия в 
международных 
конференциях, 
форумах и 
выставках для 
обмена опытом 
по повышению 
навыков в 
области 
развития 
инновационной 
деятельности   

В течение года 

Международ-
ный отдел 
 

Кыргыз-
патент 

  

Кыргыз-
патент 

  Развитие 
международног
о сотрудни-
чества в 
области  
инновационной 
деятельности 
 

В 
соответствии 
с п.7 Плана 
мероприятий 
по 
реализации 
Концепции 
научно-
инновационн
ого развития 
КР на период 
до 2022 года 

1.6 Проведение 
регионального 
семинара по 
традиционным 
знаниям 
совместно с 

Сентябрь 
2018 год 

Управление 
инноваций и 
стратегическо
го развития 
Управление 
экспертизы 

ВОИС 
Кыргыз-
патент  
 

ВОИС 
Кыргыз-
патент  
 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов в 
сфере 
традиционных 
знаний 
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ВОИС   
 

Международн
ый отдел 

1.7 Проведение 
совместного 
семинара по 
актуальным 
вопросам в 
сфере ИС 
совместно с  
SIPO в рамках 
Плана 
мероприятий 

До 3 квартала 
2018 год 

Международ-
ный отдел  
Структурные 
подразделе-
ния 

Кыргыз-
патент  
SIPO 

Кыргыз-
патент  
SIPO 

Обмен опытом  
по вопросам 
развития ИС с 
представителям
и КНР 

По 
согласованию 
с SIPO в 
рамках плана 
мероприятий 
(период 
проведения с 
апреля по 
август) 

1.8 Реализация 
мероприятий по 
утвержденному  
Плану 
мероприятий с 
Роспатентом на 
2017-2018 годы 

2018 год Международ-
ный отдел  
Структурные 
подраз-
деления 

Кыргыз-
патент  
Роспатен
т 

Кыргыз-
патент  
Роспатент 

Развитие 
сотрудничества 
с Роспатентом, 
обмен опытом, 
проведение 
консультаций 
по актуальным 
вопросам 

В 
соответствии 
с 
подписанным 
Меморандумо
м с 
Роспатентом 
в 2016 году 

1.9 Обеспечение 
участия 
представителей 
Кыргызпатента 
в 
международном 
форуме 
«Антиконтрафа

2018 год Международ-
ный отдел  
 

Между-
народная 
ассоциа-
ция  
«Анти-
контра-
факт», 
Минис-

Кыргыз-
патент  
 

Налаживание 
межгосударстве
нного и 
межведомствен
ного 
взаимодействия 
для снижения 
уровня 

В 
соответствии  
с п. 2.2 Плана 
мероприятий 
Гос. 
программы 
развития 
интеллектуал
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кт» терство 
промыш-
ленности 
и 
торговли 
РФ 
 

распространени
я 
контрафактной 
продукции и 
повышения 
результативност
и борьбы с 
нарушениями 

ьной 
собственност
и в КР на 
2017-2021гг. 

1.10 Организация 
консультационн
ого визита 
представителей 
Эстонского 
кластера 
наукоемкого 
бизнеса 
Республики 
Эстония в г. 
Бишкек 

  Январь 2018 Международн
ый отдел  
 

Эстон-
ский 
кластер  
Науко-
емкого 
бизнеса 
Респуб-
лики 
Эстония 

Эстонский 
кластер  
наукоемког
о бизнеса 
Республики 
Эстония 

Развитие  
технологически
х парков при 
университетах 

В рамках 
Соглашения 
между   
Кыргызпатен
том и 
Эстонским 
кластером 
наукоемкого 
бизнеса 
Республики 
Эстония 

1.11 Проведение 
видеоконфе-
ренции с 
Европейским 
патентным 
ведомством 
(ЕПВ) по 
вопросам 
интеллектуаль-

Январь 2018 Международн
ый отдел  
Структурные 
подразделени
я ведомства 

Кыргыз-
патент  
ЕПВ 

Не 
требуется 

Развитие 
сотрудничества 
с ЕПВ по 
обмену опытом 
в сфере ИС 
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ной 
собственности и 
дальнейшего 
развития 
сотрудничества 

1.12 Проведение 
круглого стола 
по вопросам 
коммерциали-
зации 
интеллектуаль-
ной 
собственности в 
университетах   

Апрель 2018 Международ-
ный отдел  
Управление 
инноваций и 
стратегическо
го развития 

Кыргыз-
патент 
Эстон-
ский 
кластер  
наукоем-
кого 
бизнеса 
Респуб-
лики 
Эстония 

Кыргыз-
патент 
Эстонский 
кластер  
наукоем-
кого 
бизнеса 
Республики 
Эстония 

Обмен опытом с 
эстонской 
стороной по 
развитию 
деятельности  
по 
коммерциализа
ции  объектов 
интеллектуальн
ой 
собственности 
на базе 
университетов 

В рамках 
Соглашения 
между   
Кыргызпатен
том и 
Эстонским 
кластером 
наукоемкого 
бизнеса 
Республики 
Эстония 

1.13 Обеспечение  
участия в 
работе  
Постоянного 
Комитета по 
программе и 
бюджету ВОИС 

2018 год Международн
ый отдел  
Финансово-
экономически
й сектор 

ВОИС Кыргызпат
ент 

Участие в 
работе 
Комитета, 
который 
отвечает за 
бюджетные и 
финансовые 
аспекты 
деятельности 
ВОИС 

 В рамках 
исполнения 
обязательств 
избранных на 
двухлетний 
период 
членов 
Комитета 
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II. Учебные мероприятия 
№ Наименование 

мероприятия и 
место 
проведения 

Сроки 
реализации 

Участники Органи-
затор 

Финан-
сирование 

Цели и задачи Примечание 

2.1. Стажировка в 
ЕАПВ 
«Экспертиза 
евразийских 
заявок и выдача 
евразийских 
патентов», а 
также   
обучающие 
курсы в области 
информационн
ых технологий, 
г. Москва, РФ 
 

1 полугодие  
2 полугодие  

Эксперты и 
специалисты 
Кыргыз-
патента   

ЕАПО 
Кыргыз-
патент  
 

ЕАПО Повышение 
квалификации 
сотрудников 
Кыргыз-патента 
в сфере 
интеллек-
туальной 
собственности  

 

2.2. Повышение 
квалификации и 
профессиональ-
ная 
переподготовка 
в сфере ИС по 
линии РГАИС, 
г. Москва, РФ 

1 полу-годие  
2 полу-годие 

Специалис-
ты Кыргыз-
патента   

ЕАПО  
РГАИС 
Кыргыз-
патент 

ЕАПО Повышение 
квалификации 
сотрудников 
Кыргызпатента 
в сфере интел-
лектуальной 
собственности и 
инновационной 
деятельности 
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 2.3. Обучающие 
тренинги в 
сфере правовой 
охраны и 
защиты прав 
ИС и  обмена 
опытом в сфере 
электронной 
подачи заявок, 
КНР 

2018 год Специалис-
ты Кыргыз-
патента   

SIPO 
Кыргыз-
патент  

SIPO Повышение 
уровня знаний 
специалистов и  
ознакомление с 
опытом  КНР в 
сфере ИС для 
дальнейшего 
применения в 
реалиях КР 

В рамках 
Плана 
мероприятий 
с SIPO 

2.4. Повышение 
квалификации  
по специаль-
ности 
«Патентоведе-
ние» для 
предприятий и 
бюджетных 
организаций 

В течение года Специалис-
ты гос. 
предприятий 
и 
бюджетных 
организаций 

РГАИС 
Кыргыз-
патент 

Кыргызпат
ент 

Содействие 
коммерческой 
реализации и 
внедрению  
результатов 
интеллектуальн
ой деятельности 
в бюджетных 
организациях 

В соответ.  С 
п. 3.1 Плана 
мероприятий 
Гос. 
программы 
развития 
интеллектуал
ьной 
собственност
и в КР на 
2017-2021гг. 

