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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫН  
ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН УЛУТТУК СТРАТЕГИЯСЫ 

 
8-ГЛАВА. БИЗНЕС-ЧӨЙРӨНҮ ЖАНА ИНВЕСТИЦИЯЛЫК 

КЛИМАТТЫ ЖАКШЫРТУУ 
 

8.6. Интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүү 
 

Туруктуу экономикалык өсүштүн негизги ресурстарынын бири болуп 
өлкөнүн илим-изилдөө потенциалын трансформациялоону камсыз кылуу 
саналат, ал экономиканы технологиялык жактан жаңылоого жана анын 
атаандашууга жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга көмөк көрсөтөт. 

Учурдагы абал. Республиканын ишканаларынын инновацияларды 
киргизүүсү өтө төмөн бойдон калууда жана туруктуу экономикалык 
өсүштүн керектөөлөрүнө төп келбейт. Инновациялардын жоктугу көп 
жагынан төмөнкүдөй негизги ресурстардын жоктугу менен шартталган: (1) 
билим; (2) туруктуу финансылоо; (3) илимий персонал; (4) 
квалификациялуу жумушчу күчү. Кыргызстандын көз карандысыздыгын 
бүткүл мезгилинин ичинде инновацияларды иштеп чыгууну, анын ичинде 
институттук жана инфраструктуралык элементтер менен колдоо, башкаруу 
жана коммерциялаштыруу системасы түзүлгөн эмес. 

Интеллектуалдык менчик жана инновация чийки зат ресурстарынын 
жетишсиздигине туш болуп жаткан  региондорду өнүктүрүүдө негизги 
ролду ойной ала тургандыгы айдан ачык. Өлкөбүз салттуу билимдерге бай, 
ал региондордо чакан жана орто бизнестин жаңы ишканаларын түзүү үчүн 
негиз боло алат, алар региондорду өнүктүрүүгө көмөк көрсөтө алмак. 

Анын максаты болуп улуттук экономиканын атаандашууга 
жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн интеллектуалдык менчиктин жана 
инновациялык иштин натыйжалуу системасын түзүү саналат. 

Милдеттер: (i) инновациялык ишти өнүктүрүү жана 
интеллектуалдык менчик объекттерин пайдалануу үчүн жагымдуу 
шарттарды түзүү;    (ii) алдыңкы технологиялар аркылуу экономиканы 
жаңылоого көмөк көрсөтүү; (iii) интеллектуалдык менчиктин ролу жана 
мааниси жөнүндө коомчулуктун маалымдар болушун жогорулатуу; (iv) 
интеллектуалдык менчик объекттерине болгон укуктарды коргоонун 
натыйжалуу системасын түзүү. 
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Бул милдеттерди чечүү үчүн интеллектуалдык менчиктин жана 
инновациялык иш объекттерин укуктук жактан коргоо жана сактоо 
маселесин жөнгө салган ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү боюнча 
иштер жүргүзүлөт. ЧУА өзгөртүү интеллектуалдык менчик жагында укук 
бузуулардын деңгээлин төмөндөтүүгө, анын ичинде өлкөнүн аймагына 
ташылып келген контрафакттык жана каракчылык продукцияларына 
каршы күрөшүүгө жана инновацияларды түзүүгө жана пайдаланууга дем 
берүүгө багытталат. 

Ойлоп табуучулук жана инновациялык иштерди кубаттоо, ошондой 
эле жаштарды илимий-техникалык чыгармачылык чөйрөсүнө тартуу жана 
билим берүү программаларына интеллектуалдык менчик боюнча 
курстарды киргизүү жолу менен интеллектуалдык чыгармачылыкка дем 
берүү, колдоо жана активдештирүү долбоорлору жүзөгө ашырылат. 

Бизнес жана инвесторлор үчүн тийиштүү кайтарымды жогорулатууга 
мүмкүндүк берген интеллектуалдык менчик объекттерин натыйжалуу 
пайдаланууга багытталган программалар иштелип чыгат. 
Программалардын алкагында илим-изилдөө борборлорунан 
технологияларды рынокко өткөрүп берүүгө, ата-мекендик экономиканы 
жаңылоо жана керектөөчүлөргө жаңы продукциялар менен кызмат 
көрсөтүүлөрдү берүү үчүн чет өлкөлүк алдыңкы технологияларды 
импорттоо боюнча бир катар чараларды жүзөгө ашыруу каралган.  

 
 
 

8 

 



Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2013-жылдын 
30-апрелиндеги 
№ 218 токтому менен 
жактырылган 

 
2013-2017-ЖЫЛДАРГА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫН  

ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮГӨ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА  
ПРОГРАММА 

 
 

VII. БИЗНЕС-ЧӨЙРӨНҮ ЖАНА ИНВЕСТИЦИЯЛЫК 
КЛИМАТТЫ ЖАКШЫРТУУ 

 
7.7. Экономиканын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн 

жогорулатуу үчүн инновациялык иштин системасын түзүү 
 

Максат: экономиканы өнүктүрүү жана анын атаандаштыкка 
жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн интеллектуалдык менчикти жана 
инновациялык ишти коргоонун натыйжалуу системасын түзүү. 

Учурдагы абалды талдоо. Бизнесте инновацияларды колдонуу 
фактору боюнча Кыргызстан дүйнөнүн 144 өлкөсүнүн арасында 127-
орунда1 турат. Жана бул көрсөткүч начарлашын улантууда (2008-жылы 
122-орун). 2010-жылы технологиялык инновацияларды иштеп чыгууну 
жана республиканын өнөр жайында ишке киргизүүнү 48 ишкана2 жүзөгө 
ашырган (иштегендердин 1,8 пайызы). Айрыкча активдүү инновациялык 
иш 2010-жылы тамак-аш продуктыларын өндүрүү - 13 ишкана, электр 
энергиясын, газды жана сууну өндүрүү жана бөлүштүрүү - 8, металлургия 
өндүрүшүндө жана даяр металл буюмдарын өндүрүүдө - 5, башка металл 
эмес минералдык продуктыларды өндүрүү - 4, целлюлоза-кагаз өндүрүшү 
жана басма иши боюнча ишканаларда - 4 белгиленген.  

Инновациялык-активдүү ишканалардын ири бөлүгү Бишкек 
шаарында (89,5 пайыз) жана Чүй облусунда (9,0 пайыз) топтолгон. 
Инновациялык продукциянын бардыгы менчиктин жеке формасы менен 
ишканаларда өндүрүлөт. Инновациялык иштин негизги бөлүгү 
технологияларды сатып алууга байланыштуу. Ошентип, 2010-жылы 
машиналарды жана жабдууларды сатып алууну 32 ишкана жүзөгө 
ашырышчы, мында алардын чыгымдарын 550 млн сомдон ашык болгон. 
Технологиялык, маркетинг жана уюштуруу инновацияларына 

1WEF «World Economic Forum: Global Competitiveness Report 2012-2013» билдирүүсү 
2«Кыргыз Республикасынын өнөр жайы 2006-2010, КР УСК, Бишкек 2011» УСК маалыматтары. 
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чыгымдардын жалпы суммасында 91,6 пайызды ишканалардын жеке 
каражаттар түзөт, каржылоонун башка булактары - 8,4 %. 

Өнөр жайда технологиялык инновацияларга чыгымдар анчалык көп 
эмес жана ата-мекендик экономиканын негизги өндүрүштүк фонддорду 
жаңыртууга жана приципиалдуу жаңы атаандаштыкка жөндөмдүү 
продукцияны өндүрүүнү кеңейтүүгө реалдуу муктаждыктарына өлчөнгүс. 

Өлкөдө инновациялык ишти өнүктүрүү бир катар себептер менен 
кармалып турууда:  

(i) институционалдык колдоонун жана инновациялык иштин 
өнүгүүсүнүн адекваттуу системасынын жоктугу; илимдин төмөнкү 
натыйжалуулугу жана анын өнөр жайдан ажыратылгандыгы;  

(ii) инновацияларды өнүктүрүү жаатында инженердик жана 
техникалык кадрлардын жана башка адистердин аз саны жана даярдоонун 
начар деңгээли; 

(iii) техника жана технологиялар түрүндө чет өлкөлүк 
инновациялардын импортунан бир убакыттагы көз карандылыгында ата 
мекендик экономиканын инновацияны кабыл албастыгы;  

(iv) технологияларды коммерциялаштыруу натыйжалуу 
системасынын жоктугу. 

Азыркы учурда өлкөдө инновацияларды колдоо жана ишке киргизүү 
системасы түптөлүү стадиясында. Ушуга байланыштуу, өлкөнүн өнөр жай 
ишканаларынын инновациялык ишинин мүнөзүн жана өнүгүүнүн реалдуу 
тенденциясын эске алуу зарыл, алар негизинен, илимий изилдөөлөрдүн 
жана иштеп чыгуулардын базасында инновациялык продукттарды түзүүдө 
эмес, өндүрүштү технологиялык жаткан модернизациялоо көйгөйлөрүнө 
топтолгон. 

Инновацияларды түзүү бул кредиттөөнү же «карызга» каржылоону 
талап кылган чыгымдуу процесс, ошондой эле, венчурдук каржылоонун 
өнүкпөгөндүгү, жаңы технологияларды колдоонун жана ишке киргизүүнүн 
мамлекеттик системасынын жоктугу менен катар эле изилдөөлөр үчүн 
жеке каражаттардын жоктугу инновацияны түзүүнү ата-мекендик 
ишканалар үчүн жетишсиз кылууда.  

Түзүлгөн жагдайды эске алуу менен жана колдо болгон 
мүмкүнчүлүктөрдөн улам Кыргызстан ата-мекендик ишканалар үчүн 
натыйжалуу жана инновациялык технологияларды издөө, сурап алуу, 
адаптациялоо жана таркатуу системасын жана механизмдерин түзүүгө 
көңүл коюшу керек.  

Артыкчылыктуу багыттар. Ушул көйгөйлөрдү эске алуу менен, 
артыкчылыктуу багыттар болуп төмөнкүлөр аныкталган:  

(i) инновациялык ишти өнүктүрүү жана ИС обьекттерин пайдалануу 
үчүн жагымдуу шарттарды түзүү;  
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(ii) энергия үнөмдөөчү жана энергия жактан натыйжалуу (жашыл) 
технологияларды кошо, инновациялык ишти өнүктүрүү жаатында 
чечимдерди натыйжалуу кабыл алууга көмөк көрсөтүүчү системасын 
түзүү; 

(iii) инновациялык иш жана МС обьекттерине укуктарды коргоо 
чөйрөсүндө ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү;  

(iv) окутуу, квалификацияны жогорулатуу жана коомчулукту ИС 
жана инновациялык иштин ролу жана маанилүүлүгү жөнүндө 
маалымдоону үчүн шарттарды түзүү. 

Инновациялык ишти өнүктүрүү жана интеллектуалдык менчиктин 
обьекттерин колдонуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча 
артыкчылыктуу багыт инновациялык, энергия үнөмдөөчү жана энергия 
жактан натыйжалуу технологияларды издөө, тандоо жана каттоого алуу 
системасын түзүү боюнча милдетти чечүүгө багытталат. 

Бул милдетти чечүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү төмөнкү 
чараларды ишке ашырууга ниеттенүүдө:  

(i) технологияларды инновациялык, энергия үнөмдөөчү, энергия 
жактан натыйжалуу технологиялардын катарына киргизүү критерийлерин 
иштеп чыгуу  

(ii) инновациялык, энергия үнөмдөөчү, энергия жактан натыйжалуу 
(жашыл) технологиялардын реестрин түзүү;  

(iii) өнөр жайдын муктаждыгынын жана иштеп чыгуулардын 
тизмесин (реестрин) түзүү;  

(iv) инновациялык технологияларды издөө, тандоо жана маркетинг 
жүргүзүү боюнча кызматтарды көрсөтүү. 

Энергия үнөмдөөчү жана энергия жактан натыйжалуу 
технологияларды кошо, инновациялык ишти өнүктүрүү жаатында 
чечимдерди натыйжалуу кабыл алууга көмөк көрсөтүүчү системасын түзүү 
боюнча экинчи артыкчылыктын чегинде Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу Инновациялар боюнча кеңештин базасында 
инновациялык саясатты ишке ашырууну координациялоо жана чечимдерди 
кабыл алуу системасын түзүү боюнча милдетти чечүү белгиленген, аны 
төмөнкү иш-чараларды ишке ашыруу жолу менен чечүү 
пландаштырылууда:  

(i) өлкөдө экономиканын калыптанышына көмөк көрсөтүүчү 
инновациялык иштин абалына комплекстүү талдоо жүргүзүү;  

(ii) инновациялык өнүгүүнү жаатындагы ата-мекендик статистикалык 
көрсөткүчтөрдү дүйнөлүк стандарттарга адаптациялоо боюнча 
сунуштарды иштеп чыгуу жана киргизүү;  

(iii) инновацияны өнүктүрүү жана технологиялардын трансфери 
боюнча программанын долбоорун иштеп чыгуу жана Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизүү. 
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Инновациялык иш жана ИС обьекттерине укуктарды коргоо 

чөйрөсүндө ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү артыкчылыктуу багыты 
боюнча инновациялык иш жана интеллектуалдык менчикти коргоо 
жаатында мыйзамдык базаны өркүндөтүү боюнча милдет чечилет, аны 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү төмөнкүлөр аркылуу чечет:  

(i) интеллектуалдык менчикти коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарга 
өзгөртүүлөрдү киргизүү;  

(ii) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, анын ичинде Салык 
жана бажы кодекстерине инновациялык, энергия үнөмдөөчү жана энергия 
жактан натыйжалуу технологияларды колдонуучу ишканаларды 
мамлекеттик колдоону жана дем берүүнү караштыруучу өзгөртүүлөрдү 
киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана киргизүү.  

Окутуу, квалификацияны жогорулатуу жана коомчулукту ИС жана 
инновациялык иштин ролу жана маанилүүлүгү жөнүндө маалымдоону 
үчүн шарттарды түзүү боюнча артыкчылыктын чегинде Кыргыз патентке 
караштуу Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун 
базасында инновацияларды (билимдерди) таркатуу үчүн окуу борборун 
түзүү боюнча милдет чечилет, ал төмөнкүлөрдү эсебинен чечилет:  

(i) Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун 
адистерин чет өлкөдө инновациялык менеджмент, маркетинг жана 
инновацияларды баалоо, патенттик-маалыматтык издөө жана талдоо 
сыяктуу тармактарда окутуу;  

(ii) Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун 
базасында окутуунун жана тренингдердин программаларын иштеп чыгуу; 

(iii) инновациялык өнүгүү маселеси боюнча максаттуу аудитория 
жана башка кызыкдар жактар үчүн окутууну жана тренингдерди өткөрүү; 

(iv) инновациялык өнүгүүнү пропагандалоо максаты менен 
инновациялык идеялардын ар жылдык конкурсун өткөрүү; 

(v) инновациялар саясатына оңдоп-түзөөлөрдү киргизүү максаты 
менен инновациялык саясатты кабыл алуу предметине калкты жана 
бизнести анкеттөөнү, социологиялык сурамжылоону жүргүзүү; 

(vi) «жашыл» инновациялар маселеси боюнча маалыматтык-билим 
берүү иш-чараларын өткөрүү. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН «ИШЕНИМ ЖАНА БИРИМДИК»                
ПРОГРАММАСЫН ИШКЕ АШЫРУУ БОЮНЧА   

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН 2017-ЖЫЛГА ИШ-АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ 
 

№ 
п/п  

Чаралар  Индикатор/  
Күтүүчүлүк 
натыйжа  

Салмак  Топ  Ишке 
ашыруу  
мөөнөтү  

Аткаруучулар  Каржылоо 
булактары  

102 «Мыкты 
инновациялар 
долбоор – 2017» 
конкурсунун 
өткөрүү  

Кыйла келечектүү 
инновациялык 
долбоорлорду 
тандоо жана 
баалоо. 
Келечектүү 
инновациялык 
долбоорлорду 
илгерилетүүгө 
көмөктөшүү. 

2,8% 2 01.09.2017 Кыргызпатент  Кыргызпатенттин 
бюджетинин 
чегинде  

103 Технологияларды 
жана 
инновацияларды 
колдоо борборунун 
(ТИКБ) 
филиалдарынын  
тармактарын 
кенейтүү 

Ойлоп чыгаруу 
ишине дем берүү, 
илимий-
техникалык 
маалымат 
булактарына 
жетүүнү 
камсыздоо үчүн 
ТИКБнин 2ден 
кем эмес 
филиалын ачуу 

2,8% 2 01.09.2017 Кыргызпатент  Кыргызпатенттин 
бюджетинин 
чегинде  
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104 «Мыкты 
инновациялык 
долбоор» 
конкурсунун 
жыйынтыгы 
боюнча тандалып 
алынган кыйла 
келечектүү 
инновациялык 
долбоорлорду 
илгерилетүүгө 
көмөк көрсөтүү 

Өндүрүшкө 
киргизүү үчүн 3 
инновациялык 
долбоорду 
инвестициялык 
колдоо  

2,8% 2 01.12.2017 Кыргызпатент  Кыргызпатенттин 
бюджетинин 
чегинде  

105 Интеллектуалдык 
менчикке 
негизделген ата 
мекедик 
инновациялык 
долбоорлорду 
тандоо жана 
өндүрүшкө 
киргизүү үчүн 
Кыргыз-Россия 
өнүктүрүү фондун 
тартуу  

Интеллектуалдык 
менчик 
объектилерин 
киргизүү 
маселелери 
боюнча Кыргыз-
Россия өнүктүрүү 
фонду менен 
үзүрлүү жана 
натыйжалуу 
кызматташуу 

2,8% 2 01.12.2017 Кыргызпатент  Кыргызпатенттин 
бюджетинин 
чегинде  
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«БЕКИТЕМИН» 
Кыргыз Республикасынын 
Премьер-министри  

____________С.Ш. Жээнбеков  
2017-жылдын  «_____» _________ 

 
«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Ишеним жана биримдик” программасынын 

максаттарын/милдеттерин ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасынын 2017-жылга 

иштеринин/милдеттенмелеринин  
ПЛАНЫ 

 
№ Милдеттер Чаралар Индикатор/күтүлгөн 

натыйжа 
Ишке 

ашыруунун 
мөөнөттөрү  

Тиешелүү 
стратегиялык же 
программалык 

документ 
(тармактыктарды 

камтуу менен) 

Жоопту
улар 

I. ИМОлорду жаратуу боюнча мүмкүнчүлүктөрдү күчөтүү 
1. Авторлорго 

интеллектуал
дык ишмердү-
үлүктүн жаңы 
натыйжалары
н жаратууга 
жана ойлоп 
табуучулар-
дын, 

1. “ИМди өнүктүрүүгө 
кошкон салымы үчүн” 
деген конкурс өткөрүү 

ИМдин жаңы 
объектилерин жара-
тууга өбөлгө түзүү 
жана сыйлоо. 
Ойлоп табуучулар-
дын, авторлордун 
жана илимий кызмат-
керлердин беделин 
жогорулатуу. 

20.04.2017   2013-2017-жылдар 
мезгилине турук-
туу өнүктүрүүнүн 
улуттук страте-
гиясы, 2013-2017 
жылдарга КРсын 
туруктуу өнүгүүгө 
өткөрүү боюнча 
Өкмөттүн 

Кыргыз
патент 
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авторлордун 
жана илимий 
кызматкерлер
дин беделин 
жогорулатууг
а өбөлгө түзүү 

 программасы, 
2017-2021-
жылдарга КРда 
интеллектуалдык 
менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы  

2. Автордук сый 
акыларды чогултуунун 
көлөмүн 2016-
жылдагы факт 
жүзүндөгү маанисинен 
3%га жогорулатуу 
 

Авторлордун мүлктүк 
укуктарын камсыздоо 

31.12.2017 2013-2017-жылдар 
мезгилине турук-
туу өнүктүрүүнүн 
улуттук страте-
гиясы, 2013-2017 
жылдарга КРсын 
туруктуу өнүгүүгө 
өткөрүү боюнча 
Өкмөттүн програм-
масы, 2017-2021-
жылдарга КРда 
интеллектуалдык 
менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы 

Кыргыз
патент 

2. ИМ 
объектилерин 
жаратуу 
процессине 

1.Эстония ИМ жана 
технологияларды 
өткөрүп берүү борбору 
менен бирге 

Интеллектуалдык 
менчикти жаратуунун 
негиздери жөнүндө 
ЧОИнин, 

15.02.2017 2013-2017-жылдар 
мезгилине турук-
туу өнүктүрүүнүн 
улуттук стратегия-

Кыргыз
патент 
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мамлекеттик, 
илимий-
изилдөө жана 
жеке 
ишканаларды 
тартуу 

“Интеллектуалдык 
менчикти жаратуу 
стратегиясы” деген 
тренингди уюштуруу 

 

ЖОЖдордун 
өкүлдөрүнө жана 
ойлоп табуучуларга 
маалымат берүүнү 
жогорулатуу 
 

сы, 2013-2017 
жылдарга КРсын 
туруктуу өнүгүүгө 
өткөрүү боюнча 
Өкмөттүн програм-
масы, 2017-2021-
жылдарга КРда 
интеллектуалдык 
менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы 

3. Интеллектуал
дык менчикти 
жаратуу үчүн 
инфратүзүмдү 
өнүктүрүү 

1. Технологияларды 
жана инновацияларды 
колдоо борборунун 
(ТИКБ) 3 филиалын 
ачуу  

 Региондордо 
ТИКБнын кызмат 
көрсөтүүлөрүн 
жеткиликтүү кылууну 
камсыздоо  
 

 

20.11.2017   2013-2017-жылдар 
мезгилине турук-
туу өнүктүрүүнүн 
улуттук стратегия-
сы, 2013-2017 
жылдарга КРсын 
туруктуу өнүгүүгө 
өткөрүү боюнча 
Өкмөттүн програм-
масы, 2017-2021-
жылдарга КРда 
интеллектуалдык 
менчикти өнүктү-
рүүнүн мамлекет-
тик программасы 

Кыргыз
патент 
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2. Китепкананын 24% 
ресурстарын 
электрондук форматка 
өткөрүү 
 

Маалымат алууну 
жана аны 
электрондук 
форматта пайдалануу 
мүмкүнчүлүгүн 
кеңейтүү 
 

01.12.2017  2013-2017-жылдар 
мезгилине турук-
туу өнүктүрүүнүн 
улуттук стратегия-
сы, 2013-2017 
жылдарга КРсын 
туруктуу өнүгүүгө 
өткөрүү боюнча 
Өкмөттүн програм-
масы, 2017-2021-
жылдарга КРда 
интеллектуалдык 
менчикти өнүктү-
рүүнүн 
мамлекеттик 
программасы 

Кыргыз
патент 

3. МПТКны 50 
жылдык юбилейине 
карата оңдоо иштерин 
жүргүзүү  
(оңдоого долбоордук-
сметалык 
документтерди түзүү, 
имаратты оңдоого 
тренинг өткөрүү) 

Китепкананын 
шартын жакшыртуу 
жана абоненттердин 
санын көбөйтүү 

01.07.2017  2013-2017-жылдар 
мезгилине турук-
туу өнүктүрүүнүн 
улуттук стратегия-
сы, 2013-2017 
жылдарга КРсын 
туруктуу өнүгүүгө 
өткөрүү боюнча 
Өкмөттүн програм-
масы, 2017-2021-
жылдарга КРда 
интеллектуалдык 

Кыргыз
патент 
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менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы 

4. Таланттуу 
балдарды 
жана жаштар-
ды табуунун 
жана чыгар-
мачылык про-
цесске тартуу-
нун механизм-
дерин иштеп 
чыгуу 

1. Балдар жана жаштар 
үчүн илимий-
техникалык 
чыгармачылык 
жаатында жетишкен 
ийгиликтери үчүн бир 
жолу берилүүчү 
сыйлыкты уюштуруу 
  

Балдар жана 
жаштардын  илимий-
техникалык 
чыгармачылыкка 
кызыгуусун арттыруу  
 

01.11.2017 2013-2017-жылдар 
мезгилине турук-
туу өнүктүрүүнүн 
улуттук стратегия-
сы, 2013-2017 
жылдарга КРсын 
туруктуу өнүгүүгө 
өткөрүү боюнча 
Өкмөттүн програм-
масы, 2017-2021-
жылдарга КРда 
интеллектуалдык 
менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы  

Кыргыз
патент 

2. “Биз XXI кылымдын 
интеллектуалдарыбыз” 
конкурсун жана 
илимий-техникалык 
олимпиаданы өткөрүү 
 
 

Жаштардын илимий-
техникалык 
чыгармачылыгын 
жигердендирүү 

30.04.2017 2013-2017-жылдар 
мезгилине турук-
туу өнүктүрүүнүн 
улуттук стратегия-
сы, 2013-2017 
жылдарга КРсын 
туруктуу өнүгүүгө 
өткөрүү боюнча 

Кыргыз
патент 
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Өкмөттүн програм-
масы, 2017-2021-
жылдарга КРда 
интеллектуалдык 
менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы 

II. ИМОго укук жана коргоо алуунун механизмдерин жакшыртуу 

5.  Интеллектуал
дык 
ишмердүүлүк
түн 
натыйжалары
на укук 
берүүнүн жол-
жоболорун 
жакшыртуу. 
Өтүнмөлөрдү 
берүүдө жана 
карап 
чыгууда IT-
технологияла
рын 
пайдаланууну 
кеңейтүү.   

1. ИМ объектилери 
боюнча 
өтүнмөлөрдү 
электрондук берүү 
тутумун 
өздөштүрүү 

 

Мамлекеттик кызмат 
көрсөтүүлөрдү 
электрондук 
форматта алуу 
мүмкүнчүлүгүн 
кеңейтүү 
 

30.04.2017 2013-2017-жылдар 
мезгилине 
туруктуу 
өнүктүрүүнүн 
улуттук 
стратегиясы, 2013-
2017 жылдарга 
КРсын туруктуу 
өнүгүүгө өткөрүү 
боюнча Өкмөттүн 
программасы, 
2017-2021-
жылдарга КРда 
интеллектуалдык 
менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы 

Кыргыз
патент 
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6. Коррупцияга 
каршы 
күрөшүү 
боюнча саясат  

1. ИМ укуктарын 
укуктук коргоо жана 
сактоо чөйрөсүндө 
коррупциялык 
көрүнүштөрдү 
демонтаждоо 
боюнча планды 
ишке ашыруу   

 

Коррупциялык 
коркунучтарды 
аныктоо жана аларды 
жок кылуу жана 
алардын алдын алуу 
боюнча 
сунуштоолорду 
киргизүү 
Выявление 
коррупционных 
рисков и внесение 
рекомендаций по их 
устранению и 
предотвращение 

01.12.2017  Кыргыз 
Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2015-
жылдын 30-
мартындагы №170 
токтому менен 
бектилген “2015-
2017-жылдарга 
Кыргыз 
Республикасынын 
коррупцияга 
каршы саясатынын 
мамлекеттик 
стратегиясын 
аткаруу боюнча 
Кыргыз 
Республикасынын 
мамлекеттик 
органдарынын иш-
чараларынын 
планы” 

 

7. ИМге сый 
мамиле 
жасоонун 

1. «Каракчылыкка 
жол жок - 2017» 
акциясын өткөрүү 

Интеллектуалдык 
менчик объектилери 
камтылган 

01.10.2017 2013-2017-жылдар 
мезгилине 
туруктуу 

Кыргыз
патент 
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маданиятын 
калыптандыр
уу 

контрафакттык 
продукцияга 
байланыштуу калкка 
маалымат берүүнү 
жогорулатуу, 
пропаганда жана терс 
мамилени 
калыптандыруу 

өнүктүрүүнүн 
улуттук 
стратегиясы, 2013-
2017 жылдарга 
КРсын туруктуу 
өнүгүүгө өткөрүү 
боюнча Өкмөттүн 
программасы, 
2017-2021-
жылдарга КРда 
интеллектуалдык 
менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы 

III. ИМОну пайдалануу үчүн шарттарды түзүү 
8. Бюджет 

чөйрөсүндөгү 
уюмдардын 
интеллектуал
дык менчикти 
пайдалануусу 
боюнча 
ишмердүүлүк
тү колдоо 

1. «Мыкты 
инновациялык 
долбоор- 2017» 
конкурсун өткөрүү 

Келечектүү 
инновациялык 
долбоорлорду тандоо 
жана баалоо. 
Келечектүү 
инновациялык 
долбоорлорду 
илгерилетүүгө 
көмөктөшүү 
 

01.10.2017 2013-2017-жылдар 
мезгилине туруктуу 
өнүктүрүүнүн 
улуттук стратегиясы, 
2013-2017 жылдарга 
КРсын туруктуу 
өнүгүүгө өткөрүү 
боюнча Өкмөттүн 
программасы, 2017-
2021-жылдарга КРда 
интеллектуалдык 

Кыргыз
патент 
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менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы 

9. ИМ 
авторлорунун 
жана бизнес-
түзүмдөрдүн 
өз ара 
аракеттешүүс
ү үчүн 
демонстрация
лык-
тажрыйба 
аянтчаларын 
түзүү 

1. ИМБДУ, SIPO, 
Строгино 
технопаркынын 
катышуусу менен 
4тн кем эмес 
семинар, тегерек 
столдорду өткөрүү  

 
 
 

Инновациялык 
экономикадагы 
ИМдин ролу жөнүндо 
маалымат алууну 
жогорулатуу 
 
 
 
 

01.07.2017 2013-2017-жылдар 
мезгилине туруктуу 
өнүктүрүүнүн 
улуттук стратегиясы, 
2013-2017 жылдарга 
КРсын туруктуу 
өнүгүүгө өткөрүү 
боюнча Өкмөттүн 
программасы, 2017-
2021-жылдарга КРда 
интеллектуалдык 
менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы  

Кыргыз
патент 
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10
. 

Интеллектуал
дык менчикке 
негизделген 
ата мекедик 
инновациялы
к 
долбоорлорду 
тандоо жана 
өндүрүшкө 
киргизүү үчүн 
Кыргыз-
Россия 
онүктүрүү 
фондун тартуу 

1. ИМ жана 
инновациялар 
жаатындагы Кыргыз-
Россия өнүктүрүү 
фонду менен 
кызматташуу жөнүндө 
меморандумдун 
долбоорун кол коюуга 
даярдоо 

Интеллектуалдык 
менчик объектилерин 
киргизуу маселелери 
боюнча Кыргыз-
Россия өнуктуруу 
фонду менен узурлуу 
жана натыйжалуу 
кызматташуу 

01.05.2017 2013-2017-жылдар 
мезгилине туруктуу 
өнүктүрүүнүн 
улуттук стратегиясы, 
2013-2017 жылдарга 
КРсын туруктуу 
өнүгүүгө өткөрүү 
боюнча Өкмөттүн 
программасы, 2017-
2021-жылдарга КРда 
интеллектуалдык 
менчикти 
өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы  

Кыргыз
патент 

 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 

мамлекеттик кызматынын төрагасы  
________________________  Д. А. Эсеналиев 

 
Кыргыз Республикасынын  

Вице-премьер-министри  
 

______________________   Ч. А. Султанбекова  
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Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу  
Интеллектуалдык менчик жана 
инновациялар мамлекеттик  
кызматынын коллегиясынын  
27.01.2017-ж. № 3 токтому менен 

«БЕКИТИЛГЕН» 
 
 

КЫРГЫЗПАТЕНТТИН 2017-ЖЫЛГА ИШ ПЛАНЫ 
 

№ Милдеттери Индикаторлору Жооптуулар Мөөнөтү Бюджет  
I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИН ЖАРАТУУ БОЮНЧА 

МҮМКҮНЧҮЛҮКТҮ КҮЧӨТҮҮ 
II.  

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

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны; 
2. Өнөр жай менчик объектилерине, СБга, 

РСга, СЖга келип түшкөн өтүнмөлөрдүн 
саны; 

3. Автордук сыйакыны чогултуунун көлөмүн 
жогорулатуу пайызы; 

4. Дебитордук бересени азайтуу паыйзы. 

31.12.201
7-ж. 

чейин 

 

Иш-чара Күтүлгөн натыйжа Жооптуулар 
1.1.
1 

 “ИМди өнүктүрүүгө кошкон 
салымы үчүн” деген конкурс 
өткөрүү 

Жаңы ИМ объектилерин 
жаратууга колдоо көрсөтүү.  
Ойлоп табуучулардын, 

Инновациялар 
жана 
стратегиялык 

01.04.201
7-ж. 
чейин   

1600,0 
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   авторлордун жана илимий 
кызматкерлердин кадыр-
баркын көтөрүү. 
 
 
 

өнүктүрүү 
башкармалыгы  
Экспертиза 
башкармалыгы  
Автордук 
жана чектеш 
укуктар 
башкармалыгы 
ИМ Мамфонду  

1.1.
2 

Автордук укук жана чектеш 
укуктар объектилерин 
пайдалануучулардан автордук 
сыйакыны чогултуунун көлөмүн 
жогорулатуу 
 

Авторлордун мүлктүк 
укуктарын камсыздоо  
 

Автордук жана 
чектеш 
укуктар 
башкармалыгы 
 

31.12.201
7-ж. 
чейин 

 

1.1.
3 

Автордук укук жана чектеш 
укуктар объектилерин 
пайдалануучулардын 
категориялары боюнча дебитордук 
бересенин деңгээлин төмөндөтүү  
 

Авторлордун жана укук 
ээлеринин мүлктүк укуктарын 
камсыздоо  
 

Автордук жана 
чектеш 
укуктар 
башкармалыгы 
 

31.12.201
7-ж. 
чейин 

 

1.1.
4 

Өнөр жай менчик объектилерине, 
СБга, СЖга, РСга келип түшкөн 
өтүнмөлөрдүн 65 %дан кем эмес 
карап чыгуу 
  

Өнөр жай менчик 
объектилерине, СБга, СЖга, 
РСга укуктарды берүү  

Экспертиза 
башкармалыгы  
 

31.12.201
7-ж. 
чейин 
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1.2 ИМ объектилерин жаратуу 
процессине мамлекеттик, 
илимий-изилдөө жана жеке 
ишканаларды тартуу 
 

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын 
саны; 

2. Окутуу курстарынын саны; 
3. Окутулган студенттердин, 

аспиранттардын жана окутуучулардын 
саны 
 

31.12.201
7-ж. 
чейин 

 

1.2.
1 

Эстония ИМ жана 
технологияларды өткөрүп берүү 
борбору менен бирге 
“Интеллектуалдык менчикти 
жаратуу стратегиясы” деген 
тренингди уюштуруу 
  

Интеллектуалдык менчикти 
жаратуунун негиздери 
жөнүндө ЧОИнин, 
ЖОЖдордун өкүлдөрүнө 
жана ойлоп табуучуларга 
маалымат берүүну 
жогорулатуу 

Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы  
Эл аралык 
бөлүм 

15.02.201
7-ж. 
чейин 

129,0 

1.2.
2 

ЖОЖдордо (КУАУ, КРСУ, КМТУ) 
“Алардын инновациялык ишин 
жигердендирүү үчүн ЖОЖдордун 
инфратүзүмүн өнүктүрүү” деген 
семинар өткөрүү 
 

ЖОЖдордо  жана ИИИде 
ойлоп табуучулук жана 
иновациялык ишти 
жигердендирүү. ЖОЖдордо 
ИМге байланыштуу саясатты 
иштеп чыгуу маселелерин 
кайрадан иштеп чыгуу 

ИМ Мамфонду 
 

20.11.201
7-ж. 
чейин 
 

22,0 

1.2.
3 

ЖОЖдордун студенттеринин 
арасында “Интеллектуалдык 
менчик” деген темада илимий 
иштердин конкурсун өткөрүү  
 

Жаштарга интеллектуалдык 
менчиктин жана 
инновациялардын ролу жана 
мааниси тууралуу маалымат 
берүү  

ИМ Мамфонду 
 

30.10.201
7-ж. 
чейин 

25,0 
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1.2.
4 

ЖОЖдордо (КМТУ, КРСУ, 
КМКТАИ, КУУ, КР УИАсы), 
ошондой эле региондук 
ЖОЖдордо (Нарын, Талас, 
Каракол, Жалал-Абад, Ош, Кызыл-
Кия) интеллектуалдык менчик 
объектилерин укуктук коргоо 
маселелери боюнча окутуу 
курстарын өткөрүү  
 

Студенттердин ИМди 
укуктук коргоо чөйрөсүндөгү 
билимин жогорулатуу 
 
 
 

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

01.12.201
7-ж. 
чейин 
 

 

1.3 Интеллектуалдык менчикти 
жаратуу үчүн инфратүзүмдү 
өнүктүрүү 
 

1. ТИКБнын филиалдарынын саны; 
2. ТИКБнын окутулган координаторлорунун  

саны;  
3. Китепкананын электрондук форматта 

ресурстарынын көлөмү; 
4. Электрондук ресурстарды 

пайдалануучулардын саны  

31.12.201
7-ж. 
чейин 

 

1.3.
1 

ТИКБнын филиалдарынын 
тарамын кеңейтүү жана өнүктүрүү 

Региондордо ТИКБнын кызмат 
көрсөтүүлөрүн жеткиликтүү 
кылууну камсыздоо  

ИМ Мамфонду 
 

20.11.201
7-ж. 
чейин   

105,0 

1.3.
2 

ТИКБнын координаторлору үчүн 
окутуу тренингдерин өткөрүү:  
-«Эл аралык дайындар базасын 
пайдалануу аркылуу патенттик 
маалыматты алууну кеңейтүү”; 

ТИКБнын 
координаторлорунун 
квалификацияларын жана 
кызмат көрсөтүүлөрдүн 
сапатын жогорулатуу  

ИМ Мамфонду 
Экспертиза 
башкармалыгы 
Маалымат-
тык 

20.09.201
7-ж. 
чейин 

84,0 

 
 



 

29 

-«ӨЖОго электрондук өтүнмө 
берүү» (түштүк региондордо) 

 
 

технологиялар 
сектору  

  

1.3.
3 

ТИКБнын кызмат көрсөтүүлөрүн 
пайдалануучулардын санын 
көбөйтүү: 
1) ТИКБнын координаторлоруна 
колдоо көрсөтүү; 
2) ТИКБнын филиалдарын 
техникалык жактан жабдуу  

4 координаторду жылына 2 
жолу сыйлоо.  
Патенттик жана патенттик 
эмес маалыматтын дайындар 
базасын пайдаланууну 
камсыздоо 
 

ИМ Мамфонду 
 

01.12.201
7-ж. 
чейин 

1) 150,0 
2) 540,0 

(ГП) 

1.3.
4 

Китепкананын ресурстарын 
электрондук форматка өткөрүү 
 

Маалымат алууну жана аны 
электрондук форматта 
пайдалануу мүмкүнчүлүгүн 
кеңейтүү 

МПТК 01.12.201
7-ж. 
чейин 

960,0 
(ГП) 

1.3.
5 

МПТКны 50 жылдык юбилейине 
карата оңдоо иштерин жүргүзүү  
(оңдоого долбоордук-сметалык 
документтерди түзүү, имаратты 
оңдоого тренинг өткөрүү) 

Китепкананын шартын 
жакшыртуу жана 
абоненттердин санын 
көбөйтүү  

МПТК 01.07.201
7-ж. 
чейин 

2 000,3 

1.4 Им объектилерин жаратууга 
мамлекеттик тапшырыктарды 
түзүү  

1. Конкурс өткөрүү үчүн артыкчылыктуу 
багыттардын саны (аналитикалык 
маалымат) 

31.12.201
7-ж. 
чейин 

 

1.4.
1 

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

2 тармактык багытты аныктоо. 
Жаратылуучу ИМ 
объектилеринин сапатын 
жогорулатуу. 

Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы  
 

01.02.201
7-ж. 
чейин 

 

 
 



 

30 

1.5. 
 

Талантуу балдарды жана 
жаштарды тартуу механизмдерин 
аныктоону жана чыгармачылык 
процесске тартууну иштеп чыгуу 
 

1. Иштелип чыккан актылардын саны; 
2. Сыйланган балдардын жана 
жаштардын саны; 
3. Жаштарды интеллектуалдык 
чыгармачылыкка тартуу  
 

31.12.201
7-ж. 
чейин 

 

1.5.
1 

Талантуу балдарды жана 
жаштарды сыйлоо жөнүндө жобону 
иштеп чыгуу 
 

Балдардын жана жаштардын 
илимий-техникалык 
чыгармачылыкка 
кызыкчылыгын жогорулатуу 
 

ИМ Мамфонду 
Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы  
 

01.11.201
7-ж. 
чейин 

 

1.5.
2 

Балдар жана жаштар үчүн илимий-
техникалык чыгармачылык 
жаатында жетишкен ийгиликтери 
үчүн бир жолу берилүүчү 
сыйлыкты уюштуруу 

Балдар жана жаштардын  
илимий-техникалык 
чыгармачылыкка кызыгуусун 
арттыруу  
 

ИМ Мамфонду 01.04.201
7-ж. 
чейин 

100,0 

1.5.
3 

РБИТА менен бирге “Биз XXI 
кылымдын интеллектуалдары” эл 
аралык жаштар конкурсун жана 
илимий-техникалык олимпиаданы 
өткөрүү 

Балдар жана жаштардын  
илимий-техникалык 
чыгармачылыкка кызыгуусун 
арттыруу  
 

ИМ Мамфонду 30.04.201
7-ж. 
чейин 

700,0 
(ГП) 

1.5.
4 

Балдар жана жаштардын 
техникалык чыгармачылык 
көргөзмөсүн өткөрүү 
 

Балдар жана жаштардын 
чыгармачылык дараметин 
аныктоо жана билүү 
 

ИМ Мамфонду 30.05.201
7-ж. 
чейин 

99,6 
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1.5.
5 

КРнын жаш сүрөтчүлөрүнүн 
көргөзмөсүн өткөрүү жана каталог 
чыгаруу 
 

Республиканын жаш 
сүрөтчүлөрүнүн 
чыгармачылык дараметин 
аныктоо жана билүү 
 

ИМ Мамфонду 30.06.201
7-ж. 
чейин 

80,0 

1.6 Илимий-техникалык 
чыгармачылык ийримдеринин 
тарамын кеңейтүү, окуу-
методикалык материалдарын 
иштеп чыгуу 

1. Балдарды илимий-техникалык 
чыгармачылык менен камтууну 
көбөйтүү пайызы  

01.12.201
7-ж. 
чейин 

 

1.6.
1 

Балдарды илимий-техникалык 
чыгармачылык менен камтууну 
көбөйтүү: 
- маалымат кампанияларын 
өткөрүү (жолугушуулар, 
лекциялар, көргөзмөлөр) 

Алардын чыгармачылык 
жөндөмдүүлүгүн билүү үчүн 
балдар-өспүрүмдөр 
дараметинин кеңири 
катышуусун камсыздоо. 
Техникалык жана 
чыгармачылык 
натыйжалардын сапатын 
жогорулатуу 

ИМ Мамфонду 
МПТК 

01.11.201
7-ж. 
чейин 

48,0 

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

1. Окутуу программаларынын саны; 
2. ЖОЖдордун өкүлдөрү менен өткөрүлгөн 

жолугушуулардын саны; 
3. РМИМАда окутулган адистердин саны  

01.12.201
7-ж. 
чейин 

 

1.7.
1 

ИМБДУнун Академиясы менен 
Кыргызпатенттин ортосундагы 
кызыкдар тараптар үчүн ИМ 
чөйрөсүндө окутуу боюнча 

ИМди өнүктүрүү жаатында 
заманбап окутуу 
технологияларын жана эл 
аралык тажрыйбаны 

Эл аралык 
бөлүм 

01.07.201
7-ж. 
чейин 
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методикалык жардам берүү 
тууралуу өз ара түшүнүү жөнүндө 
меморандумду түзүү 

өздөштүрүү 
 

1.7.
2 

ЖОЖдордун өкүлдөрү менен 3 
жолугушуу өткөрүү жана 
ИМБДУнун окутуу 
программаларына катышуу 
мүмкүнчүлүгү жөнүндө талкуулоо 

Окутуу программаларын 
киргизүү   
 

ИМ Мамфонду 01.12.201
7-ж. 
чейин 

210,0 

1.7.
3 

Интеллектуалдык менчик жана 
инновациялык өнүктүрүү  
маселелери боюнча окутуу ишин 
кеңейтүү 
 
 

Ар түрдүү аудитория үчүн 
окутуу программалары, 
угуучулардын контингентин 
көбөйтүү  

Автордук жана 
чектеш укук-
тар башкарма-
лыгы 
Укук  башкар-
малыгы, 
Инновациялар 
жана страте-
гиялык өнүк-
түрүү башкар-
малыгы, 
Экспертиза 
башкармалы-
гы, 
ИМ 
Мамфонду, 
МПТК, 
Эл аралык 
бөлүм 

01.07.201
7-ж. 
чейин 

 

1.7. Интеллектуалдык менчик ИМди өнүктүрүү жаатындагы Эл аралык 01.12.201 1000,0 
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4 чөйрөсүндө РМИМАга окутуу үчүн 
адистерди жиберүү 

эл аралык тажрыйбаны 
өздөштүрүү 

бөлүм 7-ж. 
чейин 

(ГП) 

1.7.
5 

Дайындар базасын пайдаланууну 
кеңейтүү (“ИМ” ДБ алуу) 

ИМдин улуттук, региондук 
жана эл аралык 
ведомстволорунун 
маалыматтык дайындар 
базасын пайдаланууну 
камсыздоо 

МПТК 01.11.201
7-ж. 
чейин 

3800,0 

1.8 Коомго ИМдин ролу жана 
мааниси тууралуу маалымат 
берүүнү жогорулатуу  

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны 
 

31.12.201
7-ж. 
чейин 

 

1.8.
1 

Эл аралык жана Улуттук 
интеллектуалдык менчик күнүнө 
арналган салтанаттуу чогулушту 
уюштуруу 
 

Коомго ИМдин ролу жана 
мааниси тууралуу маалымат 
берүүнү жогорулатуу  
 

Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы  

26.04.201
7-ж. 
чейин 

243,5 

1.8.
2 

“Санариптик чөйрөдөгү илимий 
жана техникалык китепканалар” 
деген конференцияны өткөрүү 
  
 

Коомго МПТКнын иши 
жөнүндө маалымат берүү 
 

МПТК 
Материалдард
ы даярдоо 
жана  
полиграфия 
башкармалыгы  
Пресс-катчы 

30.11.201
7-ж. 
чейин 
 
 

250,0 
(+видео
ролик) 

1.9 Региондордо ойлоп табуучулук 
ишти жигердендирүү, АО жана 
ЧУ пайдалануучулар менен 
түшүндүрүү иштерин жүргүзүү 
 

2. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны 
 

31.12.201
7-ж. 
чейин 
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1.9.
1 

“Ойлоп табуучулукту 
жигердендирүүдө ТИКБнын ролу” 
деген семинар өткөрүү (Ош, 
Жалал-Абад, Баткен) 

Коомго ТИКБнын кызмат 
көрсөтүүлөрү жөнүндө 
маалымат берүү 
 

ИМ 
Мамфонду, 
Эл аралык 
бөлүм 

20.04.201
7-ж. 
чейин 
 

43,2 

1.9.
2 

Салттуу билимдерди укуктук 
коргоо маселелери боюнча тегерек 
стол өткөрүү (Бишкек ш.) 
 

КРда салттуу билимдерди 
коргоо жана сактоо 
чөйрөсүндөгү көйгөлөрдү 
аныктоо жана аларды чечүү 

Экспертиза 
башкарма-
лыгы, 
МПТК 

30.06.201
7-ж. 
чейин 

40,0 

1.9.
3 

“Кыргыз Республикасында 
автордук укукту жана чектеш 
укуктарды коргоо” деген темада 
семинар өткөрүү  (Каракол ш.) 

Калкка автордук укукту жана 
чектеш укуктарды коргоо 
чөйрөсүндө маалымат берүү 
деңгээлин жогорулатуу 

Автордук жана 
чектеш 
укуктар 
башкармалыгы 

01.07.201
7-ж. 
чейин 

26,5 

1.9.
4 

РФ жана Грузиянын автордук 
коомдорунун катышуусу менен 
жеке көчүрмөлөө үчүн автордук 
сыйакыны чогултуу маселелери 
боюнча региондук семинар өткөрүү 
 

Чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын 
эске алуу менен жеке 
көчүрмөлөө үчүн автордук 
сыйакыны чогултуу 
механизмдерин иштеп чыгуу 
жана киргизүү 

Автордук жана 
чектеш 
укуктар 
башкармалыгы 

01.06.201
7-ж. 
чейин 

105,0 

III.  ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИНЕ УКУКТАРДЫ АЛУУНУН ЖАНА 
КОРГООНУН МЕХАНИЗМДЕРИН ӨРКҮНДӨТҮҮ 
 

2.1 Интеллектуалдык иштин 
натыйжаларына укуктарды 
берүү жол-жоболорун 
өркүндөтүү. Өтүнмөлөрдү 
берүүдө жана кароодо  

1. Электрондук форматта берилген 
өтүнмөлөрдүн үлүшү; 
2. Ченемдик укуктук актылардын саны; 
3. Өтүнмөлөрдү электрондук түрдө берүүнү 
киргизүүнү эске алып, ведомстволук 

31.12.201
7-ж. 
чейин 
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IT-технологияларды колдонууну 
кеңейтүү 
 

актылардын саны  
 

2.1.
1 

“Товардык белгилер, тейлөө 
белгилери жана товарлар 
чыгарылган жерлердин 
аталыштары жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына 
киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык 
КР Өкмөтүнүн  чечиминин 
долбоорун даярдоо  

ЧУАны мыйзамдарга ылайык 
келтирүү 
 

Укук 
башкармалыгы  
 

01.09.201
7-ж. 
чейин 

 

2.1.
2 

ИМ объектилерине өтүнмөлөрдү 
электрондук түрдө  берүү 
системасын өздөштүрүү 
 

Мамлекеттик кызмат 
көрсөтүүлөрдү электрондук 
форматта алуу мүмкүнчүлүгүн 
кеңейтүү 
 

Маалыматтык 
технологиялар 
сектору, 
тиешелүү 
түзүмдүк 
бөлүмдөр 

30.04.201
7-ж. 
чейин 

5000,0 
(ГП) 

2.1.
3 

Өтүнмөлөрдү электрондук түрдө  
берүү системасын өздөштүрүүну 
эске алып, ИМОго иш кагадарын 
жүргүзүү боюнча тартиптерге жана 
жоболорго өзгөртүүлөрдү киргизүү 
 

Ведомствонун ички актыларын 
өркүндөтүү  
 

Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкарма-
лыгы,  
Укук башкар-
малыгы, 
Экспертиза 
башкар-
малыгы,  

01.12.201
7-ж. 
чейин 
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Мамреестрлер 
бөлүмү Маа-
лыматтык 
технологиялар 
сектору, 
Фин-экон. 
сектору, 
Кадрлар жана 
иш кагаздарын 
жүргүзүү 
бөлүмү 

2.2 Контрафактылык 
продукцияларды жайылтуу 
деңгээлин төмөндөтүү жана укук 
бузуулар менен күрөшүүнүн 
натыйжасын жогорулатуу үчүн 
мамлекеттер аралык жана 
ведомстволор аралык өз ара 
аракеттенүүнү жөнгө салуу 

1. Түзүлгөн эл аралык макулдашуулардын 
саны;  

2. ВАК жөнундө жобо; 
3. Ведомстволор аралык жумушчу топ. 

31.12.201
7-ж. 
чейин 

 

2.2.
1 

ЕАЭБдин алкагында КР 
милдеттенмелерине ылайык ИМ 
жаатындагы укук бузууларга 
каршы аракеттенүү боюнча 
Ведомстволор аралык комиссия 
жөнүндө жобону кайра карап 
чыгуу 

ВАКтын ишин жандандыруу  
 

Укук 
башкармалыгы 
 

01.04.201
7-ж. 
чейин 
  

 

2.2.
3 

Бүткүл россиялык 
интеллектуалдык менчик уюму 

Авторлор менен укук 
ээлеринин мүлктүк укуктарын 

Автордук жана 
чектеш 

01.04.201
7-ж. 
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жана BMI (Америка автордук 
коому) коому менен авторлордун 
мүлктүк укуктарын жамааттык 
башкаруу боюнча 
кызыкчылыктарды өз ара билдирүү 
жөнүндө келишим түзүү 

камсыздоо 
 

укуктар 
башкармалыгы 

чейин 

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

1. Окуган кызматкерлердин саны 
2. Аналитикалык маалымдамалардын 

саны  

31.12.201
7-ж. 
чейин 

 

2.3.
1 

ИМ чөйрөсүндөгү медиацияны 
киргизүү жана жайылтуу боюнча 
ЧУАнын долбоорун иштеп чыгуу 
үчүн жолугушуу өткөрүү 

Жарандык коомду Им 
чөйрөсүндөгү укук колдонууга 
тартуу 
 

Укук 
башкармалыгы 
 
 

01.11.201
7-ж. 
чейин 

 

2.3.
2 

ИМ чөйрөсүндөгү медиация 
маселелери боюнча өлкөлөрдүн 
тажрыйбасын үйрөнүү 
 

Кыргызстанда медиацияны 
өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн 
карап чыгуу үчүн 
аналитикалык маалыматты 
даярдоо 

Укук 
башкармалыгы 
 

01.07.201
7-ж. 
чейин 
 

 

2.3.
3 

Кыргызпатенттин адистерин 
Арбитраж жана ортомчулук 
боюнча ИМБДУнун борборуна 
жиберүү 

ИМ чөйрөсүндөгү медиация 
институтун  киргизүү үчүн 
тажрыйба алмашуу  
 

Эл аралык 
бөлүм 

01.09.201
7-ж. 
чейин 

 

2.3.
4 

ИМ укуктарын коргоо жана сактоо 
чөйрөсүндөгү коррупциялык 
көрүнүштөрдү жоюу боюнча 

Коррупциялык 
тобокелдиктерди аныктоо 
жана аларды жоюу жана алдын 

Коррупцияга 
каршы 
аракеттенүү 

01.12.201
7-ж. 
чейин 
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планды ишке ашыруу 
 

алуу боюнча сунуштарды 
киргизүү 
 

маселелери 
боюнча 
ыйгарым 
укуктуу  

2.4 Эл аралык тажрыйбаны эске 
алып, санариптик чөйрөдө ИМди 
натыйжалуу коргоо 
механизмдерин иштеп чыгуу 

1. Аналитикалык документтердин саны  31.12.201
7-ж. 
чейин 

 

2.4.
1 

Санариптик чөйрөдө автордук 
укукту жана чектеш укуктарды 
коргоо боюнча чет өлкөлөрдүн 
тажрыйбасын үйрөнүү 
 

“Автордук укук жана чектеш 
укуктар жөнүндө” КР 
Мыйзамына өзгөртүүлөрдү 
жана толуктоолорду киргизүү 
боюнча концепцияны даярдоо 

Автордук жана 
чектеш 
укуктар 
башкармалыгы 

01.07.201
7-ж. 
чейин 

 

2.5 ИМди сыйлоого маданиятты 
калыптандыруу 
 

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны 31.12.201
7-ж. 
чейин 

 

2.5.
1 
 

 «Каракчылыкка жол жок – 2017» 
деген акцияны өткөрүү 

ИМО камтылган 
контрафактылык 
продукциялар тууралуу калкка 
маалымат берүүнү жана терс 
мамилени калыптандырууну 
жогорулатуу 

Автордук жана 
чектеш 
укуктар 
башкармалыгы 

01.10.201
7-ж. 
чейин 

122,9 

2.5.
2 

Маданият жана искусство 
ишмерлери үчүн автордук укук 
жана чектеш укуктар жөнүндө 
комикстердин бетачарын өткөрүү 
 

Коомго автордук укук жана 
чектеш укуктар жөнүндө 
маалымат берүү 

ИМ Мамфонду 01.03.201
7-ж. 
чейин 

43,0 
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IV. ИМОну ПАЙДАЛАНУУ ҮЧҮН ШАРТТАРДЫ ТҮЗҮҮ 
 

3.1. Бюджеттик чөйрөнүн 
уюмдарынын интеллектуалдык 
менчикти пайдалануу боюнча 
ишин колдоо 

1. Жумушчу жолугушуулардын саны; 
2. Окуган адистердин саны; 
3. Аналитикалык маалымдамалардын 

саны  

31.12.2017
-ж. чейин 

 

3.1.1  «Мыкты инновациялык долбоор – 
2015» жана «Мыкты  
инновациялык долбоор – 2016» 
деген конкурстардын жыйынтыгы 
боюнча тандалган инновациялык 
долбоорлорду ишке ашырууга 
көмөктөшүү   

Интеллектуалдык менчиктин  
жеке натыйжаларын 
коммерциялык ишке ашыруу 
жана өздөштүрүү 
 

Инновацияла
р жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыг
ы 

Отчеттук 
мезгилден  
кийинки 
айдын 
1ине 
  

2015- 
557012,
00 
2016- 
3 551 
268,00 

3.1.2  «Мыкты инновациялык долбоор – 
2017» конкурсун өткөрүү 

 

Келечектүү инновациялык 
долбоорлорду тандоо жана 
балоо. Келечектүү 
инновациялык долбоорлорду 
илгерилетүүгө көмөктөшүү. 