2.5. Организация 
процесса 
профессио-
нальной 
подготовки и 
повышения 
квалификации 

В течение года Управление 
инноваций и 
стратегичес-
кого 
развития  
 

Кыргыз-
патент 
 РГАИС 
 

Кыргызпат
ент 

Подготовка 
квалифицирова
нных 
специалистов в 
сфере 
инновационного 
развития 

В 
соответствии 
с п.6 Плана 
мероприятий 
по 
реализации 
Концепции  
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кадров по 
инновационным 
специальностям 
 

научно-
инновационн
ого развития 
КР на период 
до 2022 года 

2.6 Дистанционное 
обучение  в 
РГАИС в сфере 
ИС, г. Бишкек, 
КР  

В течение года Представи-
тели 
ЦПТИ,ВУЗо
в, НИИ, 
специалисты 
Кыргызпате
нта, 
Государстве
нного фонда 
ИС 

Кыргыз-
патент 
РГАИС 
 

Кыргыз-
патент 
 

Повышение 
уровня знаний в 
сфере ИС среди 
заинтересованн
ых сторон 

В соответ.  С 
п. 1.7 Плана 
мероприятий 
Гос. 
программы 
развития 
интеллектуал
ьной 
собственност
и в КР на 
2017-2021гг. 

2.7 Организация 
стажировки  
руководителей 
технопарков КР 
при 
университетах  

2 полугодие 
2018 г. 

Руково-
дители 
технопарков 
при 
универси-
тетах 

Кыргыз-
патент 
Эстонский 
кластер  
Наукоем-
кого 
бизнеса 
Республик
и Эстония 

Кыргыз-
патент 
Эстонский 
кластер  
Наукоем-
кого 
бизнеса 
Республики 
Эстония 
 
 
 

Подготовка 
специалистов 
для  развития 
технопарков 
при 
университетах 
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III. Внешнеполитические инициативы 
№ 
 

Наименование 
инициативы 

Сроки 
исполнения 

Исполнитель Обоснование Примечание 

3.1. Разработка и утверждение 
плана мероприятий по 
сотрудничеству в сфере 
товарных знаков с  
Главным 
государственным 
управлением торгово-
промышленной 
администрации КНР  
(SAIC)     

1-2 квартал 
2018 г. 

Международный 
отдел 
Структурные 
подразделения 
SAIC 

Реализация 
подписанного в 2017 
году Меморандума о 
взаимопонимании 
между 
Кыргызпатентом и 
SAIC 

Активизация 
сотрудничества в 
сфере развития 
ИС  с Главным 
государственным 
управлением 
торгово-
промышленной 
администрации 
КНР  

3.2. Реализация Меморандума 
о сотрудничестве с 
Рижским  техническим 
университетом 
Латвийской Республики  
(РТУ)  

В течение года   Международный 
отдел, 
Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития, РТУ 

Обмен опытом по 
развитию 
инновационной 
деятельности  
  

Согласование и 
реализация 
совместных 
мероприятий  

3.3 Подписание  
Меморандума о 
взаимопонимании с 
Центром по патентам и 
товарным знакам 
Азербайджанской 
Республики  

2 квартал 2018 
г. 

Международный 
отдел 
Управление права 
Центр по патентам и 
товарным знакам 
Азербайджанской 
Республики 

Активизация 
сотрудничества в 
сфере 
интеллектуальной 
собственности, 
обмен опытом 
между ведомствами 

Согласование  
проекта 
Меморандума, 
проведение 
внутригосударст
венных процедур 
с обоих сторон, 
подписание 
Меморандума 
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3.4 Проработка вопроса 
активизации 
сотрудничества с 
Европейским патентным 
ведомством (ЕПВ) 

В течение года Международный 
отдел 
ЕПВ 

Развитие 
сотрудничества с 
ЕПВ по обмену 
опытом в сфере ИС 

Организация 
стажировки в 
ЕПВ 

3.5 Выработка позиции по  
проекту Евразийской 
системы правовой охраны 
промышленных образцов 

до сентября 
2018г. 

Международный  
отдел,  
Управление права, 
Управление 
экспертизы, 
ЕАПВ 

Пункт 7 протокола 
тридцать третьего 
(24 –го очередного) 
заседания АС ЕАПО 

  

3.6 Проработка вопроса 
активизации 
сотрудничества с 
узбекской стороной по 
вопросам развития  
интеллектуальной 
собственности и 
инновационной 
деятельности 

2018 г. Международный  
отдел 

Развитие 
сотрудничества  и 
обмен опытом с 
Узбекистаном по 
вопросам развития  
интеллектуальной 
собственности и 
инновационной 
деятельности 
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Индикаторы 

 

№ Наименование показателя Источник 
измерения 

индикатора  

Периодичност
ь измерения 
индикатора  

 Прогнозное значение индикатора     
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2018 

год 
1. Количество мероприятий, 

проведенных с участием 
международных организаций 
и зарубежных стран 

Международный 
отдел По полугодиям 3 3 6 

2. Количество специалистов, 
прошедших международные 
обучающие программы, 
семинары, курсы, тренинги и 
т.п.  

Международный 
отдел 

По полугодиям 4 5 9 

3. Количество специалистов, 
прошедших дистанционное 
обучение  

Международный 
отдел По полугодиям 5 7 12 

4.  Количество подписанных 
планов мероприятий с 
зарубежными ведомствами 

Международный 
отдел В течении года 0 1 1 

5. Количество заключенных 
Меморандумов/соглашений  

Международный 
отдел В течении года 1 0 1 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРОВ НА 2018 ГОД 

 
I. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ  
 

№ 
п/п 

Задачи/ Мероприятия Индикаторы/ 
Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюджет 
 (тыс.сом) 

1.1. Стимулирование авторов к 
созданию новых результатов 
интеллектуальной 
собственности и повышению 
престижа изобретателей, 
авторов и научных работников 

1. Количество справок 
по результатам анализа 
предоставленных  
консультаций 

Искакова К.А. до 
31.12.2018 

 

1.1.1 Провести анализ 
предоставленных консультаций 
по вопросам предоставления 
правовой охраны  объектам ИС 
для выработки рекомендаций 

Выявление проблем 
правообладателей по 
вопросам предоставления 
правовой охраны на ОИС. 
Определение перечня 
вопросов для размещения 
на сайте ведомства в 
рубрике  «Часто задаваемые 
вопросы» 

Отдел 
госреестров  

По 
полугодиям  

 

 

1.7 Использование доступных 
образовательных и 
информационных ресурсов и 
опыта международных и 
региональных партнеров 