Инновацияла
р жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыг
ы 

01.10.2017
-ж. чейин 

10 000,0 

3.1.3 Өнөр жай менчигин укуктук 
коргоо маселелери боюнча окутуу 
тренингин өткөрүү 
 

ИМ чөйрөсүндөгү ишканалар 
менен бюджеттик уюмдардын 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 
 

Экспертиза 
башкармалыг
ы 
Мамреестрле
р бөлүмү  

01.12.2017
-ж. чейин 

 

3.1.4 РМИМАнын аралыктан окутуу 
программасы боюнча ишканалар 
менен бюджеттик уюмдары үчүн 
4 патент таануучу-адисти окутуу 

ИМ чөйрөсүндөгү ишканалар 
менен бюджеттик уюмдардын 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 
 

Мамреестрле
р бөлүмү 
Эл аралык 
бөлүм   

01.12.2017
-ж. чейин 

80,0  
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3.2 ЧОИни фискалдык, 

административдик жана 
мыйзам чыгаруу ченемдерин 
иштеп чыгуу жана ишке 
ашыруу аркылуу ИМ 
объектилерин киргизүүгө 
көмөктөшүү 
 

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын 
саны; 

2. КЧУАнын саны; 
3. Өлкөнүн инновациялык-жигердүү 

ишканаларынын санын көбөйтүү үчүн 
киргизилген сунуштардын саны  

01.12.2017
-ж. чейин 

 

3.2.1 ИМОну жаратууга жана 
пайдаланууга жеке 
инвестицияларды тартууунун 
механизмин иштеп чыгуу үчүн 
ЧОИнин өкүлдөрү менен тегерек 
стол өткөрүү 

Өлкөнүн инновациялык-
жигердүү ишканаларынын 
санын көбөйтүү үчүн иштелип 
чыккан сунуштар 
 

Инновацияла
р жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыг
ы  
ИМ 
Мамфонду 

01.10.2017
-ж. чейин 

50,0 

3.3 Жеткиликтүү 
адистештирилген окутуу 
программаларын пайдалануу 
менен ИМди баалоону жана 
башкарууну илгерилетүү боюнча 
адистерди даярдоо 

1. Окуган адистердин саны  01.12.2017
-ж. чейин 

 

3.3.1 Россия мамлекеттик 
интеллектуалдык менчик 
академиясынын программасы 
боюнча ИМ объектилерин 
башкарууга 4 адисти окутуу 

ИМ объектилерин 
илгерилетүүнү жана 
башкарууну камсыздоо 
 

Инновацияла
р жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыг

01.11.2017
-ж. чейин 

225,0 
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 ы  
ИМ 
Мамфонду 

 3.4 ИМ авторлору менен бизнес-
түзүмдөрдүн өз ара иштешүүсү 
үчүн көрсөтүү-тажрыйба 
аянтын түзүү 

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын 
саны; 

2. Тандалган  ойлоп табуулардын саны; 
3. Аналитикалык маалымдаманын саны 

31.12.2017
-ж. чейин 

 

3.4.1 ИМБДУ менен бирге 
“Интеллектуалдык менчик 
инновациялык экономикада” 
деген семинарды өткөрүү 
 

Инновациялык экономикада 
ИМдин ролу жөнүндө 
маалымат берүүну 
жогорулатуу 
 
 
 

Инновацияла
р жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыг
ы  
Эл аралык 
бөлүм 

01.07.2017
-ж. чейин 

139,0 

3.4.2 ИМБДУнун патенттик ландшафт 
маселелери боюнча семинарын 
уюштуруу 
 

Өлкөдө технологияларды 
өнүктүрүү жана инновациялык 
долбоорлорду пайдалануу 
жигердүүлүгүнүн 
тенденцияларын жана 
артыкчылыктарын аныктоо  
 

Эл аралык 
бөлүм 
Экспертиза 
башкармалыг
ы 
ИМ 
Мамфонду 
Инновациялар 
жана 
стратегиялы
к өнүктүрүү 
башкармалыг
ы  

01.08.2017
-ж. чейин 

596,0 
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3.4.4 Инновациялык долбоорлор 
маселелери боюнча КЭРдин 
Интеллектуалдык менчик боюнча 
мамлекеттик ведомствосу (SIPO) 
менен тегерек стол уюштуруу  
 

Инновациялык ишти 
өнүктүрүү маселелери боюнча 
тажрыйба алмашуу 
Инновациялык долбоорлорду 
киргизүү маселелери боюнча 
сунуштарды даярдоо 
 

Инновацияла
р жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыг
ы  
Эл аралык 
бөлүм 

01.10.2017
-ж. чейин 

139,0 

3.4.5 Строгино технопаркы менен бирге 
“Кыргызстанда технопарктарды 
ачуу жана өнүктүрүү” деген 
семинар-тренинг өткөрүү 
 

МЖИнин негизинде ИМди 
жаратууда жана пайдаланууда 
жеке секторду жигердендирүү, 
жеке сектордон инновациялык 
өнүктүрүүгө инвестицияларды 
тартуу 
 

Инновацияла
р жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыг
ы  
Эл аралык 
бөлүм 

01.11.2017
-ж. чейин 
 

63,0 

3.4.6 Техникалык ЖОЖдордун, РК 
УИАнын институттарынын жана 
ЧОИнин базасында 
технопарктарды ачуу маселесин 
үйрөнүү 
 

Ойлоп табуучулар менен 
бизнестин өз ара иштешүүсү 
үчүн коммуникациялык аянтча 
түзүү боюнча сунуштарды 
даярдоо 
 

Инновацияла
р жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыг
ы  
ИМ 
Мамфонду 

01.11.2017
-ж. чейин 

 

3.6 ИМди жаратуу жана 
пайдалануу процессинде 
мамлекеттик-жеке 
өнөктөштүктү өнүктүрүү  

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын 
саны 
 

31.12.2017
-ж. чейин 
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3.6.1 “Органикалык айыл чарба 
продукцияларын өстүрүүнүн 
инновациялык технологиялары, 
Япониянын тажрыйбасы” деген 
тегерек стол өткөрүү 

Айыл чарбасында билим жана 
технологиялар менен алмашуу  

ИМ 
Мамфонду 
 

30.04 
2017-ж. 
чейин 

21,0 

3.6.2 “Туруктуу өнүктүрүү, климаттын 
өзгөрүшү, энергия 
сарамжалдуулугу жана 
экологиялык коопсуздук” деген 
семинарды өткөрүү 

Энергиянын кайра 
жаңылануучу булактарын 
натыйжалуу пайдалануу 
жөнүндө маалымат берүү 
 

ИМ 
Мамфонду  

 21,0 

3.7 ИМге негизделген ата мекендик 
инновациялык долбоорлордун 
өндүрүшүнө тандоо жана 
киргизүү үчүн Кыргыз-Россия 
өнүктүрүү фондун тартуу 
 

1. Түзүлгөн макулдашуулардын саны  31.12.2017
-ж. чейин 

 

3.7.1 ИМ жана инновациялар 
жаатындагы Кыргыз-Россия 
өнүктүрүү фонду менен 
кызматташуу жөнүндө 
меморандумдун долбоорун кол 
коюуга даярдоо 
 

ИМ объектилерин киргизүү 
маселелеринде узак мөөнөттүү 
жана жемиштүү 
кызматташууну камсыздоо 
 

Эл аралык 
бөлүм 
Инновациялар 
жана 
стратегиялы
к өнүктүрүү 
башкармалыг
ы  

01.05.2017
-ж. чейин 

 

3.8 Инновациялык ишке талдоо 
жүргүзүү методикасын 
өркүндөтүү, өнөр жай 
өндүрүшүнө жаңы 

1. Аналитикалык материалдардын саны 31.12.2017
-ж. чейин 
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технологияларды киргизүү 
деңгээлин аныктоо 

3.8.1 Инновациялык ишти талдоо 
методикасын өркүндөтүү боюнча 
иш жүргүзүү 
 

Инновациялык иш боюнча 
статистикалык дайындарды 
чогултуу жана иштеп чыгуу 
методикасын өркүндөтүү 
 

Инновацияла
р жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыг
ы  

01.12.2017
-ж. чейин 

 

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

1. Киргизилген сунуштардын саны 31.12.2017
-ж. чейин 

 

3.9.1 Региондук тармактык 
программаларга киргизүү үчүн 
сунуштарды иштеп чыгуу 
 

Региондук өнүгүү 
программаларына 
сунуштарды киргизүү  
 

Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы  
 

30.06.2017
-ж. чейин   
 
01.12.2017
-ж. чейин   
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 Индикаторлор  

Индикатор (өлчөө бирдиги) 
 

 
 
 

Өлчөө 
бирдиги 

Индикаторду 
өлчөө 

мезгилдүүлүгү 

Индикатордун иш жүзүндөгү 
мааниси  

Индикатордун 
божомолдонгон 

мааниси 
 

2014-
жыл 

2015-жыл 2016-жыл 
(11 ай) 

2017-жыл 

1 Өнөр жай менчик 
объектилерине каралган 
өтүнмөлөрдүн көлөмү 

% Квартал сайын 60 58  68,2 65  

2 КР Мамреестрине 
киргизилген 
интеллектуалдык менчик 
объектилеринин саны 

Бирд. Квартал сайын 1160 1116 1161 908 

3 Электрондук форматта 
берилген өтүнмөлөрдүн 
көлөмү 

% Квартал сайын - - - 2 

4 Апелляциялык кеңеш 
карап чыккан 
даттануулардын жана 
арыздардын саны 

Бирд. Жылына 2 
жолу 

5 11 8 4 

5 Комплекттелген жана 
иштелип чыккан 
адабияттар менен 
документтердин саны 

Бирд. Квартал сайын 262 699 262 871 247 189 260 000 

6 Патенттик издөөлөрдүн 
саны   

Бирд. Квартал сайын 352 357 374 355 
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7 Электрондук түргө 
өткөрүлгөн 
китепкананын фондунун 
үлүшү 

% Квартал сайын - - - 24  

8 Автордук сыйакыны 
чогултуу көлөмүн 
жогорулатуунун пайызы 

% Квартал сайын 17 14,6 7,8 4 

9 Дебитордук бересени 
төмөндөтүү пайызы 

% Квартал сайын - 15,3 7 10 

10 ИМОнун өзгөчө 
укуктарын башкаруу 
боюнча келишимдерди 
каттоонун саны 

Бирд. Квартал сайын 55 88 208 103 

11 Технологияларды жана 
инновацияларды колдоо 
борборунун 
филиалдарынын саны  

Бирд. Квартал сайын 5 3 5 3 

12 Технологияларды жана 
инновацияларды колдоо 
борборунун кызмат 
көрсөтүүлөрүн 
пайдалануучулардын 
саны 

Бирд. Квартал сайын 665 721 1422 747 

13 Окуган 
координаторлордун саны 

Бирд. Квартал сайын 0 33 14 12 

14 Китепкананын 
электрондук ресурстарын 

Бирд. Квартал сайын 2500 2700 2629 3080 
 



  

47 

пайдалануучулардын 
саны 

15 Жаштардын 
интеллектуалдык 
чыгармачылык менен 
камтылышы 

Бирд. Квартал сайын 992 734 402 700 

16 Окутуу 
программаларынын саны 

Бирд. Квартал сайын - - - 9 

17 Угуучулардын 
(студенттер, аспиранттар 
ж.у.с.) саны 

Бирд. Квартал сайын - - - 80 

18 Электрондук форматта 
берилген өтүнмөлөрдүн 
саны 

% Квартал сайын - - - 2  

19 ЧУА долбоорлорунун 
саны 

Бирд. Квартал сайын 6 2 12 1 

20 Өтүнмөлөрдү 
электрондук түрдө 
берүүнү киргизүүнү эске 
алуу менен ведомстволук 
актылардын саны  

Бирд. Квартал сайын - - - 10 

21 Түзүлгөн эл аралык 
макулдашуулардын саны 

Бирд. Квартал сайын - 1 2 4 

22 Арбитраж боюнча 
ИМБДУнун Борборунда 
окутулган 
кызматкерлердин саны  

Бирд. Квартал сайын - - - 2 
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23 Аналитикалык 
маалымдамалардын саны 

Бирд. Квартал сайын - - 16 6 

24 ЖОЖдор жана ИИИ 
менен өткөрүлгөн 
жумушчу 
жолугушуулардын саны  

Бирд. Квартал сайын - - - 3 

25  Окутулган адистердин 
(патент таануучулардын) 
саны 

Бирд. Квартал сайын - - - 4 

26 ИМди башкаруу боюнча 
окутулган 
кызматкерлердин 
(адистердин) саны 

Бирд. Квартал сайын - - 8 4 

27 Коомдук маанилүү иш-
чаралардын саны 

Бирд. Квартал сайын 6 29 16 19 



 

49 

БЕКИТЕМИН 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Интеллектуалдык менчик 
жана инновациялар мамлекеттик 
кызматынын төрагасы 
_____________________Д. Эсеналиев 
«___» ____________ 2017-ж. 

 
Инновация жана стратегиялык өнүктүрүү башкармалыгынын 2017-жылга иш  

ПЛАНЫ  
 

№ Милдеттер Индикаторлор Жооптуулар Мөөнөттө
р 

Бюджет  

I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИН ТҮЗҮҮ БОЮНЧА МҮМКҮНЧҮЛҮКТҮ 
КҮЧӨТҮҮ 

1.1 Авторлорду интеллектуалдык 
менчиктин жаңы 
натыйжаларын түзүүгө 
демилгелөө жана ойлоп 
табуучулардын, авторлордун 
жана илимий 
кызматкерлердин кадыр-
баркын жогорулатуу  

1. Аналитикалык 
жазмалардын саны;  

2. Коомдук маанилүү иш-
чаралардын саны  

Козубаев Ө. 
 

31.12.2017
-ж. чейин 

 

Иш-чара Күтүлгөн натыйжа 
1.1.1 Сунуштоолорду иштеп чыгуу 

үчүн ИМ объектилерин 
коммерциялык пайдалануу 

ИМОну коммерциялык 
пайдалануу жана укуктук 
коргоо алуу процессинде 

Аналитика жана 
методика 
сектору, 

01.06.2017
-ж чейин 
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жана укуктук коргоо алуу 
процессинде ойлоп 
табуучулардын, авторлордун, 
илимий кызматкерлердин 
кызыкчылыктарын жана 
керектөөлөрүн изилдеп үйрөнүү 

ойлоп табуучулардын, 
авторлордун, илимий 
кызматкерлердин 
кызыкчылыктарын изилдеп 
үйрөнүүнүн натыйжалары 
жөнүндө аналитикалык 
материал 

Уюштуруу 
иштери жана 

стратегия 
бөлүмү, 

Экспертиза 
башкармалыгы, 
ИМ мамфонду, 

МПТК, 
Автордук жана 

чектеш 
укуктар 

башкармалыгы, 
Укук 

башкармалыгы 
1.1.2 “ИМди өнүктүрүүгө кошкон 

салымы үчүн” конкурсун 
өткөрүү 
 

ИМдин жаңы объектилерин 
түзүүнү демилгелөө. Ойлоп 
табуучулардын, авторлордун, 
илимий кызматкерлердин 
беделин көтөрүү 

Уюштуруу 
иштери жана 

стратегия 
бөлүмү, 

аналитика 
жана методика 
сектору, Укук 

башкармалыгы, 
Экспертиза 

башкармалыгы, 
ИМ мамфонду, 
Автордук жана 

чектеш 
укуктар 

15.04.2017
-ж. чейин   

  1600,0 
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башкармалыгы 
1.2 Мамлекеттик, илимий-

изилдөө жана жеке 
ишканаларын ИМ 
объектилерин түзүү 
процессине тартуу  

1. Коомдук маанилүү иш-
чаралардын саны; 

2. Окутуучу курстардын 
саны; 

3. Угуучулардын саны 
(студенттердин, 
аспиранттардын ж.б.) 

Козубаев Ө. 
 

31.12.2017
-ж. чейин 

 

1.2.1 Эстониянын ИМ жана 
технологияларды өткөрүп берүү 
борбору менен биргеликте 
“Интеллектуалдык менчикти 
түзүүнүн стратегиясы” 
тренингин уюштуруу 

Интеллектуалдык менчикти 
түзүүнүн негиздери жөнүндө 
КОИлердин, ЖОЖдордун, 
ойлоп табуучулардын 
өкүлдөрүн кабарландыруу  

Инновация 
бөлүмү, Эл 

аралык бөлүм 
  

10.02.2017
-ж. чейин 

129,0 

1.2.2 ИМди башкаруу маселелери 
боюнча ЖОЖдордо (КМТУ, 
КОСУ, КМКТАУ, КУУ, КР 
УИА), ошондой эле аймактык 
ЖОЖдордо (Нарын, Талас, 
Каракол, Джалал-Абад, Ош) 
окутуучу курстарды өткөрүү 
 

ИМди укуктук коргоо 
чөйрөсүндө студенттердин 
билим деңгээлин 
жогорулатуу 

Автордук жана 
чектеш 

укуктары 
башкармалыгы 

Инновация 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы  

30.03.2017
-ж. чейин 
(КМТУ) 
30.05.2017
-ж. чейин 
(КОСУ) 
30.06.2017
-чейин 
(КМКТАУ
) 
30.06.2017
- чейин 
(КР УИА) 
30.11.2017

 
 
 
 
 
 
 
 
22 ,0 
 
26,0 
 
 
44,0 
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-ж. чейин 
(Нарын) 
30.11. 
2017-ж. 
чейин  
(Жалал-
Абад)  
30.11.2017
-ж. чейин  
(Ош) 
30.11.2017
-ж. чейин 
(Талас) 
30.11.2017
-ж. чейин  
(Каракол) 

 
22 ,0 
 
22 ,0 

1.4 ИМ объектилерин түзүүгө 
мамлекеттик 
тапшырыктарды 
калыптандыруу  

1. Конкурс өткөрүү үчүн артыкчылыктуу 
багыттардын саны 

31.12.2017
-ж. чейин 

 

1.4.1 Мыкты инновациялык долбоор 
– 2017” конкурсун өткөрүү 
үчүн артыкчылыктуу 
багыттарды аныктоо 

2 багытты аныктоо. ИМ 
объектилерин түзгөндөрдүн 
сапатын жогорулатуу  

Инновация 
бөлүмү   

01.02.2017
-ж. чейин 

 

1.7 Жеткиликтүү билим берүү 
жана маалыматтык 
ресурстарды жана эл аралык, 

1. Билим берүү программаларынын саны 
 

01.12.201-
ж. чейин7 
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региондук өнөктөштөрдүн 
тажрыйбаларын пайдалануу  

1.7.1 Инновациялык менеджмент 
маселелери боюнча билим 
берүү программаларын иштеп 
чыгуу  

КОИлердин, ЖОЖдордун 
өкүлдөрү үчүн билим берүү 
программалары 

Инновация 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы 

01.07.2017
-ж. чейин 

 

1.8 ИМдин ролу жана мааниси 
жөнүндө коомчулуктун 
маалымдуулугун жогорулатуу  

1. Түзүмдүк бөлүмдөрдүн 
натыйжалуу 
ишмердүүлүктөрүн баалоо 
боюнча отчеттордун саны; 
2. Басылмалардын саны 

Козубаев Ө. 
 

31.12.2017
-ж. чейин 

 

1.8.1 Интеллектуалдык менчиктин 
Бүткүл дүйнөлүк жана Улуттук 
күнүнө арналган салтанаттуу 
чогулушту уюштуруу  

ИМдин ролу жана мааниси 
жөнүндө коомчулуктун 
маалымдуулугун 
жогорулатуу  

Уюштуруу 
иштери жана 

стратегия 
бөлүмү 

26.04.2017
-ж. чейин 

243,5 

1.8.2 «Жылдык отчет – 2016» 
даярдоо (журналдык вариантта) 

Кыргызпатенттин 
ишмердүүлүгү жөнүндө 
маалымдоо  

Уюштуруу 
иштери жана 

стратегия 
бөлүмү  

01.04.2017
-ж. чейин 

 

1.8.3 “2017-2021-жж. Кыргыз 
Республикасында 
Интеллектуалдык менчикти 
өнүктүрүүнүн мамлекеттик 
программасын ишке 
ашыруунун мониторинги  

Мампрограмманын Иш-
чараларынын планын 
аткаруунун жүрүшү жөнүндө 
маалымат берүү 

Уюштуруу 
иштери жана 

стратегия 
бөлүмү  

Кийинки 
отчеттук 

мезгилдин 
5-

числосуна 
чейин, 
квартал 
сайын  
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1.8.4 2017-жыл үчүн 
Кыргызпатенттин 
ишмердүүлүгү жөнүндө жана 
башка программалык-
стратегиялык документтер 
боюнча отчет даярдоо 

Мамлекеттик программалык 
документтерди, пландык иш-
чараларды ишке ашыруу 
боюнча маалымат, отчеттор 

Уюштуруу 
иштери жана 

стратегия 
бөлүмү  

дайыма  
0.12.2017-
ж. чейин   

 

II. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИН  
III. КОРГООГО УКУК АЛУУ МЕХАНИЗМДЕРИН ЖАКШЫРТУУ  

2.1 Интеллектуалдык менчиктин 
натыйжаларын укук берүү 
жол-жоболорун жакшыртуу; 
Өтүнмөлөрдү берүүдө жана 
кароодо IT-технологияларын 
пайдаланууну кеңейтүү 
 

1. Өткөрүлгөн жумушчу 
топторунун 
отурумдарынын саны; 
2. Ведомстволук 
актылардын 
саны;Кыргызпатент 
тарабынан көрсөтүлүүчү 
мамлекеттик 
кызматтардын саны 

Козубаев Ө. 31.12.2017
-ж. чейин 

 

2.1.1 Электрондук өтүнмө берүүнү 
жайылтууну эсепке алуу менен 
ИМО боюнча иш кагаздарын 
жүргүзүү тууралуу тартиптерге 
жана жоболорго өзгөртүү 
киргизүү  

Ведомствонун ичиндеги 
актыларды жакшыртуу  
 

Аналитика жана 
методика 
сектору, 

Укук 
башкармалыгы, 

Экспертиза 
башкармалыгы, 
Мамреестрлер 

бөлүмү, 
Маалымат 

01.12.2017
-ж. чейин 

 

 
 



 

55 

технологиялары 
сектору, Финю-
экон. сектору, 
Кадрлар жана 
иш кагаздарын 

жүргүзүү 
бөлүмү, 

Материалдард
ы даярдоо 

жана 
полиграфия 

башкармалыгы 
2.1.2 Кыргызпатент тарабынан 

көрсөтүлүүчү мамлекеттик 
кызматтарды оптималдаштыруу 
жана стандартташтыруу боюнча 
Жумушчу топтун 
ишмердүүлүгүн уюштуруу  

Мамлекеттик кызматтарды 
оптималдаштыруу жана 
стандартташтыруу. 
Мамлекеттик кызмат 
көрсөтүүлөрдүн тизмесин 
көбөйтүү  

Аналитика жана 
методика 
сектору, 

Жумушчу тобу 
 

01.12.2017
-ж. чейин   

 

2.1.3 Автордук жана чектеш укуктар 
башкармалыгынын, Экспертиза 
башкармалыгынын, Инновация 
жана стратегиялык өнүгүү 
башкармалыгынын, Укук 
башкармалыгынын, 
Мамфонддун, МПТКнын 
ишмердүүлүгүнүн 
натыйжалуулугун баалоо 

Түзүмдүк бөлүмдөрдүн 
иштеринин 
натыйжалуулуктарын 
жогорулатуу 

Уюштуруу 
иштери жана 

стратегия 
бөлүмү 

 

Кийинки 
отчеттук 
мезгилге 
чейин 
айдын 10-
числосуна 
карата, 
квартал 
сайын 
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жөнүндө жетекчиликке 
маалымат даярдоо  

2.1.4 ИМ жаатындагы ченемдик 
укуктук актылардын реестрин 
түзүү 

“ИМ жаатындагы ченемдик 
укуктук актылардын реестри” 
брошюрасы  

Аналитика жана 
методика 
сектору  

01.04.2017
-ж. чейин   

 

2.3. ИМ укуктарын жүзөгө 
ашыруу процессине жарандык 
коомду тартуу, талаш-
тартыштарды сотко чейин 
жөнгө салуу үчүн медиация 
институтун калыптандыруу 

Аналитикалык 
маалымкаттардын саны 

Козубаев Ө.
  

31.12.2017
-ж чейин 

 

2.3.1 ИМ чөйрөсүндө медиация 
маселелери боюнча өлкөлөрдүн 
тажрыйбаларын үйрөнүү 

Кыргызстанда медиацияны 
өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн 
кароо үчүн аналитикалык 
маалыматтарды даярдоо 

Укук 
башкармалыгы, 

Эл аралык 
бөлүм, 

Инновация 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы 

01.07.2017
-ж. чейин 

 

2.5 Интеллектуалдык менчикке 
карата сыйлоо маданиятын 
калыптандыруу 

ИМ жаатындагы 
басылмалардын саны  

Козубаев Ө. 31.12.2017
-ж. чейин 

 

2.5.1 Интеллектуалдык менчик жана 
инновациялык ишмердүүлүк 
объектилерин коргоонун ар 
түрдүү аспектилери боюнча 

 
Интеллектуалдык менчик 
чөйрөсүндө өзгөрүүлөр  
жөнүндө коомчулукка 

Аналитика жана 
методика 
сектору,  

тиешелүү 

01.04.2017
-ж. чейин   
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маалыматтык материалдарды 
иштеп чыгуу (брошюралар, 
буклеттер, эскерткичтер) 

маалымдоо түзүмдүк 
бөлүмдөр 

IV. ИМОну ПАЙДАЛАНУУ ҮЧҮН ШАРТТАРДЫ ТҮЗҮҮ  
3.1 Бюджеттик чөйрөдөгү 

уюмдардын интеллектуалдык 
менчикти пайдалануулары 
боюнча ишмердүүлүктөрүн 
колдоо  

Жумушчу жолугушуулардын саны  
 

31.12.2017
-ж. чейин 

 

3.1.1 “Мыкты инновациялык долбоор 
– 2015” жана “Мыкты 
инновациялык долбоор – 2016” 
конкурстарынын жыйынтыгы 
боюнча тандалып алынган 
инновациялык долбоорлорду 
ишке ашырууга көмөктөшүү  

Интеллектуалдык 
ишмердүүлүктүн жеке 
натыйжаларын ишке ашыруу 
жана жайылтуу. Конкурстун 
жыйынтыгы боюнча 
тандалып алынган 
инновациялык долбоорлорду 
ишке ашыруунун 
мониторинги. Инвестициялык 
колдоону издөөгө жардам 
көрсөтүү 

Инновация 
бөлүмү 

 

Кийинки 
отчеттук 
мезгилге 

чейин 
айдын 1-

числосуна 
карата  

2015-ж. - 
557012,0

0 
 

2016-ж. - 
3 551 
268,00 

3.1.2 “Мыкты инновациялык долбоор 
– 2017” конкурсун өткөрүү 

Бир кыйла келечектүү 
инновациялык долбоорлорду 
тандоо жана баалоо. 
Келечектүү инновациялык 
долбоорлорду алга 
жылдырууга көмөктөшүү 
- конкурстун уюштуруу 
комитетинин курамын 

Инновация 
бөлүмү, Басма 
сөз кызматы 

 

 
 
 
 
 

01.02.2017
-ж. чейин 
01.03.2017

10 000,0 
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бекитүү; 
- ЖМКга конкурс жөнүндө 
жарыялоо; 
- конкурска катышуу үчүн 
өтүнмөлөрдү жыйноо; 
- бир кыйла келечектүү 
инновациялык долбоорлорду 
тандоо бана баалоо 

-ж.ч. 
01.06.2017
-ж. чейин 
01.10.2017
-ж. чейин 

3.2 Салык, административдик, 
мыйзам долбоорлорун иштеп 
чыгуу жана ишке ашыруу 
аркылуу ИМ объектилерин 
жайылтууга КОИлерди 
өбөлгөлөө  

Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны  
 

01.12.2017
-ж. чейин 

 

3.2.1 ИМОну түзүүдө жана 
пайдаланууда жеке 
инвестицияларды тартуу 
механизми үчүн КОИнин 
өкүлдөрү менен тегерек үстөл 
өткөрүү 

ИМОну түзүүдө жана 
пайдаланууда жеке 
инвестицияларды тартуу 
мүмкүнчүлүгү жөнүндө 
КОИге маалымдоо  

Инновация 
бөлүмү  

ИМ мосфонду 

01.10.2017
-ж. чейин 

50,0 

3.3 Жеткиликтүү атайын билим 
берүү программаларын 
пайдалануу менен ИМди 
башкарууну жана баалоону 
алга жылдыруу боюнча 
адистерди даярдоо  

Окуган адистердин саны  01.12.2017
-ж. чейин 

 

3.3.1 Россия мамлекеттик 
интеллектуалдык менчик 

ИМ объектилерин 
башкарууну жана алга 

Инновация 
бөлүмү  

01.12.2017
-ж. чейин 

225,0 
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академиясынын программасы 
боюнча ИМди башкаруу 
боюнча адистерди окутуу  

жылдырууну камсыз кылуу  ИМ мосфонду  

3.4 Бизнес-түзүм менен ИМдин 
авторлорунун өз ара 
иштешүүлөрү үчүн 
демонстрациялык-
тажрыйбалык аянтты түзүү  

1. Өткөрүлгөн иш-
чаралардын саны; 

2. Аналитикалык 
жазмалардын саны 

Козубаев Ө. 31.12.2017
-ж. чейин 

 

3.4.1 ИМБДУ менен чогуу 
“Интеллектуалдык менчик 
инновациялык экономикада” 
деген семинарды өткөрүү 

Инновациялык экономикада 
интеллектуалдык менчиктин 
маанилерин талкуулоо 

Инновация 
бөлүмү  

01.06.2017
-ж. чейин 

139,0 

3.4.2 Патенттик ландшафт 
маселелери боюнча ИМБДУнун 
семинарын уюштуруу  

Өлкөдө инновациялык 
долбоорлорду пайдалануунун 
активдүүлүгүн жана 
технологияларды 
өнүктүрүүнүн 
тенденцияларын, 
артыкчылыктарын аныктоо  

Эл аралык 
бөлүм, 

Экспертиза 
башкармалыгы, 
ИМ мамфонду, 

Инновация 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы 

01.08.2017
-ж. чейин 

 

3.4.3 Инновациялык долбоорлор 
маселелери боюнча КЭРдин 
Интеллектуалдык менчик 
боюнча мамлекеттик 
ведомствосу (SIPO) менен 
биргеликте тегерек үстөл 

Инновациялык долбоорлор 
жаатында чет өлкөлүк 
патенттик ведомстволор 
менен тажрыйба алмашуу  

Инновация 
бөлүмү, Эл 

аралык бөлүм 
 

01.10.2017
-ж. чейин 

139,0 
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уюштуруу  
3.4.4 Техникалык ЖОЖдордун, КР 

УИАсынын тиешелүү 
институттарынын жана 
КОИлердин базаларында 
технопарктарды түзүү жөнүндө 
маселени изилдөө  

Илимий иштеп чыгуулар 
жаатында интеллектуалдык 
менчикти 
коммерциялаштырууга 
көмөктөшүү 

Инновация 
бөлүмү, ИМ 
мамфонду, 
Экспертиза 

башкармалыгы 

01.12.2017
-ж. чейин 

 

3.4.5 Диспут-клуб форматында 
Строгино технопаркы менен 
чогуу “Кыргызстанда 
технопаркттарды түзүү жана 
өнүктүрүү” аттуу семинар-
тренингин уюштуруу  

МЖӨнүн негизинде ИМди 
түзүүдө жана пайдаланууда 
жеке секторду 
активдештирүү, 
инновациялык өнүгүүгө жеке 
сектордон инвестиция тартуу  

Инновация 
бөлүмү, Эл 

аралык бөлүм  

до 
01.11.2017 

 

63,0 

3.6 ИМге негизделген ата 
мекендик инновациялык 
долбоорлорду тандоо жана 
өндүрүшкө жайылтуу үчүн 
Кыргыз-Орус өнүктүрүү 
фондунун каражаттарын 
тартуу  

Түзүлгөн макулдашуулардын 
саны  

Козубаев Ө. 31.12.2017
-ж. чейин 

 

3.6.1 Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 
менен ИМ жаатында 
кызматташуу жөнүндө 
Меморандумдун долбоорун кол 
коюуга даярдоо  

ИМ объектилерин жайылтуу 
маселелеринде узак 
мөөнөттүү жана жемиштүү 
кызматташууну камсыз 
кылуу  

Эл аралык 
бөлүм, 

Инновация 
бөлүмү 

01.05.2017
=ж. чейин 

 

3.7 Өнөр жай өндүрүшүндө жаңы 
технологияларды 
жайылтуунун баскычын 

Аналитикалык 
жазмалардын саны 

Козубаев Ө. 31.12.2017
-ж чейин 
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аныктоо, инновациялык 
ишмердүүлүккө талдоо жана 
божомолдоо жүргүзүү 
методикасын жакшыртуу  

3.7.1 Инновациялык ишмердүүлүккө 
талдоо жана божомолдоо 
жүргүзүү методикасын 
жакшыртуу боюнча иштерди 
жүргүзүү 

Ишканалардын 
инновациялык 
ишмердүүлүктөрү боюнча 
стат. маалыматтарды жыйноо 
жана иштеп чыгуу 
методикасын жакшыртуу 

Инновация 
бөлүмү 

01.12.2017
-ж. чейин 

 

3.8 Региондук (тармактык жана 
кластердик) программаларда 
инновациялык өнүгүү 
маселелерин кошуу 

Аналитикалык 
жазмалардын саны 

Козубаев Ө. 31.12.2017
-ж. чейин 

 

3.8.1 Региондук тармактык 
программага киргизүү үчүн 
сунуштарды иштеп чыгуу  
 

Кластердик багытты эске 
алуу менен аймактарда 
инновациялык 
ишмердүүлүктү 
активдештирүү 

Инновация 
бөлүмү  

01.12.2017
-ж. чейин   

 

 
Индикаторлор  

 
№ Көрсөткүчтүн аталышы Индикаторду 

өлчөөнүн булагы  
Индикаторду 

өлчөөнүн 
мезгилдүүлүгү  

Индикатордун болжолдуу мааниси     
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2017г

. 

1.  Аналитикалык 
жазмалардын саны 

Инновация, 
Уюштуруу Квартал сайын  
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иштери жана 
стратегия 

бөлүмдөрү 

- - - 4 
 

4 

2.  

ИМ жаатындагы 
басылмалардын саны 
(жылдык отчет, план, 
мампрограмма, концепция, 
брошюра, эскерткич) 

Уюштуруу 
иштери жана 

стратегия бөлүмү, 
Аналитика и 

методика сектору 

Квартал сайын  

 
5 

 
- 

 
1 

 
- 

 
6 

3.  
Мампрограммаларды ишке 
ашыруу боюнча 
отчеттордун саны  

Уюштуруу 
иштери жана 

стратегия бөлүмү  
Квартал сайын  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

4.  

Түзүмдүк бөлүмдөрдүн 
ишмердүүлүктөрүнүн 
натыйжалуулуктарын 
баалоо боюнча 
маалыматтардын саны 

Уюштуруу 
иштери жана 

стратегия бөлүмү  
Квартал сайын  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

5.  Ведомстволук актылардын 
саны 

Аналитика и 
методика сектору  Квартал сайын   

2 
 
1 

 
1 

 
3 

 
7 

6.  Коомдук маанилүү иш-
чаралардын саны 

Инновация 
бөлүмү Жарым жылдык  

 1 
 
1 

 
- 

 
2 

 
4 

7.  
Кол коюлган 
меморандумдардын, 
макулдашуулардын саны 

Инновация 
бөлүмү 

Жарым жылдык  - 1 - - 1 

8.  

Мам. кызматтар боюнча 
Жумушчу тобунун 
өткөрүлгөн 
отурумдарынын саны  

Уюштуруу 
иштери жана 

стратегия бөлүмү  

Квартал сайын  1 1 1 - 3 
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9.  Мамлекеттик кызмат 
көрсөтүүнүн саны 

Уюштуруу 
иштери жана 

стратегия бөлүмү  

Жылдык - - - 4 4 

10.  Билим берүү 
программаларынын саны  

Инновация 
бөлүмү  

Жарым жылдык  1 1 1 - 3 

11.  
Угуучулардын 
(студенттердин, 
аспиранттардын) саны 

Инновация 
бөлүмү  

Квартал сайын  20 20 20 20 80 

12.  ИМди башкаруу боюнча 
адистердин саны  

Инновация 
бөлүмү  

Жылдык - - - 4 4 

 
 
 
Башкармалыктын начальниги                                                                         О. Козубаев 
 
Макулдашылды:   
 
Статс-катчы          Ж. Ташиев 
 
Орун басар           С. Байзаков  
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БЕКИТЕМИН 
Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнө 
караштуу Интеллектуалдык менчик 
жана  инновациялар мамлекеттик 
кызматынын төрагасы 
_____________________Д. Эсеналиев 
2017-ж. «___» ____________  

 
Экспертиза башкармалыгынын  

2017-жылга иш-чаралар 
ПЛАНЫ 

 
№ Максаттары/милдеттери Индикаторлору Жооптуулар Мөөнөтү Бюджет 

I. ИМ объектилерин жаратуу боюнча мүмкүнчүлүктү күчөтүү  
 

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

1. Аналитикалык 
маалымдамалардын саны  
 

Базаркулов А.Э. 31.12.2017-
ж. чейин 
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1.1.1 Төмөнкү конкурсту 
өткөрүүдө катышуу: 
 “ИМди өнүктүрүүгө 
кошкон салымы үчүн”. 
Номинациялар: 
- «Акыл табылга»; 
- «Мыкты бренд» 

ИМдин жаңы объектилерин 
жаратууга колдоо көрсөтүү 
 

Экспертиза 
башкармалыгы 

 

01.04.2017-
ж. чейин   

 

1.1.2 ИМ объектилерине 
укуктук коргоо алуу жана 
аларды коммерциялык 
пайдалануу процессинде 
сунуштарды иштеп чыгуу 
үчүн ойлоп 
табуучулардын, 
авторлордун, илимий 
кызматкерлердин 
кызыкчылыктарын жана 
муктаждыктарын билүү 
 

ИМ объектилерине укуктук 
коргоо алуу жана аларды 
коммерциялык пайдалануу 
процессинде ойлоп 
табуучулардын, авторлордун, 
илимий кызматкерлердин 
кызыкчылыктарын билүүнүн 
жыйынтыктары жөнүндө 
аналитикалык материал  

Инновациялар 
жана стратегиялык 

өнүктүрүү 
башкармалыгы,  

Экспертиза 
башкармалыгы, 
Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы, 
ИМ Мамфонду 

01.06.2017-
ж. чейин   

 

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

 

1. Окутуу курстарынын 
саны; 

2. Угуучулардын саны; 
3. Коомдук маанилүү иш-

чаралардын саны 

Базаркулов А.Э. 31.12.2017-
ж. чейин 
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1.2.1 ЖОЖдордо (КМТУ, 
КРСУ, КМКТАИ, КР 
УИАсы), ошондой эле 
региондук ЖОЖдордо 
(Нарын, Талас, Каракол, 
Жалал-Абад, Кызыл-Кыя) 
өнөр жай менчик 
объектилерине, СБга, 
СЖга, РСга укуктук 
коргоо берүү маселелери 
боюнча окутуу курстарын 
өткөрүү  
 
 

Студенттерге ИМди укуктук 
коргоо чөйрөсүндө билим 
берүү деңгээлин жогорулатуу 
 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 

Экспертиза 
башкармалыгы 

30.03.2017-
ж. чейин 
(КМТУ) 
30.05.2017-
ж. чейин 
(КРСУ) 
30.06.2017-
ж. чейин 
(КМКТАУ) 
30.06.2017-
ж. чейин 
(КР УИА) 
30.11.2017-
ж. чейин 
(Нарын) 
30.11. 2017-
ж. чейин 
(Жалал-
Абад)  
30.06.2017-
ж. чейин 
(Кызыл-Кия) 
30.11.2017-
ж. чейин 
(Талас) 
30.11.2017-
ж. чейин 
(Каракол) 

 
 
 
 
 
 
 
 
22 ,0 
 
26,0 
 
44,0 
 
22 ,0 
 
22 ,0 
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1.2.2 Кызматтык ойлоп 
табууларга өтүнмө берүү 
маселелери боюнча 
семинар өткөрүү  

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

Экспертиза 
башкармалыгы 

01.05.2017-
ж. чейин 

 

1.3 Интеллектуалдык 
менчикти жаратуу үчүн 
инфратүзүмдү 
өнүктүрүү  
 

1. Коомдук маанилүү иш-
чаралардын саны 

Базаркулов А.Э. 31.12.2017-
ж. чейин 

 

1.3.1 ТИКБнын 
координаторлору үчүн 
окутуу тренингине 
катышуу: 
-«Эл аралык ДБны 
пайдалануу аркылуу 
патенттик маалыматты 
алууну кеңейтүү”  

ТИКБнын 
координаторлорунун 
квалификациясын жана кызмат 
көрсөтүүлөрдун сапатын 
жогорулатуу 
 

ИМ Мамфонду 
Экспертиза 

башкармалыгы  

20.09.2017-
ж. чейин 
  

 
 

1.7. Жеткиликтүү окутуу 
жана маалыматтык 
ресурстарын жана ИМ 
ведомстволорунун эл 
аралык жана региондук 
өнөктөрүнүн 
тажрыйбаларын 
пайдалануу 
 

1. Окутуу 
программаларынын саны 

 

Базаркулов А.Э. 31.12.2017-
ж. чейин 
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1.7.1 Өнөр жай менчик 
объектилерине укуктук 
коргоо берүү маселелери 
боюнча окутуу 
программаларын иштеп 
чыгуу 
 

Студенттер, ойлоп табуучулар 
үчүн окутуу программалары  

Экспертиза 
башкармалыгы 

01.07.2017ж. 
чейин 

 
 
 

1.8 Коомго өнүгүүдө ИМдин 
ролу жана мааниси 
тууралуу маалымат 
берүүнү жогорулатуу 
 

1. Коомдук маанилүү иш-
чаралардын саны  

2. Дайындар базасына 
киргизилген салттуу 
билимдердин 
сыпаттамаларынын саны  
 

Базаркулов А.Э. 31.12.2017-
ж. чейин 

 

1.8.1 ЮНЕСКОнун жана 
Борбордук Азия 
өлкөлөрүнүн, 
Кыргызстандын кол 
өнөрчүлөрүнүн 
катышуусу менен  “Оймо” 
Эл аралык фестивалынын 
алкагында “Кыргыз 
Республикасында салттуу 
билимдерди укуктук 
коргоо” деген 
конференция өткөрүү 
 

Кыргыз Республикасында 
салттуу билимдердин 
укуктарын коргоо маселелерин 
талкуулоо 
 

СЖ жана СБ 
сектору Укук 

башкармалыгы 
Аналитика жана 

методика сектору 

31.07.2017-
ж. чейин 

265,8  

1.8.2 Өнөр жай менчигинин ИМ чөйрөсүндөгү Экспертиза 01.04.2017  
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укуктарын коргоо 
маселелери боюнча 
окутуу тренингин өткөрүү  
 

ишканалардын жана 
бюджеттик уюмдардын 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү  
 

башкармалыгы  
Мамреестрлер 

бөлүмү 

1.9 Региондордо ойлоп 
табуучулук жана 
чыгармачылык ишти 
жигердендирүү 
 

1. Региондордогу салттуу 
билимдеринин чогултулган 
сыпаттамалардын саны 
 

Базаркулов А.Э. 31.12.2017-
ж. чейин 

 

1.9.2 Салттуу билимдердин 
ээлери менен жолугушуу 
өткөрүү. Кыргыз 
Республикасынын 
региондорунда салттуу 
билимдерди чогултуу 
жана иштеп чыгуу  
(Баткен облусу, Ысык- 
Көл облусу, Нарын 
облусу) 

Салттуу билимдер боюнча 
дайындар базасын толуктоо, 
дараметтүү өтүнмө ээлерин 
табуу 
 

СЖ жана салттуу 
билимдер сектору  

01.10.2017-
ж. чейин 

207,7 

II. ИМ объектилерине укуктарды алуунун жана коргоонун механизмдерин өркүндөтүү  
 

2.1 Интеллектуалдык 
менчиктин 
натыйжаларына 
укуктарды берүү жол-
жоболорун өркүндөтүү 
 

1. Интеллектуалдык менчик 
объектилерине укуктарды 
коргоо маселелери боюнча 
берилген 
консультацияларды 
талдоонун жыйынтыгы 
боюнча 

Базаркулов А.Э. 31.12.2017-
ж. чейин 
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маалымдамалардын саны; 
2. Патенттик мыйзамдарды 

талдоонун жыйынтыгы 
боюнча аналитикалык 
документтердин саны; 

3. Ойлоп табууга патент 
берүүгө өтүнмөнү 
тариздөө жана берүү 
боюнча методикалык 
сунуштоолордун саны; 

4. Өнөр жай менчик 
объектилерине, 
селекциялык 
жетишкендиктерге, 
рационализатордук 
сунуштарга жана 
салттуу билимдерге 
каралган өтүнмөлөрдүн 
саны 
 

2.1.1 Өтүнмөлөрдү электрондук 
түрдө берүүнү киргизүүнү 
эске алып, ИМОго иш 
кагаздарын жүргүзүү 
боюнча тартиптерге жана 
жоболорго өзгөртүүлөрдү 
киргизүү 
 

Ведомствонун ички 
актыларын өркүндөтүү  

Инновациялар 
жана стратегиялык 

өнүктүрүү 
башкармалыгы, 

Экспертиза 
башкармалыгы  

 
 

01.12.2017-
ж. чейин 

 



 

71 

2.1.2 Өнөр жай менчик 
объектилерине, 
селекциялык 
жетишкендиктерге, 
рационализатордук 
сунуштарга жана салттуу 
билимдерге келип түшкөн 
өтүнмөлөрдүн 65% ден 
кем эмесин карап чыгуу 
  

Өнөр жай менчик 
объектилерине, селекциялык 
жетишкендиктерге, 
рационализатордук 
сунуштарга жана салттуу 
билимдерге укуктарды берүү 
 

Экспертиза 
башкармалыгы  

 

31.12.2017 
ж. чейин 

 

2.2.2 Ойлоп табууга патент 
берүүгө өтүнмөнү 
тариздөө жана берүү 
боюнча методикалык 
сунуштарды иштеп чыгуу 
 

Ойлоп табууга өтүнмө 
берүүнүн сапатын жакшыртуу 
 

ОТ, ПМ, ӨҮгө 
экспертиза 

жүргүзүү бөлүмү 
Инновациялар 

жана 
стратегиялык 

өнүктүрүү 
башкармалыгы 

30.10.2017 
ж. чейин 

 
 
 

 

2.1.2 КМШ өлкөлөрүнүн 
патенттик мыйзамдарына 
жана Кыргыз 
Республикасынын иш 
жүзүндө колдонулуп 
жаткан мыйзамдарына 
талдоо жүргүзүү  
 

Патент мыйзамына 
өзгөртүүлөрдү жана 
толуктоолорду киргизүү 
боюнча сунуштарды даярдоо 
 

ОТ, ПМ, ӨҮгө 
экспертиза 

жүргүзүү бөлүмү 
 

15.03.2017 
ж. чейин 
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2.1.3 Интеллектуалдык менчик 
объектилерине укуктук 
коргоо маселелери 
боюнча берилген 
консультацияларга талдоо 
жүргүзүү 
 

Интеллектуалдык менчик 
объектилерине укуктук коргоо 
маселелери боюнча өтүнмө 
ээлеринин актуалдуу 
көйгөйлөрүн билүү жана 
аларды чечүү боюнча 
сунуштарды киргизүү 
 

ОТ, ПМ, ӨҮгө 
экспертиза 

жүргүзүү бөлүмү 
Товардык 
белгилерге 
экспертиза 

жүргүзүү бөлүмү, 
СЖ жана СБ 

сектору  

Жарым 
жылдык 
боюнча 
отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
айдын 5ине 
чейин 

 

 

2.1.4 Интеллектуалдык менчик 
объектилерине 
өтүнмөлөрдү электрондук 
түрдө берүү боюнча 
түшүндүрүү иштерин 
өткөрүү 
 

Өнөр жай менчик 
объектилерине электрондук 
өтүнмө тариздөөдө жана 
берүүдө өтүнмө ээлерине 
маалымат берүүнү 
жогорулатуу 
 

Экспертиза 
башкармалыгы  
Маалыматтык 
технологиялар 

сектору  

30.10.2017 
ж. чейин 

 
 
 

III.  ИМ объектилерин пайдалануу үчүн шарттарды түзүү  
3.4 ИМ авторлору менен 

бизнес-түзүмдөрдүн өз 
ара иштешүүсү үчүн 
көрсөтүү-тажрыйба 
аянтын түзүү 
 

1. Коомдук маанилүү иш-
чаралардын саны 

 

Базаркулов А.Э. 31.12.2017-
ж. чейин 

 

3.4.1 ИМБДУнун “патенттик 
ландшафт маселелери 
боюнча” семинарын 

Өлкөдө технологияларды 
өнүктүрүү жана инновациялык 
долбоорлорду пайдалануу 

Эл аралык бөлүм 
 Экспертиза 

башкармалыгы  

01.08.2017-
ж. чейин 
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уюштурууга катышуу 
 

жигердүүлүгүнүн 
тенденцияларын жана 
артыкчылыктарын аныктоо  
 

ИМ Мамфонду 
Инновациялар 

жана 
стратегиялык 

өнүктүрүү 
башкармалыгы 

 
Индикаторлор 

№ Көрсөткүчтүн аталышы Индикаторду 
өлчөө 

мезгилдүүлүгү 

Индикатордун божомолдонгон мааниси 
 

1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв. 2017-
жыл 

1.  Интеллектуалдык менчик 
объектилерине каралган өтүнмөлөрдүн 
көлөмү 

Квартал сайын 18,4 18,64 13,5 14,46 65% 

2.  Электрондук форматта берилген 
өтүнмөлөрдүн көлөмү 

Квартал сайын - - - 2% 2% 

3.  Ойлоп табууга патент берүүгө 
өтүнмөнү тариздөө жана берүү боюнча 
методикалык сунуштардын саны 

Жылдык - - - 1 1 

4.  Патенттик мыйзамдарга жүргүзүлгөн 
талдоонун жыйынтыктары боюнча 
аналитикалык документтердин саны 

Жылдык 1 - - - 1 

5.  Интеллектуалдык менчик 
объектилерине укуктук коргоо 
маселелери боюнча берилген 
консультацияларга талдоо жүргүзүүнүн 

Жарым жылдык - 1 - 1 2 
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жыйынтыктары боюнча 
маалымдамалардын саны 

6.  Иштелип чыккан окутуу 
программаларынын саны 

Жылдык   - 3   - - 3 

7.  Окулган лекциялардын саны  Квартал сайын 3 - - - 3 
8.  Угуучулардын саны  Квартал сайын 20 80 20 80 200 
9.  Дайындар базасына киргизилген 

салттуу билимдердин 
сыпаттамаларынын саны  

Квартал сайын - 300 300 400 1000 

10.  Региондордон чогултулган салттуу 
билимдердин сыпаттамаларынын саны  

Квартал сайын 20 20 20 - 60 

11.  Өткөрүлгөн семинарлардын, тегерек 
столдордун саны  

Квартал сайын 1 5 1 4 11 

 

Экспертиза башкармалыгынын начальниги     А. Базаркулов  

Макулдашылды:  

Статс-катчы         Ж. Ташиев  

Төраганын орун басары       С. Байзаков 
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БЕКИТЕМИН 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Интеллектуалдык менчик 
жана инновациялар мамлекеттик 
кызматынын төрагасы 
_____________________Д. Эсеналиев 
«___» ____________ 2017-ж. 

 
 

Автордук жана чектеш укуктар башкармалыгынын 2017-жылга иш-чараларынын планы  
 

I. Интеллектуалдык менчик объектилерин түзүү боюнча мүмкүнчүлүктү күчөтүү 
№ Максаттар/милдеттер Индикаторлор Жооптуулар Мөөнөттөр Бюджет  

1.1 Авторлорду интеллек-
туалдык ишмердүүлүк-
түн жаңы натыйжала-
рын түзүүгө демилгелөө 
жана ойлоп табуучулар-
дын, авторлордун жана 
илимий кызматкерлер-
дин кадыр-баркын жого-
рулатуу 

1. Аналитикалык 
жазмалардын саны;  
2. Сыйлык алгандардын 
саны 

Турсуналиева Ы. Т. 
 

31.12.2017-ж. 
чейин 

 

1.1.1 Сунуштоолорду иштеп 
чыгуу үчүн ИМ объекти-
лерине укуктук коргоо 
алуу жана коммерциялык 
пайдалануу процессинде 
ойлоп табуучулардын, 

ИМОго укуктук коргоо алуу 
жана коммерциялык пайда-
лануу процессинде ойлоп 
табуучулардын, авторлор-
дун, илимий кызматкерлер-
дин кызыкчылыктарын 

Инновация жана 
стратегиялык 

өнүгүү 
башкармалыгы, 

Экспертиза 
башкармалыгы,  

01.06.2017-ж. 
чейин 
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авторлордун, илимий 
кызматкерлердин 
кызыкчылыктарын жана 
керектөөлөрүн үйрөнүү  

үйрөнүүнүн натыйжалары 
жөнүндө аналитикалык 
материал  

ИМ мамфонду, 
МПТК, Автордук 

жана чектеш 
укуктар 

башкармалыгы, 
Укук 

башкармалыгы 
1.1.2 “Интеллектуалдык 

менчикти өнүктүрүүгө 
кошкон салымы үчүн” 
Республикалык 
конкурсунда «Канатташ» 
номинациясына 
талапкерлерди көрсөтүү  

Укуктарды жамааттык 
башкарууну өнүктүрүүгө 
көмөктөшүүчү автордук 
укук объектилерин 
пайдалануучуларды 
кызыктыруу  

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 

31.03.2017-ж. 
чейин 

 

1.2 Мамлекеттик, илимий-
изилдөө жана жеке 
ишканаларды ИМ 
объектилерин түзүү 
процессине тартуу  

1. ИМ объектилерин 
укуктук коргоо маселелери 
боюнча жогорку окуу 
жайлары үчүн өткөрүлгөн  
окутуучу курстардын 
саны; 
2. Окугандардын саны 

Турсуналиева Ы. Т. 31.12.2017-ж. 
чейин 

 

1.2.1 ЖОЖдор үчүн автордук 
укук жана чектеш укуктар 
объектилерин укуктук 
коргоо маселелери боюн-
ча окутуучу курстарды 
өткөрүү (КОСУ, 
КТАКМУ, КТУ, КРӨгө 

Интеллектуалдык менчик 
системалары жана аны 
коргоо түшүнүгү маселе-
леринде ИИИлерди жана 
жогорку окуу жайларынын 
маалымдуулугунун 
деңгээлин жогорулатуу  

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы, 

Экспертиза 
башкармалыгы,  

Укук 
башкармалыгы, 

01.12.2017-ж. 
чейин 

7,0 
(Ысык-
Көл) 
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караштуу КМЮА, 
Б.Бейшеналиева атындагы 
КМИУ, БГУ, МТЭУ, 
«Манас» КТУсу, 
К.Тыныстанов атындагы 
ЫМУ  

Инновация жана 
стратегиялык 

өнүгүү 
башкармалыгы, 
ИМ мамфонду  

 
1.7 Эл аралык жана 

регионалдык өнөктөш-
төрдүн жеткиликтүү 
билим берүү, маалымат 
ресурстарын жана 
тажрыйбаларын 
пайдалануу  

1. ИМге укуктарды 
коргоо негиздери боюнча 
билим алган укук коргоо 
жана контролдоочу 
органдардын 
кызматкерлеринин, 
ошондой эле кызыкдар 
юридикалык жана жеке 
жактардын саны; 
2. Билим берүү 
программаларынын саны 

Турсуналиева Ы. Т. 
 