Количество сотрудников 
обученных основам охраны 
прав на ИС 

Искакова К.А. до 
31.12.2018 
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1.7.1 Участвовать в проведении 
краткосрочных обучающих 
курсах по вопросам 
предоставления правовой 
охраны объектам ИС, для 
сотрудников 
правоохранительных, 
контролирующих органов, а 
также других государственных 
органов и заинтересованных 
лиц 

Повышение уровня 
информированности 
сотрудников 
правоохранительных, 
контролирующих  и других 
государственных органов в 
вопросах предоставления 
правовой охраны и защиты 
прав ИС  
 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Отдел 
госреестров  

Ежекварталь
но 
 

 

II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАЩИТЫ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

№ 
п/п 

Задачи/ Мероприятия Индикаторы/ 
Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюдж
ет  

(тыс.с
ом) 

2.1. Совершенствование процедур 
предоставления прав на 
результаты 
интеллектуальной 
собственности прав на 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности.  
Расширение использования 
IT-технологий при  подаче и 
рассмотрения заявок 

1. Количество 
зарегистрированных 
объектов ИС; 
2. Количество продлений 
и изменений в регистрцию 
ТЗ; 
3. Количество 
поддержаний в силе 
объектов патентных прав; 
4. Количество 
ведомственных актов  

Искакова К.А. до 31.12.2018  
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2.1.1 Выработать предложения по 
модернизации БД в 
соответствии с внедрением 
электронной подачи заявок 

Оптимизация процесса 
обработки заявок на объекты 
ИС 

Отдел 
госреестров 
Сектор 
информационных 
технологий 

до 01.03.2018  

2.1.2 Внести изменения в 
ведомственные акты по 
ведению делопроизводства 
заявок на объекты ИС в 
соответствии с внедрением 
электронной подачи заявок 

Приведение 
внутриведомственных актов в 
соответствии с Законом КР 
«Об электронном управлении» 
и «Об электронной подписи»   

Сектор 
аналитики и 
методики 
Отдел 
госреестров 
 

до 01.12.2018   

2.1.3 Провести анализ по вопросам 
регистрации, продления  и 
поддержания объектов 
промышленной собственности 

Выработка предложений по 
увеличению количества 
охраняемых объектов ИС по 
результатам проведенного 
анализа  

Отдел 
госреестров 

По 
полугодиям  

 

2.1.4 Разработать систему 
автоматического оповещения 
правообладателей, о сроках 
регистрации, продления и 
поддержания по объектам ИС, 
на электронную почту  

Увеличение количества 
регистраций, продлений и 
поддержаний на объекты ИС. 
Оперативность и доступность 
информации для 
правообладателей 

Отдел 
госреестров 
Сектор 
информационных 
технологий  

до 01.12.2018  

2.1.5 Разместить на сайте список 
регистраций объектов ИС на 
прекращение действия за месяц 
до окончания срока 

Возможность 
правообладателей 
прослеживать сроки действия 
регистраций  на объекты ИС, 
для своевременного продления 
срока 

Отдел 
госреестров 
Сектор 
информационных 
технологий 

до 01.12.2018  
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2.1.6 Разработать Положение по 
отбору кандидатов на 
повышение квалификации по 
отраслям 
 

Определение порядка отбора 
кандидатов на повышение 
квалификации и обучение по 
отраслям 

Сектор 
аналитики и 
методики 
Управление 
права, 
Управление 
экспертизы, 
Отдел 
госреестров 
 

до 01.07.2018  

III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
№ 
п/п 

Задачи/ Мероприятия Индикаторы/ 
Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюдж
ет  

(тыс.с
ом) 

3.1 Поддержка деятельности по 
использованию 
интеллектуальной 
собственности бюджетной 
сферы 

1. Количество обученных 
специалистов 

Искакова К.А. до 31.12.2018  

3.1.1 Обучить 4-х специалистов  –
патентоведов для предприятий 
и бюджетных организаций, по 
программе дистанционного 
обучения РГАИС 

Расширение  возможностей 
предприятий и бюджетных 
организаций в сфере ИС 

Отдел 
госреестров 
Управление 
экспертизы 
Международный 
отдел 

до 01.12.2018 80,0 
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 Индикаторы  

 
№ Наименование показателя Периодичность 

измерения 
индикатора  

 Прогнозное значение индикатора     
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2018 г. 

1.  Количество зарегистрированных объектов 
ИС  

Ежеквартально 275 280 265 280 1100 

2.  Количество обученных специалистов - 
патентоведов 

Годовая  - - - 4 4 

3.  Количество  аналитических справок по 
проведенным консультациям по вопросам 
охраны прав на объекты 
интеллектуальной собственности 

 
Полугодовая  

 
1 

 
1 

 
2 

4.  Количество  продлений по 
зарегистрированным  товарным знакам 

Ежеквартально 102 105 103 110 420 

5.  Количество  внесения изменений в 
регистрацию товарных знаков 

Ежеквартально 32 45 48 35 160 

6.  Количество поддержаний в силе патентов 
на изобретения 

Ежеквартально 8 13 8 7 36 

7.  Количество поддержаний в силе патентов 
на промышленные образцы 

Ежеквартально 11 8 9 10 38 

8.  Количество поддержаний в силе патентов 
на полезные модели  

Ежеквартально 2 6 4 3 15 

9.  Количество ведомственных актов Годовая - - - 1 1 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СЕКТОРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА 2018 ГОД 
 

II.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАЩИТЫ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

№ Задачи Индикаторы Ответственные Сроки Бюджет 
 (тыс.сом) 

2.1 Совершенствование 
процедур предоставления 
прав на результаты 
интеллектуальной 
собственности прав на 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности.  
Расширение использования 
IT-технологий при  подаче и 
рассмотрения заявок 

1. Оцифрованный 
бумажный архив; 
2. Количество 
технических заданий; 
3. СУБД; 
4. Сайт 
Кыргызпатента 

Хегай А.В.  
 

 
 

до 
31.12.2018  

 

№ Мероприятие Ожидаемый результат Исполнители Сроки Бюджет 
 (тыс.сом) 

2.1.1 Оцифровать бумажный архив 
заявок по объектам ИС 

Повышение оперативности 
поиска, увеличение 
точности и полноты 
найденной информации 

Сектор 
информационны
х технологий 
АХО 
 
 
 

до 
01.09.2018 
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2.1.2 Модернизировать 
официальный сайт 
Кыргызпатента  

Усовершенствование 
функционала и внешнего 
вида сайта Кыргызпатента 

Сектор 
информационны
х технологий, 
Соответствующ
ие структурные 
подразделения 
ГПТБ, ГФИС 

до 
20.04.2018 

200,0 

2.1.3 Модернизировать и 
оптимизировать процесс 
обработки заявок на объекты 
ИС 

Упрощение процедуры и 
улучшения качества 
предоставления правовой 
охраны интеллектуальной 
собственности (СУБД) 

Сектор 
информационны
х технологий, 
Соответствующ
ие структурные 
подразделения 

до 
01.12.2018 

3 000,0 

2.1.4 Предоставить пользователям 
доступ к базам данных 
официального издания 
Кыргызпатента  
«Интеллектуалдык менчик» 
 
 

Создание условий для 
ускоренного  поиска 
необходимой информации 
(СУБД) 