 

31.12.2017-ж. 
чейин 

 

1.7.1 Укук коргоо жана 
контролдоочу органдар-
дын кызматкерлери, 
ошондой эле кызыкдар 
жактар үчүн интеллек-
туалдык менчик объек-
тилерин укуктук коргоо 
боюнча кыска мөөнөттүү 
окутуучу курстарды 
уюштуруу  

Интеллектуалдык менчик 
системасы жана аны укуктук 
коргоо түшүнүгү 
маселесинде укук коргоо 
жана контролдоочу 
органдардын маалымдуулук 
деңгээлин жогорулатуу  
 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы, 

Укук 
башкармалыгы, 

Экспертиза 
башкармалыгы  

 

Квартал 
сайын 
кийинки 
отчеттук 
мезгилдин 5-
числосуна 
чейин  
 
 

40560 ,0 
 

1.7.2 Автордук укук жана Автордук укук жана чектеш Автордук жана 01.07.2017-ж.  
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. чектеш укуктар 
маселелери боюнча билим 
берүү программаларын 
иштеп чыгуу 

укуктар маселелери боюнча 
билим берүү программалары 

чектеш укуктар 
башкармалыгы 

чейин 

1.8 Өнүгүү үчүн ИМдин ролу 
жана мааниси жөнүндө 
коомчулуктун 
маалымдуулугун 
жогорулатуу 

1. Коомдук маанилүү иш-
чаралардын саны 

Турсуналиева Ы. 
 

31.12.2017-ж. 
чейин 

 

1.8.1 Илимий чыгармаларга 
автордук укукту коргоо 
маселелери, ошондой эле 
электрондук китепкананы 
түзүү маселелери боюнча 
КРӨгө караштуу КМЮА 
менен чогуу тегерек үстөл 
өткөрүү  

Авторлорду жана укук 
ээлерин автордук укук 
чөйрөсүндөгү мыйзамдар 
менен тааныштыруу  
 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 

 

01.05.2017-ж. 
чейин 

14,0 

1.8.2 Программалык 
камсыздоого автордук 
укукту коргоо жана 
сактоо маселелери боюнча 
тегерек үстөл өткөрүү 

Программалык камсыздоого 
автордук укукту коргоо 
жана сактоонун маанилери 
жөнүндө финансылык 
полиция органдарынын 
кабарлануусунун деңгээлин 
жогорулатуу 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы  

31.10.2017-ж. 
чейин 

 

1.9 Аймактарда ойлоп 
табууну жана чыгарма-
чылык ишмердүүлүктү 
активдештирүү 

1. Коомдук маанилүү иш-
чаралардын саны 

Турсуналиева Ы. 
 

31.12.2017-ж. 
чейин 
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1.9.1 Каракол шаарында 
«Кыргыз 
Республикасында 
автордук укуктун жана 
чектеш укуктардын 
корголушу» деген темада 
семинар өткөрүү 

Автордук укук жана чектеш 
укуктар чөйрөсүндө 
аймактарда калктын 
кабарлануусунун деңгээлин 
жогорулатуу 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 

01.07.2017-ж. 
чейин 

26450 

1.9.2 Ысык-Көл, Баткен жана 
Жалал-Абад облустары 
боюнча автордук сый 
акыларды жыйноо жана 
лицензиялык 
келишимдерди түзүү үчүн 
республиканын 
аймактарында автордук 
укук жана чектеш укуктар 
объектилерин 
пайдалаеуучулар менен 
пропагандалоо-
түшүндүрүү иштерин 
жүргүзүү  

Республиканын 
аймактарында автордук укук 
жана чектеш укуктар 
объектилерин пайдаланууга 
автордук сый акыларды 
жыйноону жогорулатуу  
 
 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 

II, III, IV 
кварталдар, 

2017-ж. 

66,0 

II. ИМ объектилерине коргоо укуктарын алуунун механизмдерин жакшыртуу 
 
2.1 Интеллектуалдык 

ишмердүүлүктүн 
натыйжаларына 
укуктарды берүүнүн 
жол-жоболорун 

1. Аналитикалык 
маалымкаттардын саны; 
2. Ведомстволук 
актылардын саны 

Турсуналиева Ы. 
 

31.12.2017-ж. 
чейин 
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жакшыртуу. 
Өтүнмөлөрдү берүүдө 
жана кароодо IT-
технологияларын 
пайдаланууну кеңейтүү  

2.1.1 КР КазАК менен чогуу 
СOSIS системасы менен 
иштөө боюнча окуу 
уюштуруу  

СOSIS программалык камсыздоо 
боюнча автордук сый акыны 
бөлүштүрүү системасы боюнча 
Кыргызпатенттин адистерин 
даярдоо  

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 

28.02.2017-ж. 
чейин 

31.10.2017-ж 
чейин 

 

50,7 

2.1.2 ЭЭМ жана МБ үчүн 
программаларды каттоого 
өтүнмөлөрдү берүү 
боюнча методикалык 
сунуштоолордун 
долбоорлорун иштеп 
чыгуу  

ЭЭМ жана МБ үчүн 
программаларды каттоого 
өтүнмөлөрдү берүүнүн сапатын 
жакшыртуу 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 

01.07.2017-ж. 
чейин 

 

2.1.3 Интеллектуалдык менчик 
объектилерине укуктарды 
коргоо маселелери 
боюнча берилген 
консультацияларга талдоо 
жүргүзүү  

Автордук укук жана чектеш 
укуктар маселелери жана аларды 
чечүү боюнча сунуштарды 
киргизүү жана автордук укук 
жана чектеш укуктар маселелери 
боюнча авторлордун жана укук 
ээлеринин актуалдуу 
көйгөйлөрүн табуу 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 

Кийинки 
отчеттук 

мезгилдин 5-
числосуна 

чейин жарым 
жылдык 
боюнча 

 

2.2 Контрафакттык 
продукцияларды 
жайылтуу деңгээлин 

1. Аудиовизуалдык 
продукцияларга жана 
программалык 

Турсуналиева Ы.  
 

31.12.2017-ж. 
чейин 
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азайтуу жана укук 
бузууларга каршы 
натыйжалуулукту 
жогорулатуу үчүн 
мамлекеттер аралык 
жана ведомстволор 
аралык өз ара 
аракеттерди жөнгө 
салуу  

камсыздоолорго автордук 
укукту сактоонун абалы 
жөнүндө маалымкаттардын 
саны; 

2. Ведомстволук актылардын 
саны; 

3. Аналитикалык 
документтердин саны. 

2.2.1 Ош облусу боюнча 
ЭККМКБ жана Ысык-Көл 
облусу боюнча ЭККМКБ, 
укук ээлери менен 
биргеликте 
аудиовизуалдык 
чыгармаларга жана 
программалык 
камсыздоолорго автордук 
укук жана чектеш укуктар 
объектилерин коргоо жана 
сактоо боюнча 
профилактикалык иш-
чараларды уюштуруу  

Контрафакттык белгилерин 
аныктоо боюнча автордук укук 
жана чектеш укуктар 
объектилерин камтыган 
продукцияларды табуу 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 

28.02.2017-ж. 
чейин 

(Ош облусу) 
 

(30.09.2017-
ж. чейин) 

(Ысык-Көл 
облусу) 

 

17,0 

2.2.2 ИМ жаатындагы укук 
бузуулардын алдын алуу 
боюнча Ведомстволор 
аралык комиссиянын 
отурумун өткөрүү боюнча 

ИМ чөйрөсүндө бузууларга 
каршы натыйжалуу күрөшүү. 
Өлкөнүн рыногунда 
контрафакттык 
продукциялардын деңгээлин 

Укук 
башкармалыгы, 
Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 

30.11.2017-ж. 
чейин 

 



 

82 

сунуштарды иштеп чыгуу 
жана талдоо жүргүзүү  

азайтуу 

2.2.3 Бүткүл россиялык 
интеллектуалдык менчик 
уюму (РФ) жана Broadcast 
music, INC (АКШ) менен 
авторлордун мүлктүк 
укуктарын жамааттык 
башкаруу боюнча 
кызыкчылыктарды өз ара 
көрсөтүү жөнүндө 
келишим түзүү 

Авторлордун жана укук 
ээлеринин мүлктүк укуктарын 
жамааттык башкаруу чөйрөсүндө 
чет өлкөлүк автордук коомдор 
менен кызматташууну кеңейтүү 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы  
 

31.05.2017-ж. 
чейин 

 

2.2.4 Жеке көчүрмөлөө үчүн 
автордук сый акыны 
жыйноо боюнча Жобонун 
долбоорун иштеп чыгуу 

Автордук сый акыны төлөөнүн 
жаңы категорияларын камтуу. 
Жеке көчүрмөлөө жаатындагы 
мыйзамдар менен бажы 
органдарынын таанышуусу  

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы  

01.04.2017-ж. 
чейин 

 

2.4 Эл аралык тажрыйба-
ларды эске алуу менен 
санариптик чөйрөдө 
ИМди натыйжалуу  
коргоо механизмдерин 
иштеп чыгуу 

Аналитикалык 
документтердин саны 

Турсуналиева Ы. 
 

31.12.2017-ж. 
чейин 

 

2.4.1 Санариптик чөйрөдө 
автордук укукту жана 
чектеш укуктарды коргоо 
боюнча сунуштарды жана 
сунуштоолорду иштеп 

Автордук укук жана чектеш 
укуктар жөнүндө КР 
мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү 
жана толуктоолорду киргизүү 
боюнча концепция даярдоо  

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы  

01.07.2017-ж. 
чейин 
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чыгуу жана коомдук 
талкууга алып чыгуу 

2.5 ИМге карата сыйлоо 
маданиятын түзүү 

Жалпы элдик коомдук 
маанилүү иш-чаралардын саны  

Турсуналиева Ы. 
 

31.12.2017-ж. 
чейин 

 

2.5.1 РФнын жана Грузиянын 
автордук 
коомдоштуктарынын 
катышуусунда жеке 
көчүрмөлөө үчүн 
автордук сый акынын 
жыйноо маселеси боюнча 
регионалдык семинар 
өткөрүү  

Автордук укук жана чектеш 
укуктар чөйрөсүндө 
колдонуудагы мыйзамдар менен 
кызыкдар тараптарды 
(импортчулар, авторлор, бажы 
органдары) тааныштыруу  

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы  

01.06.2017-ж. 
чейин 

105,
0 

2.5.2 АУ жана ЧУ 
объектилерине укуктарды 
коргоо жана сактоо 
маселелери боюнча Б. 
Бейшеналиева атындагы 
Кыргыз мамлекеттик 
маданият жана искусство 
университети менен 
биргеликте тегерек үстөл 
өткөрүү 

Автордук укук жана чектеш 
укуктар чөйрөсүндөгү 
мыйзамдар менен автордук укук 
жана чектеш укуктар 
объектилеринин авторлорун, 
укук ээлерин жана 
пайдалануучуларды 
тааныштыруу  

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы  

31.05.2017-ж. 
чейин 

14,0 

2.5.3 «Каракчылыкка жол жок – 
2017» акциясын өткөрүү 
 

Автордук укук жана чектеш 
укуктар жаатында КР 
мыйзамдарын сактоону 
пропагандалоо, интеллектуалдык 
менчик укуктарын бузуунун тура 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы  

01.12.2017-ж. 
чейин 

122,
9 
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эмес экендиги тууралуу идеяны 
даңазалоо, авторлордун жана 
укук ээлеринин укуктарын 
коргоо, ошондой эле ИМ 
объектилерин камтыган 
контрафакттык продукцияларга 
терс мамилелерди 
калыптандыруу жана калктын 
кабарлануусун жогорулатуу  

3.5 ИМди түзүү жана 
колдонуу процессинде 
мамлекеттик-жеке 
өнөктөштүктү 
өнүктүрүү  

1. Чыгарылган компакт-
дисктердин саны 

Турсуналиева Ы. 
 

31.12.2017-ж. 
чейин 

 

3.5.1 Жаш манасчылардын 
аткаруусунда «Манас» 
эпосун жаздыруу менен 
компакт-дисктерди (DVD 
жана CD форматтарында) 
чыгаруу жана бетачарын 
өткөрүү  

Калк арасында «Манас» эпосун 
даңазалоо 

Автордук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы 

01.12.2017-ж. 
чейин 

543,
5 
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Индикаторлор  
 
 

№ Көрсөткүчтөрдүн 
аталыштары 

Индикаторду 
өлчөөнүн булагы  

Индикаторду 
өлчөөнүн 
мезгилдүүлүгү  

Индикатордун болжолдуу мааниси     
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2017год 

1.  2016-жылга салыштыр-
малуу автордук сый акы-
ларды жыйноонун көлө-
мүн жогорулатуу пайызы 

Инспектирлөө 
бөлүмү  

Квартал сайын 4 4 3 5 4 

2.  Автордук укук жана 
чектеш укуктар объекти-
лерин пайдалануучулар 
менен түзүлгө лицензия-
лык келишимдердин саны  

Инспектирлөө 
бөлүмү  

Квартал сайын  57 57 115 57 286 

3.  01.01.2017-ж. Салыштыр-
малуу автордук сый акы 
боюнча дебитордук бере-
сени азайтуунун пайызы 

Инспектирлөө 
бөлүмү 

Квартал сайын 

 

2 2 3 3 10 

4.  «Канатташ» номинациясы 
боюнча «ИМди өнүктүрү-
үгө кошкон салымы үчүн» 
Республикалык конкур-
суна катышуу үчүн автор-
дук укук жана чектеш 
укуктар объектилерин 
пайдалануучулардын 
көрсөтүлгөн саны  

Инспектирлөө 
бөлүмү  

Конкурс 
өткөрүүнүн 
жыйынтыгы 

боюнча 

3 - - - 3 
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5.  Интеллектуалдык менчик 
объектилерин укуктук 
коргоо маселелери боюн-
ча Кыргызпатентте кыска 
мөөнөттүү курстарда оку-
ган угуучулардын саны 

Изилдөө сектору Квартал сайын 30 30 30 30 120 

6.  Интеллектуалдык менчик 
объектилерин укуктук 
коргоо маселелери боюн-
ча окутуучу курстардын 
саны 

Изилдөө сектору  Квартал сайын  2 2 2 2 8 

7.  ЖОЖдордо окуган 
угуучулардын саны 

Изилдөө сектору  Квартал сайын  20 20 20 20 80 

8.  Электрондук форматтагы 
өтүнмөлөрдүн көлөмү 
(ЭЭМ үчүн программалар) 

Автордук укук 
объектилери 
сектору 

Квартал сайын  - - - 2% 2% 

9.  АУОго, ЭЭМ, МБ прог-
раммаларына каралган 
өтүнмөлөрдүн саны 

Автордук укук 
объектилери 
сектору  

Квартал сайын  60 60 60 60 240 

10.  Коомдук маанилүү жалпы 
элдик иш-чаралардын 
саны 

Автордук чектеш 
укуктар объекти-
лери башкарма-
лыгы  

Квартал сайын  - 2 1 3 6 

11.  Аналитикалык 
документтердин саны 

Автордук чектеш 
укуктар 
объектилери 
башкармалыгы  

Квартал сайын  - 1 - 1 2 
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12.  Автордук укук жаатында 
мыйзам бузууларга карата 
сотко берүү үчүн даярдал-
ган материалдардын саны 

Инспектирлөө 
бөлүмү 

Квартал сайын  2 2 2 2 8 

13.  ЭЭМ жана МБ үчүн 
программаларды каттоого 
өтүнмө берүү боюнча 
методикалык 
сунуштардын саны 

Автордук укук 
объектилери 
сектору  

Жарым 
жылдык 
боюнча 

- 1 -  1 

14.  Иштелип чыккан 
программалардын саны 

Изилдөө сектору Жылдык  - 2 - - 2 

15.  Жеке көчүрмөлөө үчүн 
автордук сый акыны 
жыйноо боюнча жобо 

Инспектирлөө 
сектору 

Жылдык 1 - - - 1 

 
 

 
Башкармалыктын начальниги         Ы. Турсуналиева 
 
 
Макулдашылды 
 
Статс-катчы            Ж. Ташиев 
 
Төраганын орун басары          С. Байзаков  
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БЕКИТЕМИН 
Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнө 
караштуу Интеллектуалдык менчик 
жана  инновациялар  мамлекеттик 
кызматынын төрагасы 
_____________________Д. Эсеналиев 
2017-ж. «___» ____________  

 
Укук башкармалыгынын  

2017-жылга иш 
ПЛАНЫ 

 
№ Максаттары/милдеттери Индикаторлору Жооптуулар Мөөнөтү Бюджет 

I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИН ЖАРАТУУ БОЮНЧА 
МҮМКҮНЧҮЛҮКТҮ КҮЧӨТҮҮ  

 
 Иш-чаралар Күтүлгөн натыйжа Жооптуулар Мөөнөтү  
1.2 ИМ объектилерин 

жаратуу процессине 
мамлекеттик, илимий-
изилдөө жана жеке 
ишканаларды тартуу 
 

1. Окутуу курстарынын 
саны; 

2. Угуучулардын 
(студенттердин, 
аспиранттардын ж.у.с.) 
саны 

Аттокурова А.  31.12.2017-
ж. чейин 

 

1.2.1 Интеллектуалдык менчик 
объектилерин укуктук 
коргоо маселелери боюнча 
ЖОЖдордо окутуу 

Интеллектуалдык менчик 
системасын жана анын укуктук 
коргоо маселелерин түшүндүрү-
үдө жогорку окуу жайларына 

Укук 
башкармалыгы 
Автордук жана 
чектеш укуктар 

01.12.2017-
ж. чейин 
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курстарын өткөрүү  
(КРСУ, КМКТАУ, КТУ,  
КРӨгө караштуу КМЮА, 
Б. Бейшеналиева атында-
гы КМУИ, БГУ, МУИТ, 
«Манас» КТУ, 
К.Тыныстанов атындагы 
ЫМУ) 

жана ИИИ маалымат берүү 
деңгээлин жогорулатуу 
 

башкармалыгы 
 

1.7 Жеткиликтүү окутуу 
жана маалыматтык 
ресурстарды жана эл 
аралык, региондук 
өнөктөрдүн 
тажрыйбасын 
пайдалануу 

1. Окутуу программаларынын 
саны 

 

Аттокурова А.  31.12.2017-
ж. чейин 

 

1.7.1. ИМ объектилерине 
укуктарды коргоо жана 
сактоо маселелери боюнча 
окутуу программаларын 
иштеп чыгуу 
 

Кызыкдар тараптар үчүн ИМ 
объектилерине укуктарды коргоо 
жана сактоо маселелери боюнча 
программаларды даярдоо 
 

Укук 
башкармалыгы 

 

01.07.2017-
ж. чейин 

 

II. ИМОго УКУКТАРДЫ АЛУУ ЖАНА АЛАРДЫ КОРГОО МЕХАНИЗМДЕРИН ӨРКҮНДӨТҮҮ  
 

2.1. Интеллектуалдык 
менчик натыйжаларына 
укуктарды берүүнүн 
жол-жоболорун 
өркүндөтүү 

1. Ченемдик укуктук 
актылардын саны 

 

Аттокурова А. 31.12.2017-
ж. чейин 
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2.1.1. “Товардык белгилер, 
тейлөө белгилери, 
товарлар чыгарылган 
жерлердин аталыштары 
жөнүндө” КР Мыйзамына 
ылайык келтирүү 
максатында КР 
Өкмөтүнүн чечиминин 
долбоорун даярдоо. 
Төмөнкү ЧУАны ылайык 
келтирүү: 
- Кыргыз 
Республикасынын 
Убактылуу Өкмөтүнүн 
2010-жылдын 9-
июлундагы №УӨ117 
токтому менен бекитилген 
“Кыргыз 
Республикасынын 
Мамлекеттик 
интеллектуалдык менчик 
кызматынын алдындагы 
Апелляциялык кеңешке 
арыздарды, каршы 
пикирлерди берүүнүн 
жана аларды кароонун 
эрежелери”; 
- Кыргыз Республикасы-

Колдонулуп жаткан мыйзамдарга 
ылайык келтирүү 
 

Укук 
башкармалыгы 

 
 

01.09.2017-
ж. чейин 
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нын Өкмөтүнүн 2000-
жылдын 24-августундагы 
№520 токтому менен 
бекитилген “Кыргыз 
Республикасында жалпыга 
белгилүү товардык 
белгилер жөнүндө жобо”; 
- Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн 2011-
жылдын 27-октябрындагы 
№685 токтому менен 
бекитилген “Товардык 
белгини жана тейлөө 
белгисин каттоого 
өтүнмөнү түзүүнүн, 
берүүнүн жана карап 
чыгуунун эрежелери”; 
- Кыргыз Республикасы-
нын Убактылуу 
Өкмөтүнүн 2010-жылдын 
9-июлундагы №УӨ118 
токтому менен бекитилген 
“Өнөр жайлык менчик 
объекттерин, селекциялык 
жетишкендиктерди коргоо 
документинен четтөө 
келишимин, аларды 
пайдаланууга укук берүү 
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жөнүндө лицензиялык 
келишимди, салттуу 
билимдерди пайдаланууга 
келишимди, өнөр жайлык 
менчик объектисине 
өзгөчө укуктун күрөөсү 
жөнүндө келишимин жана 
технологияларды өткөрүп 
берүү жөнүндө 
келишимди каттоонун 
эрежелери”; 
- Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн 2012-
жылдын 29-февралындагы 
№153 токтому менен 
бекитилген “Товарлар 
чыгарылган жерлердин 
аталышын каттоого жана 
пайдаланууга укук 
берүүгө өтүнмөнү жана 
катталган товарлар 
чыгарылган жерлердин 
аталышын пайдаланууга 
укук берүүгө өтүнмөнү 
түзүүнүн, берүүнүн жана 
кароонун эрежелери”; 
- Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн 2016-
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жылдын 3-октябрындагы 
№523 токтому менен 
бекитилген “Ойлоп 
табууларды, пайдалуу 
моделдерди, өнөр жай 
үлгүлөрүн, селекциялык 
жетишкендиктерди 
патенттөө, товардык 
белгилерди, тейлөө 
белгилерин, товардын 
чыккан жерлеринин 
аталыштарын каттоо, 
товардын чыккан 
жерлеринин аталыштарын 
каттоо, товарлардын 
чыккан жерлеринин 
аталыштарын пайдалануу 
укугун берүү жана 
патенттик ишенимдүү 
өкүлдөрүн каттоо үчүн 
алымдар жөнүндө жобо”. 
Төмөнкүлөрдү күчүн 
жоготту деп таануу 
жөнүндө: 
- Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн 2007-
жылдын 31-январындагы 
№26 токтому менен 
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бекитилген “Товардык 
белгилерди, тейлөө 
белгилерин, товарлар 
чыгарылган жерлердин 
аталыштарын жана 
фирмалык аталыштарды 
“Интернет” түйүнүндө 
дарек катары колдонуу 
тартиби”; 
- Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн 2006-
жылдын 13-февралындагы 
№94 токтому менен 
бекитилген “Кыргыз 
Республикасынын толук 
же кыскартылган атын 
жана анын негизинде 
түзүлгөн сөздөрдү жана 
сөз айкаштарын 
пайдалануунун тартиби”; 
- Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн 2012-
жылдын 25-
сентябрындагы №634 
токтому менен бекитилген 
“Товардык белгилерде, 
тейлөө белгилеринде, 
юридикалык жактардын 
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аталыштарында "Манас" 
терминин жана анын 
негизинде келип чыккан 
сөздөрдү жана сөз 
айкаштарын 
пайдалануунун тартиби”. 