Сектор 
информационны
х технологий, 
Управление 
подготовки 
материалов и 
официальных 
изданий 

до 
01.12.2018 

3 000,0 

2.1.5 Предоставить доступ к 
национальной базе данных 
объектов ИС  

Упрощение процедуры и 
улучшения качества 
предоставления правовой 
охраны интеллектуальной 
собственности (СУБД) 

Сектор 
информационны
х технологий, 
Управление 
экспертизы 
 
 

2018-2019  
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2.1.6 Внедрить систему 
электронного 
документооборота  

Централизованное 
управление корпоративной 
информацией (СУБД) 

Сектор 
информационны
х технологий, 
Отдел кадров и 
делопроизводств
а 

2018-2019 4 000,0 

 
 

Индикаторы  
 

№ Наименование 
показателя 

Периодичность 
измерения 

индикатора  

Прогнозное значение индикатора 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2018 год 

1.  Количество СУБД Годовая  - - - 4 4 

2.  Количество технических 
заданий  

По полугодиям  
5 

 
- 

 
5 

3.  Сайт Кыргызпатента Годовая - 1 - - 1 

4.  Оцифрованный бумажный 
архив 

Годовая - - 100% - 100% 

5.  Электронный 
документооборот  

Годовая - - - 20% 20% 
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СТРАТЕГИЯ PR-СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИС  
НА ПЕРИОД 2017 – 2021 ГОДЫ 

(Матрица действий) 

 

Стратегия направлена на решение следующих задач: 

• популяризация знаний об интеллектуальной собственности и формирование уважения к ней в обществе 
• донесение до целевой аудитории информации по вопросам управления ИС и правовым аспектам ее  

использования   
• повышение осведомленности потребителей и населения  о вреде  контрафактной продукции  
• создание положительной репутации и благоприятных отношений Кыргызпатента с различными целевыми 

группами  
• формирование внутриведомственной корпоративной культуры 

 

Сегменты целевой аудитории: 

• Изобретатели 
• Представители творческих сообществ: авторы, художники, композиторы, исполнители 
• Профессиональное сообщество (патентные поверенные) 
• Научное сообщество: ученые  
• Носители традиционных знаний 
• Молодежь: школьники и студенты 
• Бизнес сообщество  
• СМИ 

 

 Предлагаемые инструменты воздействия на целевую аудиторию 
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Прямая реклама:  

• буклеты  
• социальные ролики 
• рекламные статьи 
• наружная реклама  
• реклама в Интернете  
• сувенирная продукция 

 

PR-средства: 

• тематические материалы в СМИ, 
• выступления в СМИ  руководителей и специалистов ведомства 
• семинары, круглые столы, конференции 
• пресс-конференции, брифинги 
• PR-акции 
• новостные рассылки 
• специализированные издания 
• «горячие линии» 
• информационные кампании 
• конкурсы 
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№п/
п 

Мероприятие Ответственные 
исполнители 

Результат Сроки Бюджет   

1 Выработка предложений 
по модернизации 
ведомственного сайта 
 

Пресс-секретарь 
Сектор 
информацион-
ных технологий 
 

Совершенствование 
официального сайта   

до 01.04.2018  

2 Работа с соц.сетями 
(фейсбук) 

Пресс-секретарь Формирование целевых 
аудиторий  

до 31.12.2018 100,0 

3 Освещать проводимые 
общественно-значимые 
мероприятия 

Пресс-секретарь 
 

Повышение 
информированности о 
проводимой работе 
ведомства по вопросам 
ИС 

В соответствии с 
текущими планами 

структурных 
подразделений 

  

4 Публикация статей в 
печатных СМИ по 
вопросам ИС 
 

Пресс-
секретарь, 
Структурные 
подразделения 

Повышение 
информированности 
населения по вопросам 
ИС, популяризация 
знаний об ИС, 
формирование 
общественного мнения 

до 31.12.2018  750,0 
 

5 Организовать 
выступление 
руководителей и 
сотрудников 
Кыргызпатента на радио, 
ТВ и в печатных СМИ  

Пресс-
секретарь, 
Структурные 
подразделения 

Разъяснение и доведение 
информации по 
различным вопросам, 
связанным с ИС, 
формирование 
общественного мнения 

до 31.12.2018  450,0 

6 Организовать выход к Пресс- Доведение какой-либо до 01.07.2018   
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прессе (пресс-
конференции, пресс-
брифинги)  

секретарь, 
Структурные 
подразделения 

актуальной информации 
до представителей СМИ  

 

7 Обеспечить 
информационное 
сопровождение конкурса 
«За вклад в развитие 
интеллектуальной 
собственности» и 
организовать интернет-
голосование  

Пресс-
секретарь, 
структурные 
подразделения 
 

Информирование  и 
стимулирование к 
созданию новых объектов 
ИС. Повышение интереса 
детей и молодежи к 
научно-техническому 
творчеству  

до 15.04.2018 370,0 

8 Изготовить видеоролики к 
выставке 
«Инновационные ресурсы 
Кыргызстана-2018»  
документальный фильм 
«Кыргызпатенту – 25» 

Пресс-
секретарь, 
структурные 
подразделения 
 

Информирование 
населения  

до 30.11.18 250,0 

9 Освещать международное 
сотрудничество (визиты, 
встречи, мероприятия и 
прочее)  

Пресс-
секретарь, МО 

Информирование о 
международном 
сотрудничестве   

31.12.18  

10 Разработать дизайн и 
изготовить имиджевую 
продукцию (футболки, 
кепки, ручки, кружки, 
флэшки и др.) 
 

УПМП 
Пресс-
секретарь 
 АХО  

Представительское 
сопровождение 
мероприятий ведомства  

01.03.18 1000,0 

11 Реализовать PR-кампанию Пресс-секретарь Популяризация, до 30.11.2018 450,0 
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конкурсов «Лучший 
инновационный проект – 
2016-2017-2018» (баннер, 
аудио –видеотраснялиция, 
статьи, изготовление 
видеоролика) 
 

УИСР 
  

пропаганда и 
стимулирование  
инновационной 
деятельности  
 

12 Информационное 
сопровождение 
юбилейных мероприятий 
по случаю 25-летия 
Кыргызпатента: 
 

 
АХО 
Пресс-секретарь  

-изготовление баннера на 
фасаде ведомства; 
-юбилейная сувенирная 
продукция; 
-трансляция юбилейных 
видеопродуктов на 
телевидении; 

01.07.2018 150,0 
 
500,0 
 
450,0 

 
ИТОГО: 

 
4470,0 
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Индикаторы 

№ Наименование показателя Периодичность 
измерения 

индикатора  

 Прогнозное значение индикатора     
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2018г. 

1.  
Количество опубликованных 
статей в печатных СМИ Ежеквартально 

 
1 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
4 
 

2.  

Количество выступлений 
руководителей и сотрудников 
Кыргызпатента на радио, ТВ и в 
печатных СМИ 

Ежеквартально  

 
 1 

 
5 

 
5 

 
2 

 
13 

3.  Количество видероликов, 
документальных фильмов Ежеквартально 

 
 
 

 
 
2 

 
 
2 
 

 
 
- 

 
 
4 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ИС  

НА 2018 ГОД 
 

I. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  

№ 
п/п 

Задачи/ Мероприятия Индикаторы/ Ожидаемый 
результат 

Ответственные Сроки Бюджет 
(тыс. 
сом) 

1.1 Стимулирование 
авторов к созданию 
новых результатов 
интеллектуальной 
собственности и 
повышению престижа 
изобретателей, авторов 
и научных работников 

1. Количество предложе-
ний по разработке проектов 
Методических рекомендаций;  
2. Количество наград в 
рамках конкурса; 
3. Количество награждае-
мых координаторов ЦПТИ;   
4. Количество 
общественно-значимых  
мероприятий 

Батырканова С.К. до 
31.12.2018 

 

1.1.1 Провести встречу с 
авторами, 
изобретателями, 
представителями НИИ и 
НАН КР по обсуждению 
проектов методических 
рекомендаций по 
получению правовой 
охраны объектов ИС 

Проведение общественных  
слушаний. 
Учет интересов изобретателей, 
авторов, научных работников в 
процессе получения правовой 
охраны, внедрения и 
коммерческого использования 
объектов ИС  

Госфонд ИС до 
01.10.2018 

36,0 
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1.1.2 Принять участие в 
проведении конкурса  
«За вклад в развитие ИС» 

Повышение интереса детей и 
молодежи к научно-
техническому творчеству 

Орг.комитет 
Отдел орг. работы и 
стратегии 
(секретариат) 
Госфонд ИС 

до 
15.04.2018 

- 

1.1.3 Вручить единовременную 
стипендию лучшим 
координаторам ЦПТИ по 
итогам года 
 

Стимулирование деятельности 
ЦПТИ 

Госфонд ИС 
 

   
26.04.2018 

 

150,0 
(ГП) 

 

1.1.4 Провести 
республиканскую 
конференцию: 
«Стимулирование авторов 
– важный инструмент 
создания объектов 
интеллектуальной 
собственности» 

Повышение престижа 
изобретателей, 
авторов 

Госфонд ИС 
 

до 
25.10.2018 

325,0 

1.2 Вовлечение в процесс 
создания объектов ИС  
государственных, 
научно-
исследовательских и 
частных предприятий 
 
 
 

Количество общественно-
значимых  мероприятий 

Батырканова С.К. до 
31.12.2018 
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1.2.1 Провести круглый стол 
«Повышение энерго-
эффективности путем 
развития инновационных 
технологий в энергети-
ческой отрасли» 

Внедрение инновационных 
технологий  в области 
энергетики 

Госфонд ИС, 
Институт водных 
проблем и 
гидроэнергетики  
НАН КР 

до 
20.10.2018 

17,0 

1.3 Развитие 
инфраструктуры для 
создания 
интеллектуальной 
собственности 

1. Количество филиалов 
ЦПТИ; 
2. Количество тренингов; 
3. Количество обученных 
специалистов на базе ЦПТИ; 
4. Количество 
пользователей услугами  сети 
ЦПТИ 

Батырканова С.К. до 
31.12.2018 

 

1.3.1 Расширить и развить сеть 
филиалов ЦПТИ и 
провести обучающий 
тренинг на тему «Исполь-
зование Интернет-
ресурсов в поиске 
патентной информации» 

Обеспечение доступа к услугам 
ЦПТИ в регионах 

Госфонд ИС 
 

до 
20.11.2018 

 

34,0 

1.3.2 Провести тренинг для 
координаторов ЦПТИ на 
тему «Подача 
электронной заявки на 
объекты промышленной 
собственности»  
(Нарын, Каракол) 

Повышение квалификации 
координаторов ЦПТИ и 
качества оказываемых услуг. 
Повышение грамотности в 
оформлении и подаче 
электронной заявки  

Госфонд ИС 
Управление  
экспертизы  

до 
20.09.2018 

 

30,5 
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1.3.3 Обеспечить число 
пользователей услуг 
ЦПТИ в количестве не 
менее 500 человек в год 

Активизация деятельности 
ЦПТИ 

Госфонд ИС 
 

до 
01.12.2018 

- 

1.3.4 Провести анализ 
предоставленных 
консультаций по патент-
ным и непатентным базам 
данных, предоставлению 
охраны прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности, 
составлению бизнес-
планов 

Определение эффективности 
деятельности ЦПТИ и 
мониторинг реализации 
основных направлений 
деятельности ЦПТИ. 
Определение перечня вопросов 
и ответов для размещения на 
сайте ведомства в рубрике  
«Часто задаваемые вопросы» 

Госфонд ИС 
 

По  
полугодиям  

 

- 

1.5. 
 

Разработка механизмов 
выявления и вовлечения 
талантливых детей и 
молодежи в творческий 
процесс 

1. Количество награжденных 
детей и молодежи; 
2. Охват молодежи 
интеллектуальным 
творчеством; 
3. Количество общественно-
значимых мероприятий; 
4. Количество изданий 

Батырканова С.К. до 
31.12.2018 

 

1.5.1 Вручить единовременную 
стипендию за 
достигнутые успехи в 
области научно- 
технического творчества 
детям и молодежи 

Повышение интереса детей и 
молодежи к научно-
техническому творчеству 

Госфонд ИС до.30.04.20
18 

65,0 
(ГП) 
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1.5.2 Провести выставку 
работ молодых 
художников КР по 
произведениям Ч. 
Айтматова и издать 
альбом 

Поддержка и стимулирование 
творчества авторов 

Госфонд ИС, 
Управление 
подготовки 
материалов и 
официальных  
изданий, 
Молодежное крыло 
СХКР 

до.30.05.20
18 

140,0 

1.5.3 Провести конкурс эссе 
среди молодежи по 
произведениям Ч. 
Айтматова на тему: 
“Адамга эң кыйыны –  күн 
сайын адам болуу” 

Популяризация произведений и 
творчества Ч. Айтматова 

Госфонд ИС до 
30.10.2018 

72,0 

1.5.4 Наградить победителей 
Международного  
молодежного конкурса 
“Мы интеллектуалы XXI 
века”  

Повышение интереса детей и 
молодежи к научно- 
техническому творчеству 

Госфонд ИС, 
 РДИТА «Алтын 
Туйун» 

до 
30.04.2018 

250,0 
(ГП) 
 

1.5.5 Издать литературный 
альманах молодых поэтов 
и прозаиков “Саамалык-
14” 

Стимулирование  молодых 
авторов к созданию новых 
объектов ИС 

Госфонд ИС, 
Управление 
подготовки 
материалов и 
официальных 
изданий 
 
 
 

до 
20.10.2018 

- 
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1.5.6 Издать сборники  7 
молодых авторов 

Стимулирование  молодых 
авторов к созданию новых 
объектов ИС 

Госфонд ИС, 
Управление 
подготовки 
материалов и 
официальных 
изданий 

до 
30.11.2018 

- 

1.6 Расширить сеть 
кружков научно-
технического 
творчества, разработка 
учебно-методических 
материалов  

1. Охват детей научно-
техническим творчеством; 
2. Количество открытых 

кружков 

Батырканова С.К. до 
31.12.2018 

 

1.6.1 Провести 
республиканский 
семинар-практикум для 
руководителей кружков 
технического творчества 
«Учим детей робото-
технике» (Бишкек) 

Развитие научно-технического 
потенциала детей в процессе 
обучения инженерно-
техническому конструированию 
и основам робототехники 