2.1.2 а) Евразия экономикалык 
биримдигинин алкагында 
эл аралык келишимдерге 
жана эл аралык 
келишимдердин 
долбоорлоруна 
байланыштуу 
мамлекеттик ички жол-
жоболорду иштеп чыгууда 
катышуу, ошондой эле 
ишке ашыруу. 
б) Иш алкагында 
сунуштарды даярдоо:  
- ЕЭКтин интеллектуал-
дык менчик боюнча 
консультативдик 
комитети  

Долбоорлор боюнча тиешелүү 
сунуштарды берүү 
 

Укук 
башкармалыгы 

31.12.2017-
ж. чейин 

 

2.1.3 ИМди коргоо жана сактоо 
маселелери боюнча 
берилген консультация-
ларга талдоо жүргүзүү 
 

Интеллектуалдык менчиктин 
көйгөйлүү маселелери боюнча 
аналитикалык маалымдама 
даярдоо  жана сунуштарды иштеп 
чыгуу 

Укук 
башкармалыгы 

Жарым 
жылдык 
боюнча 
отчеттук 
мезгилден 
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 кийинки 
5инде  
 

2.2 Контрафактылык 
продукцияларды 
жайылтуу деңгээлин 
төмөндөтүү жана укук 
бузуулар менен 
күрөшүүнүн 
натыйжалуулугун 
жогорулатуу үчүн 
мамлекеттер аралык 
жана ведомстволор 
аралык оз ара 
иштешүүнү жөнгө салуу 
 

1. Аналитикалык 
маалымдамалардын саны 

Аттокурова А.  31.12.2017-
ж. чейин 

 

2.2.1 ИМ жаатындагы укук 
бузууларга бөгөт коюу 
боюнча ведомстволор 
аралык комиссиянын 
отурумун өткөрүү боюнча 
сунуштарды иштеп чыгуу 
жана талдоо жүргүзүү 
 

ИМ укуктарын бузуулар менен 
натыйжалуу курөшүү. 
Өлкөнүн рыногунда 
контрафактылык продукциянын 
деңгээлин төмөндөтүү 
 

Укук 
башкармалыгы, 
Автордук укук 
жана чектеш 

укуктар 
башкармалыгы 

30.11.2017-
ж. чейин 

 

2.3. ИМ укуктарын жүзөгө 
ашыруу процессине 
жарандык коомду 
тартуу, талаш-

1. Аналитикалык 
маалымдамалардын 
саны 

Аттокурова А.  31.12.2017-
ж. чейин 
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тартыштарды сотко 
чейин жөнгө салуу үчүн 
медиация институтун 
калыптандыруу 

2.3.1 ИМ чөйрөсүндөгү 
медиация маселелери 
боюнча өлкөлөрдүн 
тажрыйбасын үйрөнүү 
 

Кыргызстанда медиацияны 
өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн карап 
чыгуу үчүн аналитикалык 
маалымат даярдоо 
 

Укук 
башкармалыгы 

Эл аралык бөлүм, 
Инновациялар 

жана 
стратегиялык 

өнүктурүү 
башкармалыгы 

01.07.2017-
ж. чейин 

 

2.3.2 ИМ чөйрөсүндөгү 
медиацияны киргизүү 
жана жайылтуу боюнча 
ЧУАнын долбоорун 
иштеп чыгуу үчүн 
кызыкдар жактар менен 
жолугушуу өткөрүү 

ИМ жаатындагы укук колдонууда 
жарандык коомду тартуу 
 

Укук 
башкармалыгы 

01.11.2017-
ж. чейин 

 

 

III. ИМОну ПАЙДАЛАНУУ ҮЧҮН ШАРТТАРДЫ ТҮЗҮҮ  
 

3.2 Фискалдык, 
административдик жана 
мыйзам чыгаруу 
ченемдерин иштеп 
чыгуу жана ишке 
ашыруу аркылуу ИМ 
объектилерин 

1. Концепция Аттокурова А.  31.12.2017-
ж. чейин 
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өздөштүрүүдө  ЧОИге 
колдоо көрсөтүү 

3.2.1 “ИМ объектилерин 
коммерциялаштыруу 
жөнүндө” КР 
Мыйзамынын 
долбоорунун 
концепциясын иштеп 
чыгуу жана коомдук 
талкуулоого алып чыгуу  
 

Интеллектуалдык  иштин өз 
натыйжаларын коммерциялык 
сатуу жана киргизүү. ИМ 
объектилерин жаратуу жана 
кирггизүү боюнча ЧОИни 
жигердендирүү  
 

ИМ 
Мамфонду, 

Укук 
башкармалыгы 

30.11. 2017-
ж. чейин 

 

 

 

Индикаторлор  
 

№ 

Индикаторлор 

Индикаторду 
өлчөө 

мезгилдүүлүгү 

2017-жылга индикатордун 
божомолдонгон мааниси 

 
1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв. 2017 

1.  Апелляциялык кеңеш карап чыккан 
каршы пикирлердин жана арыздардын 
саны 

Жарым жылдык 
боюнча   2 2 4 

2.  Интеллектуалдык менчик системасын 
өркүндөтүү боюнча иштелип чыккан 
ченемдик укуктук актылардын саны 

Жарым жылдык 
боюнча   1 - 1 

3.  Кыргызпатенттин катышуусу менен Квартал сайын  3 3 3 3 12 
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интеллектуалдык менчик жаатындагы 
талаш-тартыштардын саны  

4.  Интеллектуалдык менчик объектилерине 
укуктарды коргоо маселелери боюнча 
өткөрүлгөн консультациялар боюнча 
аналитикалык маалымдамалардын саны 

Квартал сайын  

1 1 1 2 5 

5.  Катталган  лицензиялык келишимдердин 
саны 

Квартал сайын  25 25 26 27 103 

6.  Өткөрүлгөн окутуу курстарынын саны  Квартал сайын  1 1 1 1 4 
7.  Окутуу курстарынын угуучуларынын 

саны  
Квартал сайын  20 20 20 20 80 

8.  Иштелип чыккан программалардын саны  Жарым жылдык 
боюнча   - 1 - - 1 

9.  Концепция Жылдык - - - 1 1 
 

 

Башкармалыктын начальниги                                                   А.Аттокурова 

 

Макулдашылды:  

Статс-катчы         Ж. Ташиев  

 

Төраганын орун басары       С. Байзаков    
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БЕКИТЕМИН 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 
мамлекеттик кызматынын төрагасы 
_____________________ Д. Эсеналиев 

 
2017-жылдын 5-январы 

 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 

мамлекеттик кызматынын 2017-жылга басылмаларынын планы 
 

№ Максаттары/милдетте
ри 

Индикаторлору Жооптуулар Мөөнөт
ү  

Басылмалардын 
параметрлери 

Финанс
ылыкч

ыгымда
ры 

(сом) 
I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИН ЖАРАТУУ БОЮНЧА 

МҮМКҮНЧҮЛҮКТҮ КҮЧӨТҮҮ  

1.1. Авторлорго интеллек-
туалдык ишмердүүлүк-
түн жаңы натыйжала-
рын жаратууга жана 
ойлоп табуучулардын, 
авторлордун жана 
илимий кызматкерлер-
дин кадыр-баркын көтө-
рүүгө колдоо көрсөтүү  

- ИМди 
өнүктүрүүгө 
кошкон салымы 
үчүн моралдык 
сыйлоо боюнча 
басылмалардын 
саны 

Рымбекова Н. Н. 
 

Квартал 
сайын 
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№ Иш-чаралар Күтүлгөн 
натыйжа 

Жооптуулар Мөөнөтү  Басылмалардын 
параметрлери 

Чыгым
дык 

мате-
риалдар 

(сом) 
1.1.
1. 

В. И. Нифадьевдин илимий 
эмгектеринин 
библиографиялык 
көрсөткүчүн чыгаруу 
(окумуштуунун 70 
жылдыгына карата)  

Илимдин белгилүү 
ишмерлеринин 
МПТКны 
өнүктүрүүгө 
кошкон салымы 
жөнүндө коомго 
маалымат берүү  

(Мамлекеттик 
патенттик-
техникалык 
китепкана) 

30.04.201
7-жылга 
чейин  

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

 

1.1.
2. 

“Ардак китебин” чыгаруу 
(МПТКнын негизделген 
күнүнүн 50 жылдыгына 
карата) 

Илимдин белгилүү 
ишмерлеринин 
МПТКны 
өнүктүрүүгө 
кошкон салымы 
жөнүндө коомго 
маалымат берүү 

(Мамлекеттик 
патенттик-
техникалык 
китепкана) 

31.10.201
7-жылга 

чейин 

1 Ардак китеби, 
2 нускада, толук 
түстүү, кагазда, 
калыбы: А4 
көлөмү: 100 бет. 

 

1.3. Интеллектуалдык 
менчикти жаратуу үчүн 
инфратүзүмдү 
өнүктүрүү  

- Мамлекеттик 
патенттик фонд 
үчүн басылган 
материалдардын 
саны  

Рымбекова Н. Н. 
 

Ай 
сайын 

  

1.3.
1. 

«Интеллектуалдык 
менчик» расмий 
бюллетенинде №12/2016 – 
1-11/2017-жылдары 

Мамлекеттик 
патенттик фондду 
себилдөө жана 
патенттик 

(Мамлекеттик 
реестрлер 
бөлүмү) 

Ай сайын 
15ине 
чейин 

12 чыгарылыш,  
72 нускада – 
кагазда, 
60 нускада – 
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жарыяланган Кыргыз 
Республикасынын ойлоп 
табууларынын 
сыпаттамаларын чыгаруу 

маалыматты 
жайылтуу 

компакт-дискте, 
а/к, жалпы 
көлөмү – 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) 

28.02.201
7-жылга 
чейин 

1 журнал 85 
нускада (10 
нускасы – 
кагазда, 75 
нускасы – 
компакт-дискте), 
мамл. жана 
расмий 
тилдерде. Бир 
журналда,  
калыбы:А4, 
ак/кара, көлөмү: 
200 бет 

 

1.3.
3. 

Интеллектуалдык менчик 
жаатындагы Кыргыз 
Республикасынын 
ченемдик-укуктук 
актыларынын реестрин 
чыгаруу  

ИМ чөйрөсүндө 
колдонулуп жаткан 
мыйзамдар 
жөнүндө маалымат 
жайылтуу  

(Инновациялар 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы) 

31.03.201
7-жылга 

чейин 

1 брошюра 30 
нускада, кагазда, 
а/к, мамл. жана 
расмий 
тилдерде. бир 
брошюрада, 
көлөмү:+- 100 
бет 

 

1.5. Таланттуу балдарды 
жана жаштарды 
табуунун жана 

- Количество 
изданий в 
поддержку 

Рымбекова Н. Н. 
 

Квартал 
сайын 
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чыгармачылык процесске 
тартуунун 
механизмдерин иштеп 
чыгуу 

творчества 
молодежи 

1.5.
1. 

Жаш авторлордун кол 
жазмаларынын 
«Саамалык-13»  
Китебин чыгаруу 

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

(Интеллектуалды
к менчиктин 
мамлекеттик 

фонду) 

31.05.201
7-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 

(Интеллектуалды
к менчиктин 
мамлекеттик 

фонду) 

31.10.201
7-жылга 
чейин 

7 китеп 1050 
нускада (ар бири 
150 нускадан), 
кагазда, а/к,   
түстүү арасына 
салуулар жана 
мукабасы 
калыбы:А5, 
көлөмү: 200 бет 

 

1.6. Илимий-техникалык 
чыгармачылык 
борборлорунун тармагын 
кеңейтүү, окуу-усулдук 

- Балдардын жана 
жаштардын 
техникалык 
чыгармачылык 

Рымбекова Н. Н. 
 

Квартал 
сайын 
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материалдарды иштеп 
чыгуу. 
 

борборлорунун 
тармагын 
өнүктүрүү 
максаттарындагы 
окуу-усулдук 
басылмалардын 
саны  

1.6.
1.  

Техникалык 
чыгармачылык 
конкурстарынын жана 
көргөзмөлөрүнүн 
материалдарын 
(каталогдор, грамоталар, 
дипломдор, программалар, 
чакылуулар ж.б.) чыгаруу:  
- «Биз ХХI кылымдын 
интеллектуалдарыбыз” 
эл аралык жаштар 
конкурсу жана мектеп 
окуучулардын жана 
студенттердин илимий-
техникалык олимпиадасы;  
- Балдар техникалык 
чыгармачылыгынын 
көргөзмөсү; 
- “Идеялар жармаңкеси” 
конкурсу 

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

(Интеллектуалды
к менчиктин 
мамлекеттик 

фонду) 

Квартал 
сайын 

отчеттук 
мезгилде

н 
кийинки 
айдын 
5ине 

чейин  

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

 

1.6. Ленин районунун Жаш Балдар техникалык (Интеллектуалды 31.10.201 1 брошюра 100  
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2.  техниктер станциясынын 
тажрыйбасынан алынган 
“Радиотехникалык 
ийримдин негиздери” 
усулдук колдонмосун 
чыгаруу  

чыгармачылык 
мекемелерине 
маалыматтык-
усулдук жардам 
көрсөтүү  

к менчиктин 
мамлекеттик 

фонду) 

7-жылга 
чейин 

нускада (расмий 
тилде), кагазда, 
к/а, түстүү 
арасына 
салуулар, 
калыбы:А5, 
көлөмү: 65 бет  

1.8. Өнүгүүдөгү 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. 

Ойлоп табууга, пайдалуу 
моделге, өнөр жай 
үлгүсүнө патентти, 
өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигиндеги 
патентти күчүндө кармоо 
үчүн, патенттин күчүн 
калыбына келтирүү үчүн 
алым төлөө боюнча 
эскерткич чыгаруу  

Патен ээлерине 
маалымат берүү, 
патентти күчүндө 
кармоо үчүн алым 
төлөө процессин 
түшүндүрүү 

(Мамреестрлер 
бөлүмү) 

31.01.201
7-жылга 
чейин 

2 эскерткич 100 
нускада, (50 
нускадан – мамл. 
ж. расмий 
тилдерде), 
кагазда, түстүү, 
калыбы:А6, 
көлөмү: 6 беттен 
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1.8.
2. 

“Кыргызпатент жөнүндө 
жалпы маалымат” 
проспектин чыгаруу 

Ведомствонун 
ишмердүүлүгү 
жөнүндө коомго 
маалымат берүү  

(Инновациялар 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы) 

31.01.201
7-жылга 
чейин 

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

 

1.8.
3. 

“Кыргызпатенттин 2017-
жылга негизги иш-
чараларынын планы” 
брошюрасын чыгаруу 

Ведомствонун 
2017-жылга 
пландары жөнүндө 
маалымат берүү  

(Инновациялар 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы) 

31.03.201
7-жылга 
чейин 

1 брошюра 35 
нускада, кагазда, 
к/а., калыбы: А5, 
мамл. ж. расмий 
тилдерде бир 
брошюрада, 
көлөмү: 150 бет 

Өзг.. 

1.8.
4. 

“Кыргызпатенттин 
кабарлары: 
интеллектуалдык менчик 
жана инновациялар 
маселелери” илимий-
практикалык журналынын 
№2/2016, №1/2017  
сандарын кыргыз жана 
орус тилдеринде бир 
журналда чыгаруу 

КРӨ ИМИМКнын 
ишмердүүлүк 
багыттары жана 
жүргүзгөн иштери 
жөнүндө коомго 
маалымат берүү, 
ойлоп табуучулар 
үчүн маалыматтык 
аянт түзүү  

(Бардык 
түзүмдүк 

бөлүмдөр) 

№2/2016 
–28.02. 
2017-
жылга 
чейин 

№1/2017 
– 31.07. 
2017-
жылга 
чейин  

Журналдын 2 
номери, 
Нускасы: 120 
даана, кагазда 
(ар бир 
чыгарылышы 60 
нускадан),  
70 нуска –  
компакт-дискте 
(ар бир 
чыгарылышы 35 
нускадан), мамл. 
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ж. расмий 
тилдерде 1 
чыгарылышта,  
түстүү, 
калыбы:А4, 
көлөмү: 150 бет 

1.8.
5. 

«Жылдык отчет - 2016» 
басылмасын чыгаруу 

2016-жылда ИМ 
тутумун 
өнүктүрүүнүн 
тенденциялары 
жөнүндө коомго 
маалымат берүү  

(Инновациялар 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы) 

31.03.201
7-жылга 
чейин 

1 журнал 100 
нускада (10 
нускасы –
кагазда, 90 
нускасы – 
компакт-дискте), 
калыбы:А4, 
толук түстүү, 
бир журналда 
мамл. расмий, эл 
аралык тилдерде, 
көлөмү: 200 бет 

 

1.8.
6. 

2017-2021-жылдарга 
Кыргыз Республикасында 
интеллектуалдык 
менчикти өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик 
программасы” журналын 
чыгаруу  

ИМ тутумун 
өнүктүрүүнүн 
артыкчылыктуу 
багыттары 
жөнүндө маалымат 
берүү  

(Инновациялар 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы)  

31.03.201
7-жылга 
чейин 

1 журнал 100 
нускада, бир 
басылмада мамл. 
расмий, эл 
аралык тилдерде, 
кагазда, толук 
түстүү, 
калыбы:А4, 
көлөмү: 150 бет 

 

1.8. «Ойлоп табууларды Дараметтүү өтүнмө (Экспертиза 31.03.201 2 эскерткич 100  
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7. патенттөө» эскерткичин 
чыгаруу  

берүүчүлөргө 
маалымат берүү, 
жол-жоболорду 
түшүндүрүү  

башкармалыгы) 
 

7-жылга 
чейин 

нускада (70 
нускасы –расмий 
тилде, 30 
нускасы – мамл. 
тилде), кагазда, 
калыбы:А5, 
көлөмү: 12 бет 

1.8.
8. 

«Пайдалу моделдерди 
патенттөө» эскерткичин 
чыгаруу 

Дараметтүү өтүнмө 
берүүчүлөргө 
маалымат берүү, 
жол-жоболорду 
түшүндүрүү  

(Экспертиза 
башкармалыгы) 

31.03. 
2017-
жылга 
чейин 

2 эскерткич 100 
нускада (70 
нускасы –расмий 
тилде, 30 
нускасы – мамл. 
тилде), кагазда, 
калыбы:А5, 
көлөмү:8 бет 

 

1.8.
9. 

«Өнөр жай үлгүлөрүн 
патенттөө» эскерткичин 
чыгаруу 

Дараметтүү өтүнмө 
берүүчүлөргө 
маалымат берүү, 
жол-жоболорду 
түшүндүрүү  

(Экспертиза 
башкармалыгы) 

31.03.201
7-жылга 
чейин 

2 эскерткич 100 
нускада (70 
нускасы –расмий 
тилде, 30 
нускасы – мамл. 
тилде), кагазда, 
калыбы:А5, 
көлөмү:12 бет 

 

1.8.
10. 

«Товарных белгилерди 
жана  тейлөө белгилерин 
каттоо» эскерткичин 
чыгаруу 

Өтүнмө ээлерине 
улуттук жол-жобо 
боюнча өтүнмө 
берүү жөнүндө 
маалымат берүү  

(Экспертиза 
башкармалыгы) 

31.03.201
7-жылга 
чейин 

2 эскерткич 100 
нускада (70 
нускасы –расмий 
тилде, 30 
нускасы – мамл. 
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тилде), кагазда, 
түстүү 
калыбы:А5, 
көлөмү:8 бет 

1.8.
11. 

«Товардык белгилерди эл 
аралык каттоо» 
эскерткичин чыгаруу 

Өтүнмө ээлерине 
Мадрид тутуму (эл 
аралык жол-жобо) 
боюнча өтүнмө 
берүү жөнүндө 
маалымат берүү  

(Экспертиза 
башкармалыгы) 

31.03.201
7-жылга 
чейин 

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

 

1.8.
12. 

«Товарлар чыгарылган 
жерлердин аталыштары» 
эскерткичин чыгаруу 

Өтүнмө ээлерине 
каттоого өтүнмө 
берүү жөнүндө 
маалымат берүү 
 

(Экспертиза 
башкармалыгы) 

31.03.201
7-жылга 
чейин 

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

 

1.8.
13. 

«Селекциялык 
жетишкендиктерди 
укуктук коргоо» 
эскерткичин чыгаруу 

Дараметтүү өтүнмө 
берүүчүлөргө 
маалымат берүү, 
жол-жоболорду 
түшүндүрүү 

(Экспертиза 
башкармалыгы) 

31.03.201
7-жылга 
чейин 

2 эскерткич 100 
нускада (ар бири 
50 нускадан 
мамл. ж.расмий 
тилдерде), 
кагазда, түстүү 

 



 

110 

калыбы:А5, 
көлөмү: ар бири 
7 беттен 

1.8.
14. 

 «Салттуу билимдерди 
каттоо» эскерткичин 
чыгаруу 

Дараметтүү өтүнмө 
берүүчүлөргө 
маалымат берүү, 
жол-жоболорду 
түшүндүрүү 

(Экспертиза 
башкармалыгы) 

31.03.201
7-жылга 
чейин 

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

 

1.8.
15. 

2022-жылга чейинки 
мезгилге Кыргыз 
Республикасын илимий-
инновациялык 
өнүктүрүүнүн 
концепциясы 

Кыргыз 
Республикасынын 
экономикасын 
өнүктүрүүнүн 
артыкчылыктуу 
багыттары 
жөнүндө коомго 
маалымат берүү  

(Инновациялар 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы) 

30.09.201
7-жылга 
чейин 

1 журнал, 100 
нускада, бир 
басылмада мамл. 
расмий, эл 
аралык тилдерде, 
кагазда,толук 
түстүү, 
калыбы:А4, 
көлөмү: 150 бет 

Изм. 

1.8.
16. 

“Авторлордун мүлктүк 
укуктарын жамааттык 
башкаруу боюнча чет 
өлкөлөрдүн 
тажрыйбалары” 
брошюрасын чыгаруу  

Авторлордун 
мүлктүк укуктарын 
жамааттык 
башкаруу жөнүндө 
пайдалануучуларга 
маалымат берүү  

(Автордук укук 
жана чектеш 
укуктар 
башкармалыгы) 

31.03.201
7-жылга 
чейин 

1 брошюра 200 
нускада, кагазда, 
түстүү, 
калыбы:А5, 
көлөмү: 15 бет 

 

1.8. “Авторлордун жана укук Авторлордун (Автордук укук 30.04.201 2 брошюра 100  
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17. ээлеринин мүлктүк 
укуктарын жамааттык 
башкаруу” брошюрасын 
чыгаруу 

мүлктүк укуктарын 
жамааттык 
башкаруу жөнүндө 
пайдалануучуларга 
маалымат берүү 

жана чектеш 
укуктар 

башкармалыгы) 

7-жылга 
чейин 

нускада, (50 
нускадан – мамл. 
ж. расм. 
тилдерде), 
кагазда, түстүү, 
калыбы:А5, 
көлөмү: 15 бет 

1.8.
18. 

«Китепканачынын 
колдонмо китеби: 
автордук укук жөнүндө 
эмнени билүү керек” 
брошюрасын чыгаруу  

Автордук укук 
жаатында 
китепканачыларды
н билимин 
кеңейтүү 

(Мамлекеттик 
патенттик-
техникалык 
китепкана 
 
) 

30.04.201
7-жылга 
чейин 

1 брошюра, 100 
нускада, кагазда, 
к/а, калыбы:А5, 
көлөмү: 50 бет 

 

1.8.
19. 

“ТИКБ тармагы Кыргыз 
Республикасында” 
эскерткичин чыгаруу 

ТИКБнын 
ишмердүүлүгү 
жана кызмат 
көрсөтүүлөрү 
жөнүндө маалымат 
берүү  

(Интеллектуалды
к менчиктин 
мамлекеттик 

фонду) 

30.06.201
7-жылга 
чейин 

2 эскерткич 200 
нускада (100 
нускадан мамл. 
ж. 
расм.тилдерде, 
кагазда, түстүү, 
калыбы:А6, 
көлөмү: 6 бет 

Январь 
оңд.. 
170 

нускада
: 100-
кырг., 
70 – 
орус 

тилдерд
е 
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1.8.
20. 

“Кыргыз 
Республикасында 
автордук укукту жана 
чектеш укуктарды коргоо” 
брошюрасын чыгаруу 

Дараметтүү өтүнмө 
берүүчүлөргө 
маалымат берүү, 
аймактарда жол-
жоболорду 
түшүндүрүү  

(Автордук укук 
жана чектеш 

укуктар 
башкармалыгы) 

30.06.201
7-жылга 
чейин 

2 брошюр 100 
нускада (50 
нускадан – мамл. 
ж. расм. 
тилдерде), 
кагазда, түстүү, 
калыбы:А5, 
көлөмү: 15 бет 

 

1.8.
21. 

“Интеллектуалдык менчик 
мамлекеттик фондунун 
ишмердүүлүгү (2013-
2016-жылдар)” китебин 
чыгаруу 

Интеллектуалдык 
менчик 
мамлекеттик 
фондунун 
ишмердүүлүгүнүн 
натыйжалары 
жөнүндө коомго 
маалымат берүү  

(Интеллектуалды
к менчиктин 
мамлекеттик 

фонду) 

31.08.201
7-жылга 
чейин 

1 китеп 200 
нускада (100 
нускадан – мамл. 
ж. расмий 
тилдерде), к/а, 
түстүү арасына 
салуулар жана 
мукабасы менен, 
калыбы:А5, 
көлөмү: 200 бет 

 

1.8.
22. 

«Автордук укук. Жеке 
көчүрмөлөө» 

Автордук 
сыйакыларды 
чогултуу 
тутумундагы 
дүйнөлүк 
тенденциялар 
жөнүндө коомго 
маалымат берүү 

(Автордук укук 
жана чектеш 

укуктар 
башкармалыгы) 

31.10.201
7-жылга 
чейин 

1 брошюра 50 
нускада (расмий 
тилде), кагазда, 
түстүү,  
калыбы:А5, 
көлөмү: 30 бет 
 

 

1.8.
23. 

“Кыргызстандын чет 
өлкөлөр менен 

Кыргыз 
Республикасынын 

(Мамлекеттик 
патенттик-

01.10.201
7-жылга 

1 көрсөткүч, 25 
нускада, к/а., 
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кызматташуусу (2009-
2017)” библиографиялык 
көрсөткүчүн чыгаруу 

чет өлкөлөр менен 
кызматташуусун 
чыңдоо жөнүндө 
маалымат берүү  

техникалык 
китепкана) 

чейин калыбы:А5, 
көлөмү: 25 бет 

1.8.
24. 

Семинарлардын, тегерек 
үстөлдөрдүн, 
тренингдердин, 
конференциялардын, 
форумдун таркатуучу 
материалдарын чыгаруу 

КРӨ ИМИМКнын 
ишмердүүлүгүн 
маалыматтык 
колдоо 

(Бардык 
түзүмдүк 

бөлүмдөр) 
 

Квартал 
сайын 

отчеттук 
мезгилде

н 
кийинки 
айдын 
5ине 

чейин 

Ар кандай 
калыпта, 
көлөмдө, 
маалымат алып 
жүрүучүлөр,  к/а. 
жана түстүү 
 

 

II. ИМОну коргоонун жана укук алуунун механизмдерин жакшыртуу  
2.1. Интеллектуалдык 

менчиктин 
натыйжаларына укук 
берүүнүн жол-
жоболорун жакшыртуу  

- Интеллектуа
лдык менчик 
объектилерине 
укуктарды коргоо 
боюнча 
чыгарылган 
материалдардын 
саны  
 

Рымбекова Н.Н. Ай 
сайы

н 

  

2.1.
1. 

“Интеллектуалдык 
менчик” расмий 
бюллетендин №12/2016 – 
1-11/2017 сандарын 

КРнын 
мамлекеттик 
реестрлеринде 
катталган ойлоп 
табуулар, пайдалуу 

(Экспертиза 
башкармалыгы, 

Автордук укук жана 
чектеш укуктар 
башкармалыгы, 

Ай 
сайын 
отчет
тук 

мезги

12 номер,  
780 нускада (65 
нускадан – ай 
сайын) 
кагазда, 

12,1, 
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чыгаруу моделдер, өнөр жай 
үлгүлөрү, товардык 
белгилер, 
көрсөткүчтөр, 
ТЧЖА, фирмалык 
аталыштар, 
программалык 
продуктулар 
жөнүндө 
маалыматтарды 
жарыялоо. 

Мамлекеттик 
реестрлер бөлүмү) 

лден 
кийин

ки 
айды

н 
5ине 

чейин 

720 нускада – 
компакт-дискте 
(60 нускадан – ай 
сайын), к/а, 
түстү, 
калыбы:А4, 
көлөмү: +- 120 
бет 

2.1.
2. 

“Товарлардын жана 
кызмат көрсөтүүлөрдүн 
эл аралык жиктемеси 
(ТКЭЖ)” жиктемесин 
чыгаруу 

Издөөнү, 
эксперттердин 
ишин 
жөнөкөйлөштүрүү 
жана укуктук 
коргоо берүүнүн 
сапатын 
жакшыртуу  

(Экспертиза 
башкармалыгы) 

31.03.
2017-
жылг
а 
чейин 

1 том 8 нускада, 
кагазда, түстүү, 
калыбы:А4, 
көлөмү: 363 бет 

 

2.2. Контрафактылык 
продуктуларды 
жайылтуунун деңгээлин 
төмөндөтүү жана укук 
бузууларга каршы 
күрөштүн 
натыйжалуулугун 
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жогорулатуу үчүн 
мамлекеттер аралык 
жана ведомстволор 
аралык өз ара 
аракеттешүүнү жөнгө 
салуу  

2.2.
1. 

«Антиконтрафакт-2017» 
форумунун 
материалдарынын 
жыйнагын чыгаруу 

«Антиконтрафакт-
2017» форумунун 
ишинин 
натыйжалары 
жөнүндө маалымат 
берүү  

(Автордук укук 
жана чектеш 

укуктар 
башкармалыгы) 

30.09.
2017-
жылг
а 
чейин 

1 жыйнак 700 
нускада (расмий 
тилде), кагазда, 
түстүү арасына 
салуулар жана 
мукабасы менен,, 
калыбы:А5, 
көлөмү: 200 бет 

 

II. ИМОну пайдалануу үчүн шарттарды түзүү 
3.4. ИМдин авторлору менен 

бизнес-түзүмдөрдүн өз 
ара аракеттешүүсү үчүн 
тажрыйба-көрсөтүү 
аянттарын түзүү 

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

Рымбекова Н. Н. Квартал 
сайын 
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басылмалардын 
саны 

3.4.
1. 

Чакан жана орто 
ишканаларга жардам 
катары  «Керамика: 
даярдоо технологиясы, 
жабдуулар» рефераттык 
жыйнак чыгаруу 

Жаңы 
технологиялар 

жана 
атаандаштыкка 

жөндөмдүү 
продуктуларды 

иштеп чыгуу 
жөнүндө 

ЧОИлердин 
өкүлдөрүнө 

маалымат берүү  

(Мамлекеттик 
патенттик-
техникалык 
китепкана) 

30.04.2017
-жылга 
чейин 

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

 

3.4.
2.  