Госфонд ИС, 
 региональные  ДЦТ 
и ДОЦ 

до 
30.03.2018 

28,5 
(ГП) 

1.6.2 Провести изобретательско 
– компьютерную  
экспресс-школу на базе 
районных детских 
центров творчества 
Баткенской области 
 
 
 

Развитие изобретательских 
способностей, информационной 
грамотности руководителей 
кружков 

Госфонд ИС, 
 региональные  ДЦТ 
и ДОЦ 

до 
30.01.2018 

74,0 
(ГП) 
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1.6.3 Провести мастер – класс 
на базе детского центра 
творчества  Таласского 
района «Основы 
технического 
моделирования – первые 
шаги в развитии 
технического творчества» 

Развитие  и поддержка детей к 
занятиям начальным 
техническим моделированием 

Госфонд ИС,  
региональные  ДЦТ и 
ДОЦ 

до 
30.01.2018 

34,0 
(ГП) 

1.6.4 Открыть 2 кружка научно 
– технического творчества 
в Ошской области 

Развитие кружков технического 
творчества 

Госфонд ИС до 
01.12.2018 

118,9 
(ГП) 

1.7 Использование 
доступных 
образовательных и 
информационных 
ресурсов и опыта 
международных и 
региональных партнеров 

1. Количество обученных 
специалистов и студентов по 
программе дистанционного 
обучения ВОИС и РГАИС 

Батырканова С.К. до 
31.12.2018 

 

1.7.1 Информирование 
представителей ВУЗов о 
необходимости  участия в 
образовательных 
программах ВОИС 
(Нарын, Каракол) 

Повышение количества 
сертифицированных 
специалистов 
 

Госфонд ИС до 
01.12.2018 

Бюджет 
в п.1.1.1 

1.7.2 Обучить в РГАИС 
специалистов в сфере ИС 
по программе 
дистанционного обучения  

Повышение количества 
сертифицированных 
специалистов 

Госфонд ИС 
Международный 
отдел  

до 
01.12.2018 

20,0 
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1.8 Повышение 
информированности 
общества о роли и 
значении ИС  

1. Количество 
опубликованных статей;  
2. Количество 
общественно-значимых 
мероприятий; 
3. Количество 
методических пособий 

Батырканова С.К. до 
31.12.2018 

 

1.8.1 Принять участие в 
организации Форума 
“Роль произведений Ч. 
Айтматова в культурном 
воспитании молодежи” 
приуроченного к 90 – 
летию Ч. Айтматова  в 
КГУ им. И. Арабаева 

Популяризаия творческого 
наследия Ч.Айтматова  

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития  
Госфонд ИС 
ГПТБ 

до 
30.07.2018 

- 

1.8.2 Провести конкурс-
викторину  среди 
школьников  
“Интелллектуальная 
собственность глазами 
школьников” (южный 
регион) 

Информирование школьников о 
роли и значении ИС 

Госфонд ИС до 
20.04.2018 

70,0 

1.8.3 Подготовить и 
опубликовать серию 
статей в СМИ о  роли и 
значении ИС 
 
 

Информирование общества о 
роли и значении ИС 

Госфонд ИС до 
30.09.2018 

- 
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1.8.4 Подготовить 
методические 
рекомендации по 
проведению патентного 
поиска с использованием 
ресурсов сети интернет 

Информирование 
изобретателей и научных 
работников 

Госфонд ИС 
Управление 
подготовки 
материалов и 
официальных  
изданий  

до 
20.09.2018 

- 

1.8.5 Провести выставки: 
- «Все о традиционных 
знаниях»; 
- «Издания 
Кыргызпатента»  
(к 25-летию 
Кыргызпатента); 
- «Каракчылыкка жол 
жок» 

Информирование общества о 
роли и значении ИС, а также о 
вреде использования 
контрафактной продукции 

ГПТБ 
Госфонд ИС  
 

 

до 
30.03.2018 
 
до 
30.06.2018 
 
до 
30.09.2018 

 

1.8.6 Провести круглый стол 
«Традиционные знания в 
современном кыргызском 
обществе». В рамках 
круглого стола 
организовать мастер-класс 
исследователя истории 
женского головного убора 
элечека Калкановой Асель 
 
 
 
 

Информирование общества о 
роли традиционных знаний в 
современном мире и о 
творческой уникальности в 
разнообразии кыргызских 
женских головных уборов 
 
 

ГПТБ 
Госфонд ИС  

 

до 
30.03.2018 
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1.8.7 Провести 
разъяснительную работу 
по информированию 
бизнес-сообщества, 
авторов, изобретателей по 
вопросам предоставления 
правовой охраны на ОИС 
 
 
 

Повышение уровня 
информированности бизнес-
сообщества, авторов, 
изобретателей по вопросам 
предоставления правовой 
охраны на ОИС 

Управление  
авторского и  
смежных прав 
Управление  
экспертизы 
Управление права 
Госфонд ИС 

до 
01.12.2018 

 

1.9 Активизация 
изобретательской и 
творческой 
деятельности в регионах  

1. Количество общественно-
значимых  мероприятий 

Батырканова С.К. до 
31.12.2018 

 

1.9.1 Провести отбор лучших 
изобретений КР за 2016 – 
2017 гг.  

Для  рекомендации участия в 
конкурсе “Лучший 
инновационный проект” 

Госфонд ИС до 
25.04.2018 

12,0 

1.9.2 Провести круглый стол с 
привлечением 
изобретателей и 
представителей бизнес - 
сообщества  
 
 

Создание коммуникационных 
площадок для взаимодействия 
авторов ИС и бизнес - структур.  
Увеличение количества заявок 
и созданных объектов ИС на 
основе государственно-
частного партнерства.  
Содействие в продвижении 
лучших  изобретений и 
перспективных инновационных 
проектов 

Управление  
экспертизы, 
Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития, 
Госфонд ИС 

до 
01.10.2018 

- 
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II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАЩИТЫ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

№ 
п/п 

Задачи/ Мероприятия Индикаторы/ Ожидаемый 
результат 

Ответственные Сроки Бюджет 
(тыс. 
сом) 

2.1 Расширение 
использования IT-
технологий при  подаче и 
рассмотрении заявок 

Сайт Госфонда ИС Батырканова С.К. до 
31.12.2018 

 

2.1.1 Модернизировать 
официальный сайт 
Госфонда ИС 

Усовершенствование 
функционала и внешнего вида 
сайта Госфонда ИС 
 

Госфонд ИС 
Сектор  
информационных 
технологий 
 

до 
01.05.2018 

70,0 

III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

№ 
п/п 

Задачи/ Мероприятия Индикаторы/ Ожидаемый 
результат 

Ответственные Сроки Бюджет 
(тыс. 
сом) 

3.1 Поддержка 
деятельности по 
использованию ИС 
организациями 
бюджетной сферы 
 

Количество рекомендаций и 
предложений по вопросам 
коммерческой реализации и 
внедрения результатов ИС 

Батырканова С.К. до 
31.12.2018 

 

3.1.1 Провести мероприятия по 
обсуждению вопросов 
коммерческой реализации 

Выработка рекомендаций и 
предложений для разработки 
Концепции по вопросам 

Госфонд ИС, 
Управление  
экспертизы 

до 
01.12.2018  

59,0 
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и внедрения результатов 
ИС (совместно с ВУЗами) 

внесения изменений в НПА, 
позволяющие гос. ВУЗам 
ведение коммерческой 
деятельности в отношении 
собственных ОИС 

3.2 Стимулирование МСП к 
внедрению объектов ИС 
посредством выработки 
и реализации 
фискальных, 
административных и 
законодательных норм 
 

Проект закона  Батырканова С.К. до 
31.12.2018 

 

3.2.1 Разработать проект 
Концепции Закона 
Кыргызской Республики  
«О коммерциализации 
объектов ИС»  

Создание правовых условий 
для коммерциализации ОИС 

Управление права 
Госфонд ИС 
 

до 
01.12.2018 

  

- 

 3.4 Создание 
демонстрационно-
опытных площадок для 
взаимодействия авторов 
ИС и бизнес-структур 

1. Количество 
общественно-значимых  
мероприятий; 
2. Количество телепередач 

Батырканова С.К. до 
31.12.2018 

 

3.4.1 Реализовать совместный 
телевизионный проект 
«Чилистен» с телеканалом 
НТС 

Пропаганда изобретательства, 
повышение интереса к 
инновационной деятельности  

Госфонд ИС до 
01.12.2018 

200,0 
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Индикаторы  

 
№ Индикатор (единица измерения) Периодичность 

измерения 
индикатора 

Прогнозное значение индикатора 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 2018 г. 

1.  Количество наград в рамках 
конкурса  

Годовая 1 - - - 1 

2.  Количество награждаемых 
координаторов ЦПТИ   

Годовая - 8 - - 8 

3.  Количество филиалов Центра 
поддержки технологий и 
инноваций 

Ежеквартально - 1 1 - 2 

4.  Количество пользователей 
услугами  Центра поддержки 
технологий и инноваций 

Ежеквартально 112 285 115 235 747 

5.  Количество тренингов Годовая  - - 2 - 2 
6.  Количество обученных 

специалистов на базе ЦПТИ  
Годовая - 50 50 - 100 

7.  Количество награжденных детей и 
молодежи 

По полугодиям - 10 - 5 15 

8.  Охват молодежи 
интеллектуальным  и научно – 
техническим творчеством 

Ежеквартально - - - 0,4% 0,4% 

9.  Количество изданий  Годовая - - - 8 8 
10.  Количество обученных 

специалистов и студентов по 
программе ВОИС  

Годовая - - 20 - 20 
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11.  Количество обученных 
специалистов и студентов по 
программе дистанционного 
обучения РГАИС 

Годовая - - - 2 2 

12.  Количество опубликованных 
статей 

По полугодиям 1 - - 1 2 

13.  Количество методических пособий Годовая - - 1 - 1 
14.  Сайт Госфонда ИС  Годовая - - - 1 1 
15.  Проект закона Годовая - - 1 - 1 
16.  Количество радио – телепередач Ежеквартально 2 2 2 2 8 
17.  Количество открытых кружков Годовая - 2 - - 2 
18.  Количество  аналитических 

справок по проведенным 
консультациям по вопросам 
охраны прав на объекты 
интеллектуальной собственности, 
патентной информации и 
коммерциализации 
 

По полугодиям - 1 - 1 2 

19.  Количество рекомендаций и 
предложений  
 

Годовая - - - 2 2 

20.  Количество общественно-
значимых мероприятий 

Ежеквартально 3 7 4 7 21 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГПТБ  

НА 2018 ГОД 
 

I. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
№ 
п/п 

Задачи/ Мероприятия Индикаторы/ 
Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюджет  
(тыс.сом) 

1.1 Стимулирование авторов к 
созданию новых результатов 
интеллектуальной 
собственно-сти и 
повышению престижа 
изобретателей, авторов и 
научных работников 

Количество наград в 
рамках конкурса  

Кенжебаева А.А. до 
31.12.2018 

 

1.1.1 Принять участие в проведении 
конкурса «За вклад в развитие 
ИС»  

Повышение интереса детей 
и молодежи к научно-
техническому творчеству 

Орг.комитет 
Отдел орг. работы 
и стратегии 
ГПТБ 

до 
15.04.2018 

 

1.3. Развитие инфраструктуры 
для создания объектов ИС 

1. Объем ресурсов 
библиотеки в электронном 
формате; 
2. Количество 
пользователей 
электронными ресурсами; 
3.  Сайт ГПТБ 

Кенжебаева А.А. до 
31.12.2018 
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1.3.1 Оцифровать ресурсы ГПТБ Предоставление 
возможности удаленного 
доступа к информации  
 
 

ОЭИ до 
01.12.2018 

 

1.3.2 Модернизировать 
официальный сайт ГПТБ 

Усовершенствование 
функционала и внешнего 
вида сайта   

ОЭИ 
Сектор 
информационных 
технологий 

до 
01.12.2018 

100,0 

1.7. Использование доступных 
образовательных и 
информационных ресурсов и 
опыта международных и 
региональных партнеров 

1.Количество 
информированных 
пользователей по 
патентным БД; 
2.Количество 
информированных 
пользователей по 
непатентным БД 

Кенжебаева А.А. до 
31.12.2018 

 

1.7.1 Расширить доступ к базам 
данных патентной и 
непатентной информации 
других стран 

Увеличить количество 
пользователей  

ГПТБ до 
01.12.2018 

 

1.8. Повышение 
информированности 
общества о роли и значении 
ИС 

1.Количество проводимых 
мероприятий для 
учащихся школ; 
2. Количество 
библиографических 
указателей, 
информационных обзоров и 

Кенжебаева А.А. до 
31.12.2018 
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информационно-
библиографических 
сборников; 
3. Количество 
практических занятий для 
студентов и 
библиотекарей; 
4.Количество публикаций в 
СМИ; 
5.Количество выставок; 
6. Количество творческих 
встреч и круглых столов  

1.8.1 Организовать Форум “Роль 
произведений Ч. Айтматова в 
культурном воспитании 
молодежи” приуроченного к 
90 – летию  
Ч. Айтматова  в КГУ им. И. 
Арабаева 

Популяризация творческого 
наследия Ч.Айтматова  

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития  
Госфонд ИС  
ГПТБ 

до 
30.07.2018 

 

1.8.2 Организовать и провести 
познавательные занятия с 
учащимися школ (по 
традиционным знаниям) 

Популяризация знаний об 
ИС 

ГПФ 
ОНТЛ 

до 
01.10.2018 

120,0  

1.8.3 Подготовить 
библиографические указатели, 
информационно-
библиографические сборники 
и информационные обзоры: 

Информирование 
общественности о системе 
охраны ИС в Кыргызстане 
Информирование 
общественности о трудах 

 
ГПФ 
 
ОСБО 
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- «Система охраны 
интеллектуальной 
собственности в 
Кыргызстане»; 
- Ч. Айтматов, к 90-летнему 
юбилею  
( серия «Библиографистика 
писателей Кыргызстана»); 
- С.Ж. Жекишева, к 70-му 
юбилею 
(серия «Библиографистика 
ученых Кыргызстана»); 
- «Детское питание: 
ассортимент и технология 
производства»; 
- «Детская одежда: 
конструирование, 
моделирование и технология 
пошива» 

великого писателя. 
Информирование 
общественности  
о трудах женщины-
изобретательницы 
Кыргызстана. 
Оптимизация работы МСП 
занятого  производством 
детского питания, детской 
одежды.  