Чакан жана орто 
ишканаларга жардам 
катары «Айнек: даярдоо 
технологиясы, 
жабдуулар» рефераттык 
жыйнак чыгаруу 

Жаңы 
технологиялар 

жана 
атаандаштыкка 

жөндөмдүү 
продуктуларды 

иштеп чыгуу 
жөнүндө 

ЧОИлердин 
өкүлдөрүнө 

маалымат берүү 

(Мамлекеттик 
патенттик-
техникалык 
китепкана) 

30.10.207
-жылга 
чейин 

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

 

 Жыл ичиндеги финансылык чыгымдар: 1000, 0 миң сом 
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Индикаторлор 

 

№ Көрсөткүчтүн аталышы Индикатор 
өлчөмүнүн 

булагы 

Индикатор 
өлчөмүнүн 

мезгилдүүлүгү 

Индикатордун алдын ала 
маалымдалган мааниси 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2017-
жыл 

1.  
ИМди өнүктүрүүгө кошкон 
салымы үчүн моралдык сыйлоо 
боюнча басылмалардын саны 

Материалдарды 
даярдоо жана 
полиграфия 
башкармалыгы  

квартал сайын 

0 1 0 1 2 

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 чыгармачылык 
борборлорунун тармагын 
өнүктүрүү максаттарындагы 
окуу-усулдук басылмалардын 
саны  

Материалдарды 
даярдоо жана 
полиграфия 
башкармалыгы 

квартал сайын 

0 0 0 1 1 

5. Интеллектуалдык менчиктин 
ролу жана мааниси жөнүндө 

Материалдарды 
даярдоо жана 

ай сайын 27 7 4 2 40 
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коомду маалыматташтыруу 
максаттарында чыгарылган 
материалдардын саны 

полиграфия 
башкармалыгы 

6. 

Интеллектуалдык менчик 
объектилерине укуктарды коргоо 
боюнча чыгарылган 
материалдардын саны  

Материалдарды 
даярдоо жана 
полиграфия 
башкармалыгы 

ай сайын 

4 3 3 3 13 

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 35 16 10 18 79 

 

Башкармалыктын начальниги       Н. Рымбекова 
 
«МАКУЛДАШЫЛДЫ» 
 

 Статс-катчы          Ж. Ташиев 
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БЕКИТЕМИН 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 
мамлекеттик кызматынын төрагасы 
_____________________ Д. Эсеналиев 

 
2017-жылдын «_____»  ы 

 
Эл аралык бөлүмдүн 2017-жылга Иш планы  

№ Иш-чаралардын 
аталыштары 

Аткаруу 
мөөнөтү 

Аткаруучу, 
катышуучу 

Каржылоо Эскертүү/Иштеп 
чыгуу 

 I. Тышкы саясаттык иш-чаралар 
1.1. ИМ жаатында коргоо жана 

сактоо маселелери боюнча 
окутуу курстарынын 
чөйрөсүндөгү КРнын 
учурдагы абалын баалоо үчүн 
Кыргызпатентке ИМБДУнун 
эксперттеринин келүүсүн 
уюштуруу  

30.03.2017-
жылга 
чейин  

Эл аралык 
бөлүм 

ИМБДУ, 
Кыргызпатент 

ИМ жаатында коргоо 
жана сактоо 
маселелери боюнча 
окутуу курстарынын 
чөйрөсүндөгү КРнын 
учурдагы абалын 
баалоо 

1.2 Бүткүлроссиялык 
интеллектуалдык менчик 
уюму (РФ) жана Broadcast 
music, INC (АКШ) коому 
менен бирге авторлордун 
мүлктүк укуктарын 
жамааттык башкаруу боюнча 

01.04.2017-
жылга 
чейин 

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

Broadcast music, 
INC (США), 
Кыргызпатент, 
Бүткүлроссиялык 
ИМО 

Авторлордун жана 
укук ээлеринин 
мүлктүк укуктарын 
жамааттык башкаруу 
чөйрөсүндө чет 
өлкөлүк автордук 
коомдор менен 
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кызыкчылыктардын тең 
өкүлчүлүгү жөнүндө 
келишим түзүү  

бөлүм  кызматташууну 
кеңейтүү. 

1.3. ИМБДУнун Академиясы 
менен Кыргызпатенттин 
ортосунда кызыкдар тараптар 
үчүн ИМ чөйрөсүндө окутуу 
боюнча усулдук жардам 
көрсөтүү тууралуу 
меморандум түзүү  

01.07.2017-
жылга 
чейин 

Эл аралык 
бөлүм 

Кыргызпатент, 
ИМБДУ 
 

Эл аралык жана 
аймактык 
өнөктөштөрдүн 
тажрыйбасын эске 
алып ИМ боюнча 
окуу борборун түзүү  

1.4. Кыргызпатенттин 
адистеринин ИМБДУнун 
арбитраж жана ортомчулук 
боюнча борборуна баруусун 
уюштуруу  

01.07.2017-
жылга 
чейин 

Эл аралык 
бөлүм Укук 
башкармалыгы  

ИМБДУ, 
Кыргызпатент 
 

Талаш-тартыштарды 
жөнгө салуу 
жаатында тажрыйба 
изилдөө. 
Медиаторлорду 
даярдоо  

1.5.  Инновация жаатында 
ведомствонун тажрыйбасын 
изилдө үчүн Финляндиянын 
патенттер жана каттоо 
боюнча ведомствосуна 
таанышуу үчүн барууну 
уюштуруу 

01.07.2017-
жылга 
чейин 

Эл аралык 
бөлүм 

Кыргызпатент Патенттер жана 
каттоо боюнча 
Финляндиянын 
ведомствосунун 
тажрыйбасын, 
ошондой эле 
инновациялар 
жаатындагы 
Финляндиянын 
тажрыйбасын 
изилдөө  

1.6.  Кыргыз Республикасынын 01.12.2017- Эл аралык ИМБДУ, КРда 
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Өкмөү менен 
Интеллектуалдык менчиктин 
бүткүл дүйнөлүк уюмунун 
ортосунда кызматташуу 
жөнүндө Меморандумга кол 
коюуну уюштуруу боюнча 
иштерди жүргүзүү 

жылга 
чейин 

бөлүм Укук 
башкармалыгы 

Кыргызпатент 
 

интеллектуалдык 
менчик тутумун 
жакшыртуу  

1.7. Интеллектуалдык менчик 
жана инновациялар жаатында 
Кыргыз-Россия өнүктүрүү 
фонду менен кызматташуу 
жөнүндө Меморандумдун 
долбоорун кол коюуга 
даярдоо  

01.05.2017-
жылга 
чейин 

Эл аралык 
бөлүм  
Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы  

Кыргызпатент 
 

ИМ объектилерин 
киргизүү 
маселелеринде узак 
мөөнөттүү жана 
жемиштүү 
кызматташтыкты 
камсыз кылуу  

II. Долбоордук ишмердүүлүк 
2.1. “Интеллектуалдык менчикти 

жаратуунун стратегиясы” 
тренингин уюштуруу  

10.02.2017-
жылга чейин  

Эл аралык 
бөлүм 
Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы 

Эстониянын 
интеллектуалдык 
менчик жана 
технологияларды 
трансферлөө 
борбору,  
Кыргызпатент  

ИМди жаратуу 
стратегиясы 
жаатында 
Эстониянын 
тажрыйбасын 
изилдөө  

2.2. «Патентттик ландшафт 
боюнча» семинар уюштуруу 

01.08.2017-
жылга чейин 
 
 
 

Эл аралык 
бөлүм 
Экспертиза 
башкармалыгы 
ИМ Мамфонду 

ИМБДУ, ЕАПУ, 
Кыргызпатент 
 
 

Патентттик 
ландшафтты түзүү 
боюнча тажрыйбаны 
изилдөө  
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2.3. «Интеллектуалдык менчик 
инновациялык экономикада» 
деген семинар уюштуруу 
 

01.06.2017-
жылга чейин 
 

Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы  
Эл аралык 
бөлүм 

ИМБДУ, 
Кыргызпатент 
 

Иш-чараларды 
өкөрүү жана 
семинардын 
мазмундуу бөлүгүн 
түзүү ишине көмөк 
көрсөтүү боюнча 
уюштуруу-даярдоо 
иш-чараларын ишке 
ашыруу 

2.4.  Инновациялык долбоорлор 
маселелери боюнча КЭРдин 
Интеллектуалдык менчик 
боюнча мамлекеттик 
ведомствосу менен 
биргелешкен тегерек үстөлдү 
уюштуруу  

01.09.2017-
жылга чейин 
 
  
 

Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы  
Эл аралык 
бөлүм 

Кыргызпатент, 
SIPO 
 
 
 

ИМ жана 
инновациялар 
жаатында чет өлкөлүк 
патенттик 
ведомстволор менен 
тажрыйба алмашуу  

2.5. Кыргызпатент менен 
«Строгино» 
технопаркынын ортосунда 
кызматташуунун алкагында 
КРнын инновациялык 
долбоорлорун ишке ашыруу 
жаатында келечекти жана 
мүмкүнчүлүктөрдү талкуулоо 
максатында биргелешкен 
тегерек үстөлдрдү уюштуруу  

01.11.2017-
жылга чейин 
 
 
 

Инновациялар 
жана 
стратегиялык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы  
Эл аралык 
бөлүм 
 

Кыргызпатент 
 

Кызматташуу үчүн 
артыкчылыктуу 
багыттарды аныктоо 

2.6. “Ойлоп табуучулукту 
жигердендирүүдө 

20.04.2017-
жылга чейин 

Госфонд ИС  
Эл аралык 

Кыргызпатент, 
Эстониянын ИМ 

Технологияларды 
жана инновацияларды 
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Технологияларды жана 
инновацияларды колдоо 
борборлорунун ролу: 
Эстониянын тажрыйбасы” 
семинарын өткөрүү (Ош, 
Жалал-Абад, Баткен) 

 бөлүм жана 
технологияларды 
трансферлөө 
борбору 

колдоо 
борборлорунун 
координаттарын 
окутуу  

2.7. Кыргызпатент менен 
Роспатенттин ортосундагы 
кызматташуунун алкагында 
эки ведомствонун адистерин 
бирге окутуу, кесиптик кайра 
даярдоо жана 
квалификациясын жогорулатуу 
максаттарында аралыктан 
окутуу технологиясын 
практикага киргизүүнү ишке 
ашыруу 

01.12.2017-
жылга чейин 

Түзүмдүк 
бөлүмдөр, 
Эл аралык 
бөлүм 

Кыргызпатент 
Роспатент  

Кыргызпатенттин 
кызматкерлеринин 
квалификациясын 
жогорулатуу 

2.8. Рига техникалык университети 
(РТУ) менен Кыргызпатенттин 
ортосунда өз ара түшүнүшүү 
жөнүндө меморандумга кол 
коюу 

 01.08.2017-
жылга чейин  

Эл аралык 
бөлүм 

Кыргызпатент Инновациялык 
долбоорлорду колдоо 
жаатында РТУнун 
технологияларды 
жана инновацияларды 
трансферлөө борбору 
менен тажрыйба 
алмашуу 

2.9. РФнын жана Грузиянын 
автордук коомдорунун 
катышуусу менен жеке 

31.11.2017-
жылга чейин 

Автордук укук 
жана чектеш 
укуктар 

Кыргызпатент, 
РФнын жана 
Грузиянын 

Автордук укук жана 
чектеш укуктар 
чөйрөсүндөгү 
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көчүрмөлөө үчүн автордук 
сыйакыларды чогултуу 
маселелери боюнча аймактык 
семинарды өткөрүүгө 
катышуу. 

башкармалыгы,  
Эл аралык 
бөлүм 

Автордук 
коомдору 
 

колдонулуп жаткан 
мыйзамдар менен 
кызыкдар болгон 
тараптарды 
(импортерлор, 
авторлор, бажы 
органдары) 
тааныштыруу 

III. Окуу ишмердүулүгү 
3.1. Кыргызпатенттин 

кызматкерлерин Эстонияга 
таанышуу визитине жиберүү 

31.03.2017-
жылга чейин 

 
 
 
 
 
 
Эл аралык 
бөлүм 

 
 
 
 
 
 
Кыргызпатент  

 
 
 
 
 
 
Интеллектуалдык 
менчик жана 
инновациялык 
ишмердүүлүк 
чөйрөсүндө 
Кыргызпатенттин 
кызматкерлеринин 
квалификациясын 
жогорулатуу. 

3.2. Кыргызпатенттин 
кызматкерлери үчүн: 
“Интеллектуалдык 
ишмердүүлүктүн 
натыйжаларын укуктук 
коргоо, коргоо жана 
коммерциялаштыруу” деген 
темада окутуу курстарын 
уюштуруу боюнча иш-
чараларды жүргүзүү  

01.11.2017-
жылга чейин 
 

3.3. Кесиптик кайра даярдоо жана 
магистердик программалардын 
курстарын өтүү үчүн 
ИМБДУнун Академиясына 
ведомствонун 
кызматкерлеринин тиешелүү 

01.10.2017-
жылга чейин 
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документтерин жиберүү 
3.4. “Евразия өтүнмөлөрүн 

экспертизалоо жана евразия 
патенттерин берүү” деген тема 
боюнча, ошондой эле 
маалыматтык технологиялар 
жаатында окутуу курстарына 
ЕАПВда такшалмадан өтүү 
үчүн Кыргызпатенттин 
эксперттерин жиберүү 

01.11.2017-
жылга чейин 

3.5. РИММА тарабынан 
өткөрүлүүчү квалификацияны 
жогорулатуу жана кесиптик 
кайра даярдообоюнча окуларга 
Кыргызпатенттин 
кызматкерлерин жиберүү  

01.10.2017-
жылга чейин 

 

 

Индикаторлор 

№ Көрсөткүчтүн аталышы Индикатор 
өлчөмүнүн 

булагы 

Индикатор 
өлчөмүнүн 

мезгилдүүлүг
ү 

Индикатордун алдын ала 
маалымдалган мааниси    

 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2017-

жыл 
1 ИМ жана инновациялар Эл аралык Квартал сайын  1 1 1 1 4 
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жаатында Кыргызпатенттин эл 
аралык кызматташтыгын 
өнүктүрүү боюнча 
жетекчиликке киргизилген 
сунуштардын саны 

бөлүм 

2 Эл аралык уюмдардын жана чет 
өлкөлөрдүн катышуусунда 
өткөрүлгөн иш-чаралардын 
саны  

Эл аралык 
бөлүм Жарым 

жылдыктар 
боюнча 

3 2 5 

3 Эл аралык окутуу програм-
маларын, семинарларды, 
курстарды, тренингдерди ж.б. 
өткөн адистердин саны 

Эл аралык 
бөлүм Жарым 

жылдыктар 
боюнча 

6 6 12 

4 Кол коюлган макулдашуулар-
дын/меморандумдардын саны 

Эл аралык 
бөлүм Жыл ичинде 1 2 3 

 

 

Эл аралык бөлүмдүн башчысы        А. Ыктыбаев        

   
Макулдашылды: 

 
  Статс-катчы                    Ж. Ташиев 

 
Төраганын орун басары                 С. Байзаков 
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Төмөндөгү келтирилген иш-чараларды ишке ашырууга байланышкан чыгымдар 
  

№ Иш-чаралардын аталыштары Аткаруу 
мөонөттөрү 

Аткаруучу, 
катышуучу 

Каржылоо Бюджет  

1.1. ИМ жаатында коргоо жана сак-тоо 
маселелери боюнча окутуу 
курстарынын чөйрөсүндөгү КРнын 
учурдагы абалын баалоо үчүн 
Кыргызпатентке ИМБДУнун 
эксперттеринин келүүсүн 
уюштуруу 

30.03.2017-
жылга 
чейин 

Эл аралык 
бөлүм, 
Автордук укук 
жана чектеш 
укуктар 
башкармалыгы 
 

ИМБДУ, 
Кыргызпатент ИМБДУнун эсебинен 

чыгымдар. 
КПнын атынан кабыл 
алуу =10 миң сом 

1.5.  Инновация жаатында ведомство-
нун тажрыйбасын изилдө үчүн 
Финляндиянын патенттер жана 
каттоо боюнча ведомствосуна 
таанышуу үчүн барууну уюштуруу 

01.07.2017-
жылга 
чейин 

Эл аралык 
бөлүм, 
 
 

Кыргызпатента КПнын эсебинен 
чыгымдар, 3 киши, 4 
күн: 375,7 миң сом  
 

2.2. «Патентттик ландшафт боюнча» 
семинар уюштуруу 
 

01.08.2017-
жылга 
чейин 
 

Эл аралык 
бөлүм, 
Түзүмдүк 
бөлүмдөр 

ИМБДУ, ЕАПУ, 
Кыргызпатент 
 

КПнын эсебинен 
чыгымдар = 596,0 миң 
сом  
 

2.7. Кыргызпатент менен Роспатент-тин 
ортосунда кол коюлган 2017-жылга 
Иш-чаралар планынын негизинде 
Кыргызпатенттин кызматкерлери 
үчүн окутуу-билим берүү 
процессин уюштуруу боюнча иш-
чараларды өткөрүү 

01.11.2017-
жылга 
чейин 

Эл аралык 
бөлүм, 
 

Кыргызпатент КПнын эсебинен 
чыгымдар, 4 киши, 5 
күн =  411,6 тыс.сомов 
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БЕКИТЕМИН 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 
мамлекеттик кызматынын төрагасы 
_____________________ Д. Эсеналиев 

 
2017-жылдын «_____»  ы 

 
Мамлекеттик реестрлер бөлүмүнүн 2017-жылга Иш-чаралар планы  

      
№ 
п/п 

Максаттары/милдеттери Индикаторлору Жооптуулар Мөөнөтү Бюд-
жети  

I. ИМ объектилерин жаратуу боюнча мүмкүнчүлүктү күчөтүү 
I Авторлорго 

интеллектуалдык 
менчиктин жаңы 
натыйжаларын түзүүгө 
жана ойлоп 
табуучулардын, 
авторлордун жана 
илимий кызматкерлердин 
кадыр-баркын 
жогорулатууга колдо 
көрсөтүү  

1. Кыргыз Республикасынын 
интеллектуалдык менчигинин 
мамлекеттик реестрине 
киргизилген интеллектуалдык 
менчик объектилеринин саны.  
2. Өткөрүлгөн кеңеш 
берүүлөрдүн жыйынтыктары 
боюнча маалымкаттардын саны  
 

Искакова 
К.А. 

31.12.2017-
жылга 
чейин 

 

1.1.1 Сунуштарды иштеп чыгуу 
үчүн интеллектуалдык 
менчик объектилерине 
укуктарды коргоо 

Интеллектуалдык менчик 
объектилерин коргоонун, 
каттоолордун күчүнүн мөөнөтүн 
узартуунун, патенттерди күчүндө 

Мамреестрлер 
бөлүмү  

Квартал 
сайын, 

отчеттук 
мезгилден 
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маселелери боюнча кеңеш 
берүүлөрдүн талдоосун 
жүргүзүү 

кармоонун, каттоону калыбына 
келтирүүнүн шарттары жөнүндө 
укук ээлеринин маалыматтуулугун 
жогорулатуу  

кийинки 
айдын 5ине 

чейин  

II. ИМ объектилерине укук алуунун жана коргоонун механизмдерин жакшыртуу 
2.1.1 ИМ объектилерине 

өтүнмөлөрдү электрондук 
берүү тутумун киргизүү 

Мамлекеттик кызмат 
көрсөтүүлөрдү электрондук 
форматта алуунун 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү  

Маалыматтык 
технологиялар 

сектору 
Тиешелүү 
түзүмдүк 
бөлүмдөр  

31.03.2017-
жылга 
чейин  

 

2.1.2 Өтүнмөлөрдү электрондук 
түрдө  берүү системасын 
өздөштүрүүнү эске алып, 
ИМОго иш кагадарын 
жүргүзүү боюнча 
тартиптерге жана 
жоболорго өзгөртүүлөрдү 
киргизүү 

Ведомстволук ички актыларды 
жакшыртуу  

Мамреестрлер 
бөлүмү  

Инновациялар 
жана 

стратегиялык 
өнүгүү 

башкармалыгы 

01.12.2017-
жылга 
чейин 

 

III. ИМ объектилерин пайдалануу үчүн шарттарды түзүү   
3.1 Бюджеттик чөйрөнүн 

уюмдары тарабынан 
интеллектуалдык 
менчиктин колдонулушу 
боюнча ишмердүүлүктү 
колдоо  

Окутулган адистердин саны 
 

Искакова К.А. 31.12.2017-
жылга 
чейин 
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3.1.1 Өнөр жай менчигин 
укуктук коргоо 
маселелери боюнча 
окутуу тренингин өткөрүү  

ИМ чөйрөсүндө ишканалардын 
жана бюджеттик уюмдардын 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү  

Экспертиза 
башкармалыгы 
Мамреестрлер 

бөлүмү  
 

01.04.2017-
жылга 
чейин 

 

3.1.2 РМИМАнын аралыктан 
окутуу программасы 
боюнча ишканалар жана 
бюджеттик уюмдар үчүн 4 
патент таануучу-адисти 
окутуу  

ИМ чөйрөсүндө ишканалардын 
жана бюджеттик уюмдардын 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 

Мамреестрлер 
бөлүмү  

 
Эл аралык 

бөлүм 

01.12.2017-
жылга 
чейин 

80,0  

 
 

 
 Индикаторлор 

 
№ Көрсөткүчтүн аталышы Индикатор 

өлчөмүнүн 
мезгилдүүлүгү 

Индикатордун алдын ала маалымдалган 
мааниси    

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2017-ж. 
1.  Катталган интеллектуалдык менчик 

объектилеринин саны  
 

Квартал сайын  
 

214 
 

236 
 

219  
 

239 
 

908 
2.  Окутулган адистердин саны (патент 

таануучулар) 
Квартал сайын - - - 4 4 

3.  Интеллектуалдык менчик объектилерине 
укуктарды коргоо маселелери боюнча 
өткөрүлгөн кеңеш берүүлөрдүн 
аналитикалык маалымкаттарынын саны  

 
Жарым 

жылдыктар 
боюнча 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 
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4.  Катталган товардык белгилер боюнча 
узартуулардын саны  

    Квартал 
сайын 

105 115 110 120 450 

5.  Товардык белгилерди каттоого 
өзгөртүүлөрдү киргизүүлөрдүн саны  

     
    Квартал 
сайын 

46 53 51 45 195 

6.  Ойлоп табууларга патенттерди күчүндө 
кармоолордун саны  

    Квартал 
сайын 

10 15 9 9 43 

7.  Өнөр жай үлгүлөрүнө патенттерди күчүндө 
кармоолордун саны  

     
Квартал сайын 

15 10 12 13 50 

8.  Пайдалуу моделдерге патенттерди күчүндө 
кармоолордун саны 

    
   Квартал 
сайын 

4 10 6 5 25 

    

 

Мамлекеттик реестрлер бөлүмүнүн башчысы     К. Искакова   
 
 

Макулдашылды: 
 

Статс-катчы                    Ж. Ташиев 
 

 
Төраганын орун басары          С. Байзаков 
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БЕКИТЕМИН 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Интеллектуалдык менчик 
жана инновациялар мамлекеттик 
кызматынын төрагасы 
_____________________Д. Эсеналиев 
«___» ____________ 2017-ж. 

  
 

Маалыматтык технологиялар секторунун 2017-жылга иш-чараларынын планы 
 

№ Милдеттер Индикаторлор Жооптуулар Мөөнөттөр Бюджет 
II. ИМОнун укуктарын алуу жана сактоо механизмдерин жакшыртуу  

 Иш-чаралар Күтүлгөн натыйжа    
1.7 Эл аралык жана регионалдык 

өнөктөштөрдүн жеткиликтүү 
билим берүү жана 
маалыматтык ресурстарын, 
тажрыйбаларын пайдалануу  

1. Жеткиликтүү 
маалыматтар 
базаларынын саны  

Хегай А. 31.12.2017-
ж. чейин 

 

1.7.1 Башка өлкөлөрдүн патенттик 
жана патенттик эмес маалыматтар 
базаларына жетүү мүмкүндүгүн 
кеңейтүү 

ИМдин улуттук, 
регионалдык жана эл 
аралык ведомстволорунун 
маалыматтар базаларына 
жетүү мүмкүндүгүн камсыз 
кылуу  

Маалымат 
технологиялар

ы сектору 
МПТК 

 

30.11.2017-
ж. чейин 

 

2.1. Өтүнмөлөрдү берүүдө жана 
кароодо IT-технологияларын 

МББСнын саны 
Өткөрүлгөн иш-

Хегай А. 31.12.2017-
ж. чейин 
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пайдаланууну кеңейтүү чаралардын саны 
Нускамалардын саны 

2.1.1 ИМдин бардык объектилери 
боюнча электрондук өтүнмө берүү 
системасын жайылтуу 

МББС Маалымат 
технологиялар

ы сектору 
Тиешелүү 
түзүмдүк 
бөлүмдөр 

31.03.2017-
ж. чейин  

– 

2.1.2 ИМ объектилери боюнча 
өтүнмөлөрдү кароо процессин 
автоматташтыруу жана электрон-
дук өтүнмө берүү боюнча 
түшүндүрүү иштерин жүргүзүү 

Кыргызпатенттин, 
Мамфонддун, МПТКнын 
кызматкерлеринин жана 
патенттик ишенимдүү өкүл-
дөрдүн маалымдуулугун 
жогорулатуу  

Маалымат 
технологиялар

ы сектору 
Тиешелүү 
түзүмдүк 
бөлүмдөр  

01.10.2017-
ж. чейин   

– 

2.1.3
. 

Электрондук өтүнмө берүү жана 
электрондук иш кагаздарын 
жүргүзүү системасы боюнча 
өтүнмө ээлери, Кыргызпатенттин 
кызматкерлери жана администра-
торлор үчүн нускамаларды иштеп 
чыгуу  

“Жеке кабинет” тейлемесин 
пайдалануу менен кат алы-
шууну жүргүзүүдө өтүнмө 
ээлери үчүн нускама. 
Кыргызпатенттин кызмат-
керлери үчүн кардардык 
программаны пайдалануу 
боюнча нускама. 
МББСнын администратору-
нун нускамасы  

Маалымат 
технологиялар

ы сектору  

31.03.2017-
ж. чейин  
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Индикаторлор  
 

№ Көрсөткүчтөрдүн 
аталыштары 

Индикаторду 
өлчөөнүн булагы 

Индикаторду 
өлчөөнүн 

мезгилдүүлүг
ү  

Индикатордун божомолдуу 
мааниси 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2017-
жыл 

1.  МББСларын саны Маалымат 
технологиялары сектору 

Квартал сайын  1 - - - 1 

2.  Электрондук өтүнмө бе-
рүү жана ИМ объектилери 
боюнча өтүнмөнү кароо 
процессин автоматташты-
руу маселелери боюнча 
өткөрүлгөн иш-чаралар-
дын саны  

Маалымат 
технологиялары сектору 

Квартал сайын - 2 2 - 4 

3.  Нускамалардын саны  Маалымат 
технологиялары сектору 

Квартал сайын - 3 - - 3 

4.  Жеткиликтүү 
маалыматтар 
базаларынын саны 

Маалымат 
технологиялары сектору 

Жылдык - - - 1 1 

 

Сектор башчы        А. Хегай 
Макулдашылды:  
 
Статс-катчы         Ж. Ташиев  

Орун басар        С. Байзаков  
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БЕКИТЕМИН 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Интеллектуалдык менчик 
жана инновациялар мамлекеттик 
кызматынын төрагасы  
_____________________Д. А. Эсеналиев 
 «___» ____________ 2017-ж. 
 