 
ОКиНО 
 
 
 
ГПФ, ОНТД, 
ОСБО, 
Филиал, ОНТЛ. 
 

 
до 

30.06.2018 
 

до 
30.07.2018 

 
до 

30.10.2018 
 

до 
30.04.2018 

 
до 

30.10.2018 

1.8.4 Провести занятия по вопросам 
ИС для библиотекарей из 
регионов страны, 
практические занятия для 
студентов по курсу 
«Патентоведение» 

Расширение знаний 
библиотекарей страны в 
области ИС. Привитие 
студентам навыков 
самостоятельного 
патентного поиска, навыков 
научно-исследовательского 
труда  
 

ГПФ до 01.05. 
2018 

 
до 30.12. 

2018 
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1.8.5 Опубликовать статьи в СМИ:  
- «Интеллектуалдык 
менчиктин турмушубуздагы 
ролу»; 
- «Традиционные знания»; 
- «Открытый доступ к 
информации: Авторское право 
и интеллектуальная 
собственность». 

Информирование общества 
о роли и значении ИС 

ОЭИ до 
30.03.2018 

 
до 

30.04.2018 
 

до 
01.05.2018 

 

 

1.8.6 Провести выставки: 
- «Все о традиционных 
знаниях»; 
- «Издания Кыргызпатента»  
(к 25-летию Кыргызпатента); 
- «Каракчылыкка жол жок» 

Информирование общества 
о роли и значении ИС, а 
также о вреде 
использования 
контрафактной продукции 

ГПФ, 
ОНТЛ, 
Госфонд ИС  
 
 

до 
30.03.2018 

 
до 

30.06.2018 
 

до 
30.09.2018 

 

1.8.7 Провести круглый стол 
«Традиционные знания в 
современном кыргызском 
обществе». В рамках круглого 
стола организовать мастер-
класс исследователя истории 
женского головного убора 
элечека Калкановой Асель 
 
 
 

Информирование общества 
о роли традиционных 
знаний в современном мире 
и о творческой 
уникальности в 
разнообразии кыргызских 
женских головных уборов 
 

ГПФ 
ОНТЛ 
Госфонд ИС  
 

до 
30.03.2018 
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1.8.8 Провести круглый стол, 
приуроченный  к 70-летию 
изобретателя, доктора техн. 
наук, проф. С.Ж. Жекишевой 

Информирование 
общественности о 
творчестве женщины-
изобретателя, 
обладательницы Золотой 
медали ВОИС (2013г.) 

ГПФ до 
30.10.2018 

15,0  

1.8.9 Провести творческую встречу 
читателей с начинающей 
кыргызской поэтессой 
Турсунай Калмурат кызы, в 
рамках празднования 
Всемирного Дня книг и 
авторского права  

Информирование о 
празднике как Дня защиты 
интеллектуального труда, 
осознание важности книг в 
нашей жизни, как средства 
сохранения и приумножения 
культуры государства 

ОНТЛ до 
30.04.2018 

15,0  

1.8.10 Провести творческую встречу 
с академиком и вице-
президентом НАН КР, 
известным айтматоведом, 
обладателем Золотой медали 
ВОИС (2016г.) А. 
Акматалиевым, в рамках 
празднования 
Международного дня ИС  

Изучение творческого 
наследия  
Ч. Айтматова 

ОНТЛ до 
30.04.2018 

15,0  

1.9. Активизация 
изобретательской и 
творческой деятельности в 
регионах КР 

Количество выставок 
 

Кенжебаева А.А. до 
31.12.2018 

 

1.9.1 Провести выставки в регионах 
страны в рамках семинаров, 

Эффективное использование 
фондов библиотеки для 

ГПФ 
ОНТЛ 

до 
01.12.2018 
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конференций, круглых столов инновационной 
деятельности 

1.9.2 Провести семинар совместно с 
ВОИС на тему 
«Марракешский договор – 
пять лет после подписания: от 
политики к практике»  

Повышение уровня 
осведомленности населения 
в сфере охраны авторского 
права и смежных прав 

Управление 
авторских и 
смежных прав 
Управление права 
Международный 
отдел 
ГТПБ  

23-
24.04.2018 

 

II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАЩИТЫ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

№ 
п/п 

Задачи/ Мероприятия Индикаторы/ 
Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюджет  
(тыс.сом) 

2.1 Совершенствование 
процедур предоставления 
прав на результаты 
интеллектуальной деятель-
ности. Расширение исполь-
зования IT-технологий 

Количество справок по 
результатам анализа 
представленных 
консультаций 

Кенжебаева А.А. до 
31.12.2018 

 

2.1.1 Провести анализ 
предоставленных 
консультаций по поиску 
патентной и не патентной 
информации    

Выявление проблем 
заявителей по поиску 
патентной и не патентной 
информации.  
Определение перечня 
вопросов для размещения 
на сайте ведомства в 
рубрике  «Часто задаваемые 
вопросы» 

ГПФ По 
полугодиям  
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III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
№ 
п/п 

Задачи/ Мероприятия Индикаторы/ 
Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюджет  
(тыс.сом) 

3.4. Создание демонстрационно-
опытных площадок для 
взаимодействия авторов 
ОИС и бизнес-структур 

1.Количество выставок 
 

Кенжебаева А.А. до 
31.12.2018 

 

3.4.1 Организовать выставки 
патентной и других видов 
литературы в рамках 
семинаров, конференций и 
выставочных мероприятиях 
по МСП  

Эффективное использование 
фондов представителями 
МСП 

ГПФ 
ОНТЛ 

до 
30.10.2018 

 

Итого 265,0 т.с. 
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Индикаторы 

№ Наименование показателей Периодичность 
измерения 

индикаторов 

Прогнозное значение индикаторов 
I кв. II кв. III кв. VI кв. 2018г

. 
1 Количество наград в рамках конкурса Годовая 1 - - - 1 

2 Объем ресурсов библиотеки в электронном 
формате Годовая - - - 25% 25% 

3 Количество пользователей электронными 
ресурсами Ежеквартально 500 1000 300 1000 2800 

4 Сайт ГПТБ Годовая - - - 1 1 

5 Количество информированных пользователей по 
патентным БД Ежеквартально 102 101 60 92 355 

6 Количество информированных пользователей по 
непатентным БД Ежеквартально 5 6 - 4 15 

7 Количество проводимых мероприятий для 
учащихся школ 

Ежеквартально 2 2 - 2 6 

8 
Количество библиографических указателей, 
информационных обзоров и информационно-
библиографических сборников 

Ежеквартально 3 5 1 4 13 

9 Количество практических занятий для студентов 
и библиотекарей 

Ежеквартально 4 6 - 4 14 

10 Количество публикаций в СМИ По полугодиям 2 1 3 
11 Количество выставок Ежеквартально 1 2 - 1 4 
12 Количество творческих встреч и круглых столов Ежеквартально - 4 - - 4 

13 Количество укомплектованной и обработанной 
литературы и документации 

Ежеквартально 60000 80000 50000 70000 26000
0 

14 Количество патентных поисков Ежеквартально 102 101 60 92 355 
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