 
Басма сөз катчысынын 2017-жылга иш планы  

 
№п
/п 

Иш-чаралар Аткарууга 
жооптуулар 

Натыйжа Мөөнөттөр Индикатор
лор  

1 ИМ маселелери боюнча 
семинарларды, конференция-
ларды, тегерек үстөлдөрдү 
чагылдыруу  

Басма сөз 
катчысы, 
Түзүмдүк 
бөлүмдөр 

ИМ маселелери 
боюнча ведомство 
тарабынан 
өткөрүлгөн иштер 
жөнүндө 
маалымдуулукту 
жогорулатуу  

Түзүмдүк 
бөлүмдөрдүн 
кезектеги 
пландарына 
ылайык  

15  

2 ИМ маселелери боюнча басма 
ЖМКларда туруктуу рубрика-
ларды ачуу  

Басма сөз 
катчысы, 
Түзүмдүк 
бөлүмдөр 

ИМ маселелери 
боюнча калктын 
маалымдуулугун  
жогорулатуу, ИМ 
тууралуу билимди 
даңазалоо, коомдук 
пикирди түзүү  

31.01.2017-ж. 
чейин жарыя-
лоолор жөнүндө 
басылмалар 
менен келишим-
дерди түзүү  

10 

3 Кыргызпатенттин Басма сөз ИМге байланыштуу Учурдагы 12 
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жетекчилеринин жана 
эксперттеринин радиолордо, 
телекөрсөтүүлөрдө жана басма 
ЖМКларда чыгуулары 

катчысы, 
Түзүмдүк 
бөлүмдөр 

ар түрдүү маселелер 
боюнча түшүндүрүү 
жана маалымат 
жеткирүү, коомдук 
пикирди түзүү 

пландарга 
ылайык, 
үзгүлтүксүз  

4 Пресс-конференцияларды 
уюштуруу 
 

Басма сөз 
катчысы, 
Түзүмдүк 
бөлүмдөр 

ЖМКнын өкүлдөрүнө 
кандайдыр-бир 
актуалдуу 
маалыматтарды 
жеткирүү 

Зарылчылыгына 
жараша  

4 

5 Маектерди уюштуруу  
 

Басма сөз 
катчысы, 
Түзүмдүк 
бөлүмдөр  

Калкка маалымдоо 
үчүн актуалдуу 
маселелерге 
түшүндүрмө берүү 

Зарылчылыгына 
жараша 

4 

6 Ведомство тарабынан 
өткөрүлгөн акцияларды 
маалыматтык коштоо  

Басма сөз 
катчысы, 
Түзүмдүк 
бөлүмдөр 

ИМдин маңызын 
жана анын маанисин 
түшүнүүнү  
калыптандыруу  

Учурдагы 
пландарга 
ылайык 

 

7 Маалыматтык материалдарды 
жайылтуу (макалаларды, 
плакаттарды, брошюраларды, 
баннерлерди, тематикалык 
флаерлерди жана 
календарларды) 

Басма сөз 
катчысы, 
Түзүмдүк 
бөлүмдөр 

ИМ маселелери 
боюнча калкка 
билдирүүнү жана 
маалымдоону 
жогорулатуу  
 

Түзүмдүк 
бөлүмдөрдүн 
учурдагы 
пландарына 
ылайык 
 

 

8 Интеллектуалдык менчик күнүнө 
карата иш-чараларды 
чагылдыруу 

Түзүмдүк 
бөлүмдөр,  
Басма сөз 
катчысы  

Интеллектуалдык 
менчик чөйрөсүндө 
жетишкендиктер 
жөнүндө маалымдоо 

01.05.2017-ж. 
чейин 
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9 “Интеллектуалдык менчикти 
өнүктүрүүгө кошкон салымы 
үчүн” конкурсунун PR-
кампаниясы (видео чыгырык-
тарды даярдоо, интернет-добуш 
берүүлөрдү уюштуруу) 
PR-кампания конкурса «За вклад  

Басма сөз 
катчысы, 
Түзүмдүк 
бөлүмдөр  

Маалымдоо жана 
кеңири айкындуулук 

  

10 КРда “Ачык инновация” Стартап 
турун өткөрүү боюнча PR-
кампаниясын уюштуруу  

Түзүмдүк 
бөлүмдөр,  
Басма сөз 
катчысы 

Максаттуу топторго 
маалымдоо, 
инновациялык 
ишмердүүлүктү 
демилгелөө 

01.10.2017-ж 
чейин 

 

11 МПТКнын мааракесине видео 
чыгырык  
 

МПТК,  
Басма сөз 
катчысы 

МПТКнын 
ишмердүүлүгү 
жөнүндө маалымдоо, 
окурмандардын 
көңүлүн буруу  

30.10.17-ж. 
чейин 

 

12 “Мыкты инновациялык долбоор” 
(2015, 2016, 2017) конкурс-
тарынын PR-кампанияларын 
ишке ашыруу: 
- 2017-ж. конкурс жөнүндө 
аудио-видео чыгырыктарды 
даярдоо;  
- ТБда жана радиодо берүү; 
- басма ЖМКларда жарыялоо; 
- 2015-2016-ж. конкурстардын 
жыйынтыктары боюнча 

ИжСӨБ, 
Басма сөз 
катчысы 

Инновациялык 
ишмердүүлүктү 
даңазалоо, 
пропагандалоо жана 
өбөлгөлөө  
 

30.11.2016-ж. 
чейин 
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макалалар; 
- баннерлер 

13 ИМ Мамфонду тарабынан 
уюштурулган конкурстарды 
(Мыкты ТИКБ, Идеялардын 
жарманкеси, Мыкты ойлоп 
табуулар) чагылдыруу боюнча 
PR-кампанияларын ишке ашыруу 

Мамфонд, 
Басма сөз 
катчысы 

Маалымдуулукту 
жогорулатуу, 
пропаганда, 
демилгелөө  

20.11.2017-ж. 
чейин 

 

14 Ведомствонун эл аралык 
кызматташтыгын (иш 
сапарларды, жолугушууларды, 
иш-чараларды жана башкаларды) 
чагылдыруу  

Басма сөз 
катчысы, ЭБ 

Эл аралык 
кызматташтыкты 
маалымдоо 

  

15 ТБда көрсөтүү менен атайын 
репортаждарды даярдоо  

Басма сөз 
катчысы 

Иш-чараларды 
кеңири чагылдыруу 

Зарылчылыгына 
жараша 

 

16 «Кыргызпатенке 25 лет» 
док.фильмди даярдоо 

Басма сөз 
катчысы 

 31.12.2016  

 БАРДЫГЫ: 
 

    

 

Басма сөз катчысы       Г. Кудайбердиева 

«Макулдашылды»: 

Статс-катчы        Ж. Ташиев 
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БЕКИТЕМИН 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 
мамлекеттик кызматынын төрагасы 
_____________________ Д. Эсеналиев 

 
2017-жылдын «_____»  ы 

 
 

Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун 2017-жылга Иш планы  
 
 

№ Максаттары/милдеттери Индикаторлору Жооптуулар Мөөнөтү Бюджети  
I. Интеллектуалдык менчик объектилерин жаратуу боюнча мүмкүнчүлүктү күчөтүү 

 
1.1 Авторлорго интеллектуал-

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

1. Коомдук-маанилүү иш-
чаралардын саны; 

2. Ведомстволук 
актылардын саны; 
3. Кабыл алынган 
документтердин саны  

 

Батырканова 
С.К. 

31.12.2017-
жылга чейин  

 

Иш-чаралар Күтүлгөн натыйжа Жооптуулар 
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1.1.1 “ИМди өнүктүрүүгө кошкон 
салымы үчүн” конкурсун 
өткөрүүгө катышуу. 
Номинациялар: 
- «Келечек жаратман»   

ИМдин жаңы объектилерин 
түзүүгө колдоо көрсөтүү. 
Балдардын жана жаштардын 
илимий-техникалык 
чыгармачылыкка 
кызыгуусун арттыруу  

ИМ Мамфонду 01.04.2017-
жылга чейин   

- 

1.1.2 Төмөнкү жоболорду иштеп 
чыгуу жана бекитүү: 
- ТИКБ жөнүндө; 
- Ойлоп табуучуларга жана 
авторлорго финансылык колдоо 
көрсөтүү боюнча жумушчу 
комиссия жөнүндө;  
- ИМ Мамфондунун 
Башкармалыгы жөнүндө; 
- Кыргызпатенттин бир жолу 
берилүүчү стипендиясы 
жөнүндө  

Ойлоп табуучулардын, 
авторлордун жана илимий 
кызматкерлердин кадыр-
баркын көтөрүү 
ИМдин жаңы объектилерин 
жаратууга колдоо көрсөтүү 
жана сыйлоо. 

ИМ Мамфонду 01.12.2017-
жылга чейин  

- 

1.1.3 Ойлоп табуучулар жана илимий 
кызматкерлер үчүн ИМОго 
укуктук коргоо алуу, жайылтуу 
жана аларды коммерциялык 
пайдалануу процесси боюнча 
усулдук сунуштамаларды 
даярдоо 

Ойлоп табуучуларга жана 
илимий кызматкерлердге 
маалымат берүү.  

ИМ Мамфонду 20.05.2017-
жылга чейин   

- 
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1.1.4 “Жылдын мыкты ТИКБсы” 
конкурсун өткөрүү (жыл сайын)  
Концепцияны жана Конкурс 
жөнүндө жобону иштеп чыгуу 
жана бекитүү 

ТИКБнын ишмердүүлүгүн 
пропагандалоо жана колдоо 
көрсөтүү.  

ИМ Мамфонду 20.11.2017-
жылга чейин  

 

71,0 

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

1. Коомдук-маанилүү 
иш-чаралардын саны; 

2. Катышуучулардын 
саны;  

3. Ведомстволук 
актылардын саны; 

Батырканова 
С.К. 

31.12.2017-
жылга чейин   

 

1.2.1 ЖОЖдордо (КУАУ, КРСУ, 
КМТУ) “Алардын 
инновациялык ишмердүүлүгүн 
жигердендирүү үчүн 
ЖОЖдордун инфратүзүмүн 
өнүктүрүү” деген  семинар 
өткөрүү  

ЖОЖдордо жана ИИИде 
ойлоп табуучулук жана 
инновациялык 
ишмердүүлүктү 
жигердендирүү. ЖОЖдордо 
ИМге карата саясат 
маселелерин иштеп чыгуу  

ИМ Мамфонду 20.11.2017-
жылга чейин   

 

22,0 

1.2.2 «Интеллектуалдык менчик» 
темасына КРнын ЖОЖдорунун 
студенттеринин арасында 
илимий иштердин конкурсун 
өткөрүү  

Интеллектуалдык 
менчиктин жана 
инновациялардын ролу жана 
мааниси жөнүндө жаштарга 
маалымат берүү 

ИМ Мамфонду 30.10.2017-
жылга чейин   

25,0 

1.3 Интеллектуалдык менчикти 
жаратуу үчүн инфратүзүмдү 
өнүктүрүү  

1. ТИКБ филиалдарынын 
саны;  

2. Тренингдердин саны;  

Батырканова 
С.К. 

01.12.2017-
жылга чейин   
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3. ТИКБнын окутулган 
координаторлорунун 
саны;  

4. Китепкананын 
электрондук 
форматтагы 
ресурстарынын көлөмү;  

5. Электрондук 
ресурстарды 
пайдалануучулардын 
саны  

1.3.1 ТИКБ филиалдарынын тарамын 
кеңейтүү жана өнүктүрүү  

Аймактарда ТИКБ кызмат 
көрсөтүүлөрүнө жетүүнү 
камсыз кылуу 

ИМ Мамфонду 20.11.2017-
жылга чейин   

 

105,0 

1.3.2 ТИКБ координаторлору үчүн 
төмөнкүдөй окутуу 
тренингдерин өткөрүү:  
-«Эл аралык дайындар базасын 
пайдалануу менен патенттик 
маалыматка жетүү 
мүмкүндүгүн кеңейтүү»; 
- «Өнөр жай менчик 
объектилерине электрондук 
өүнмө берүү» (түштүк 
аймактарында)  

ТИКБ координаторлорунун 
квалификациясын жана 
кызмат көрсөтүүлөрдүн 
сапатын жогорулатуу. 
Электрондук түрдө 
өтүнмөлөрдү тариздөөдө 
сабаттуулукту жогорулатуу.  

ИМ Мамфонду, 
Маалыматтык 
технол.сектору, 

. Экспертиза 
башкармалыгы 

20.09.2017-
жылга чейин   

 

84,0 
 

1.3.3 ТИКБ кызмат көрсөтүүлөрүн 
пайдалануучулардын санын 

Жылына 8 координаторду 
сыйлоо. 

ИМ Мамфонду 01.12.2017-
жылга чейин   

1)150,0 
2)540,0 
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көбөйтүү:  
1) ТИКБ координаторлоруна 
колдоо көрсөтүү;  
2) ТИКБ филиалдарын 
техникалык жабдуу. 

Патенттик жана патенттик 
эмес маалыматтардын 
дайындар базаларына 
жетүүнү камсыз кылуу. 

(МИ) 

1.3.4 Патенттик жана патенттик эмес 
дайындар базалары, 
интеллектуалдык менчик 
объектилерине коргоо 
укуктарын берүү, бизнес-
пландарды түзүү боюнча талдоо 
жүргүзүү 

Интеллектуалдык менчик 
объектилерине укуктарды 
коргоо, патенттик маалымат, 
коммерциялаштыруу жана 
аларды чечүү боюнча 
сунуштарды киргизүү 
маселелери боюнча өтүнмө 
ээлеринин актуалдуу 
көйгөйлөрүн табуу.  

ИМ Мамфонду Жарым 
жылдыктар 
боюнча 
отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
айдын  

5ине чейин 

- 

1.3.5 ТИКБнын иштеринин 
жыйынтыктарын 
Кыргызпатенттин жана ИМ 
Мамфондунун сайттарына ачык 
жетүү мүмкүндүгү менен 
жайгаштыруу 

ТИКБнын ишмердүүлүгүн 
жайылтуу. 

ИМ Мамфонду Жарым 
жылдыктар 

боюнча 

- 

1.5. 
 

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

1. Ведомстволук 
актылардын саны;  
2. Сыйланган балдардын 
жана жаштардын саны;  
3. Жаштарды 
интеллектуалдык 
чыгармачылыкка тартуу;  
4. Коомдук-маанилүү иш-

Батырканова 
С.К. 

31.12.2017-
жылга чейин   
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чаралардын саны  
 

1.5.1 Техникалык чыгармачылык 
жаатында таланттуу балдарды 
жана жаштарды сыйлоо 
жөнүндө жобо иштеп чыгуу 

Балдардын жана жаштардын 
илимий-техникалык 
чыгармачылыкка 
кызыгуусун арттыруу  

ИМ Мамфонду 01.03.2017-
жылга чейин   

- 

1.5.2 Илимий-техникалык 
чыгармачылык жаатында 
жетишкен ийгиликтери үчүн 
балдарга жана жаштарга бир 
жолку сыйлыкты уюштуруу 

Балдардын жана жаштардын 
илимий-техникалык 
чыгармачылыкка 
кызыгуусун арттыруу. 

ИМ Мамфонду 01.04.2017-
жылга чейин   

10,0   
(МИ) 

1.5.3 РБИТА менен бирге “Биз XXI 
кылымдын интеллектуалдары” 
эл аралык жаштар конкурсун 
жана илимий-техникалык 
олимпиаданы өткөрүү 

Балдардын жана жаштардын 
илимий-техникалык 
чыгармачылыкка 
кызыгуусун арттыруу. 

ИМ Мамфонду 30.04.2017-
жылга чейин   

700,0  
(МИ) 

1.5.4 Балдардын жана жаштардын 
техникалык 
чыгармачылыгынын 
көргөзмөсүн өткөрүү  

Балдардын жана жаштардын 
чыгармачылык дараметин 
табуу жана ачуу 

ИМ Мамфонду 30.05.2017-
жылга чейин   

99,6 

1.5.5 КРнын жаш сүрөтчүлөрүнүн 
көргөзмөсүн өткөрүү жана 
каталогун басып чыгаруу 

Республиканын жаш 
сүрөтчүлөрүнүн 
чыгармачылык дараметин 
табуу жана ачуу 

ИМ Мамфонду 30.06.2017-
жылга чейин   

80,0 

1.6 Илимий-техникалык 
чыгармачылык ийримдердин 

1. Балдарды илимий-
техникалык 
чыгармачылык менен 

Батырканова 
С.К. 

01.12.2017-
жылга чейин   
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тармагын кеңейтүү, окуу-
усулдук материалдарды 
иштеп чыгуу 

камтууну көбөйтүү 
пайызы 

1.6.1 Балдарды илимий-техникалык 
чыгармачылык менен камтууну 
көбөйтүү 
Төмөнкүлөрдү өткөрүү: 

1) «Турмуш жана кесип. 
Башаттарга кайтып 
келүү» Нарын районунун 
Жергетал айылынын 
Балдардын ден-соолугун 
чыңдоо борборунун 
(БДЧБ) балдар 
техникалык жана 
фольклордук ийриминин 
жетекчиси Э.Ч. 
Майрыковдун 
чыгармачылык кечеси  

2) Тирүү тарых – “Биз XXI 
кылымдын 
интеллектуалдары” эл 
аралык жаштар 
конкурсунун 
катышуучуларынын 
жолугушуусу  

3)  “Чүй облусунда сүрөт 

Алардын чыгармачылык 
жөндөмдөрүн ачуу үчүн 
балдар-жаштар 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңири 
катыштырууну камсыз 
кылуу. Техникалык жана 
чыгармачылык 
натыйжалардын сапатын 
жогорулатуу  

ИМ Мамфонду 
 

01.11.2017-
жылга чейин   

 
 

30.10.2017-
жылга чейин   

 
 
 
 

30.03.2017-
жылга чейин   

 
 

30.11.2017-
жылга чейин   

 
 
 
82,6 
 
 
 
 
35,0 
 
 
35,0 
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ишмердүүлүгүн 
өнүктүрүү” Ойлоп 
табуучулар менен 
жолугушуу 

1.6.2 Ленин районунун Жаш 
техниктеринин станциясынын 
тажрыйбасынан 
“Радиотехникалык ийримдин 
негиздери” деген аталыштагы 
усулдук колдонмону иштеп 
чыгуу 

Техникалык 
чыгармачылыктын ролу 
жана мааниси жөнүндө 
жаштарды 
маалыматташтыруу жана 
ойлоп табуучулуктун 
негиздерине үйрөтүү  

ИМ Мамфонду 01.12.2017-
жылга чейин   

- 

1.7 Жеткиликтүү билим берүү 
жана маалымат ресурстарын 
жана эл аралык ошондой эле 
аймактык өнөктөштөрдүн 
тажрыйбасын пайдалануу  

1. Билим берүү 
программаларынын 
саны;  

2. ЖОЖдун өкүлдөрү менен 
өткөрүлгөн 
жолугушуулардын саны;  

3. Окутулган адистердин 
саны  

Батырканова 
С.К. 

01.12.2017-
жылга чейин   

 

1.7.1 ЖОЖдун өкүлдөрү менен 
жолугушууларды өткөрүү жана 
ИМБДУнун билим берүү 
программаларына катышуу 
мүмкүнчүлүтөрүн талкуулоо 

Билим берүү 
программаларын жайылтуу  
 

ИМ Мамфонду 01.12.2017-
жылга чейин   

210,0 
(МИ) 

1.7.2 Жалпы билим берүү 
мекемелеринин окуучулары 

Ар кандай аудиториялар 
үчүн билим берүү 

ИМ Мамфонду 01.07.2017-
жылга чейин   
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үчүн “Ойлоп табуучулук 
чыгармачылыктын негиздери” 
курсунун программасын иштеп 
чыгуу  

программалары, 
угуучулардын контингентин 
кеңейтүү  

1.8 ИМдин ролу жана мааниси 
жөнүндө коомго маалымат 
берүүнү жогорулатуу  

1. Жарыяланган 
макалалардын саны;  

2. Басылмалардын саны;  
3. Коомдук-маанилүү иш-

чаралардын саны  

Батырканова 
С.К. 

31.12.2017-
жылга чейин   

 

1.8.1 ИМ Мамфондунун 
ишмердүүлүгү жөнүндө 
ЖМКда макалалардын 
сериясын жарыялоо  

ИМдин ролу жана мааниси 
жөнүндө коомго  маалымат 
берүү 

ИМ Мамфонду 01.12.2017-
жылга чейин   

70,0 

1.8.2 “2014-2016-жылдардагы ИМ 
Мамфондунун ишмердүүлүгү” 
брошюрасын даярдоо 

ИМдин ролу жана мааниси 
жөнүндө коомго маалымат 
берүү 

ИМ Мамфонду 30.09.2017-
жылга чейин   

50,0 

1.8.3 Маданият жана искусство 
ишмерлери үчүн автордук укук 
жана чектеш укуктар жөнүндө 
комикстердин бет ачарын 
өткөрүү 

Автордук укук жана чектеш 
укуктар жөнүндө коомго  
маалымат берүү 

ИМ Мамфонду 01.07.2017-
жылга чейин   

43,0 

1.9 Аймактарда ойлоп табуучулук 
жана чыгармачылык 
ишмердүүлүктү 
жигердендирүү 

1. Коомдук-маанилүү иш-
чаралардын саны; 

2. Жолугушуулардын саны  

Батырканова 
С.К. 

31.12.2017-
жылга чейин   

 

1.9.1 “Ойлоп табуучулукту 
жигердендирүүдө ТИКБнын 

ТИКБнын кызмат 
көрсөтүүлөрү жөнүндө 

ИМ Мамфонду, 
Эл аралык 

20.04.2017-
жылга чейин   

43,2 
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ролу” деген семинар өткөрүү 
(Ош, Жалал-Абад, Баткен) 

коомго маалымат берүү бөлүм  
 

1.9.2 ЖОЖдор жана ИИИлер үчүн 
мыкты ойлоп табуучулардын 
авторлору менен жолугушуу-
бет ачарлардын жана мастер-
класстардын серияларын 
өткөрүү  
(ОШТУ, ОШМУ, КРСУ, КТУ, 
ЫМУ, НМУ, ТМУ)  

Ойлоп табуучулук 
ишмердүүлүктү 
жигердендирүү үчүн 
инженердик-техникалык 
адистиктердин кадыр 
баркын көтөрүү  

ИМ Мамфонду 01.12.2017-
жылга чейин   

56,4 
26,2 

1.9.3 «Идеялар жармаңкеси» 
конкурсун өткөрүү 
(ЖОЖ, ИИИ)  

ЖОЖдо жана ИИИде 
жаратылган ИМ 
объектилерин жайылтууга 
көмөк көрсөтүү 

ИМ Мамфонду 30.11. 2017-
жылга чейин   

94,8 

II. Интеллектуалдык менчик объектилерин пайдалануу үчүн шарттарды түзүү  
3.2 Фискалдык, 

административдик жана 
мыйзамдык ченемдерди 
иштеп чыгуунун жана ишке 
ашыруунун жардамы менен 
ИМ объектилерин 
жайылтууга ЧОИлерге колдоо 
көрсөтүү 

1. Концепция; 
2. Коомдук-маанилүү иш-

чаралардын саны 

Батырканова 
С.К. 

01.12.2017-
жылга чейин   

 

3.2.1 “ИМ объектилерин 
коммерциялаштыруу жөнүндө” 
КРнын Мыйзамынын 
долбоорунун концепциясын 

Интеллектуалдык 
ишмердүүлүктүн жеке 
натыйжаларын 
коммерциялык ишке 

ИМ 
Мамфонду, 

Укук 
башкармалыг

30.11. 2017-
жылга чейин   
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иштеп чыгуу жана коомдук 
талкуу жүргүзүү 

ашыруу жана жайылтуу. ИМ 
объектилерин жаратуу жана 
жайылтуу боюнча ЧОИни 
жигердендирүү 

ы 

3.2.2 ИМОну жаратууга жана 
пайдаланууга жеке 
инвестицияларды тартуунун 
механизмин иштеп чыгуу үчүн 
ЧОИнин өкүлдөрү менен 
тегерек үстөл өткөрүү 

ИМОну жаратууга жана 
пайдаланууга жеке 
инвестицияларды тартуу 
мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө 
ЧОИни маалыматташтыруу  

Инновациялар 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы, 
ИМ Мамфонду 

 

01.10.2017-
жылга чейин   

50,0 

3.3 Жеткиликтүү 
адистештирилген билим 
берүү программаларын 
пайдалануу менен ИМди 
баалоону жана башкарууну 
алга илгерилетүү боюнча 
адистерди даярдоо 

1. Окутулган адистердин 
саны  

Батырканова 
С.К. 

01.12.2017-
жылга чейин   

 

3.3.1 ИМОну башкаруу боюнча 4 
адисти окутуу 

ИМ объектилерин алга 
илгерилетүүнү жана 
башкарууну камсыз кылуу 

Инновациялар 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы, 
ИМ Мамфонду 

01.12.2017-
жылга чейин   

  

 3.4 ИМдин авторлору менен 
бизнес-түзүмдөрдүн өз ара 
аракеттешүүсү үчүн 

1. Коомдук-маанилүү иш-
чаралардын саны; 

2. Теле берүүлөрдүн саны  

Батырканова 
С.К. 

31.12.2017-
жылга чейин   
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тажрыйба-көрсөтүү 
аянтчаларын түзүү 

3.4.1 НТС телеканалы менен 
бирдикте «Чилистен» 
биргелешкен теледолбоорун 
ишке ашыруу  

Ойлоп табуучулукту 
пропагандалоо, инновацияга 
кызыгууну жогорулатуу 
жана иштелмелерди ишке 
ашырууга жардам берүү  

ИМ Мамфонду 01.12.2017-
жылга чейин   

300,0 

3.4.2 “Патенттик ландшафт боюнча” 
ИМБДУнун семинарын 
уюштуруу  
 

Өлкөдө технологияларды 
өнүктүрүүнүн 
тенденцияларын жана 
артыкчылыктарын жана 
инновациялык долбоорлорду 
пайдалануунун 
жигердүүлүгүн аныктоо 

Эл аралык 
бөлүм, 

Экспертиза 
башкармалыгы, 
ИМ Мамфонду, 
Инновациялар 

жана 
стратегиялык 

өнүктүрүү 
башкармалыгы 

01.08.2017-
жылга чейин   

 

3.4.3 Техникалык ЖОЖдордун, 
КРнын УИАсынын 
институттарынын жана 
ЧОИлердин базасында 
технопарк түзүү маселелерин 
изилдөө 

Ойлоп табуучулар менен 
бизнестин өз ара 
аракеттешүүсү үчүн 
коммуникациялык аянтты 
түзүү боюнча сунуштарды 
даярдоо  

Инновациялар 
жана 

стратегиялык 
өнүктүрүү 

башкармалыгы, 
ИМ Мамфонду 

01.11.2017-
жылга чейин   

 

3.5 ИМди жаратуу жана 
пайдалануу процесстеринде 

1. Коомдук-маанилүү 
иш-чаралардын саны; 

2. Катышуучулардын 

Батырканова 
С.К. 

01.12.2017-
жылга чейин   
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мамлекеттик-жеке 
өнөктөштүктү өнүктүрүү  

саны  

3.5.1 «Инновациялык технологиялар, 
органикалык айыл чарба 
азыктарын өстүрүү, Япониянын 
тажрыйбасы» деген темада 
тегерек үстөл өткөрүү 

Айыл чарбасында билимдер 
жана технологиялар менен 
алмашуу 

ИМ Мамфонду, 
"Гражданское 
Просвещение" 

КФ, JICA 

30.04 2017-
жылга чейин   

21,0 

3.5.2 “Туруктуу өнүгүү, климаттын 
өзгөрүшү, энергиялык 
майнаптуулук жана 
экологиялык коопсуздук 
маселелери” деген темада 
семинар өткөрүү 

Энергиянын жаңыланма 
булактарын натыйжалуу 
пайдалануу жөнүндө 
маалыматташтыруу 

ИМ Мамфонду, 
 «БИОМ» 

экологиялык 
кыймылы 

30.09.2017-
жылга чейин   

21,0 
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Индикаторлор 

№ Индикатор (өлчөмүнүн 
бирдиги) 

Индикатор 
өлчөмүнүн 
булагы 

Индикатор 
өлчөмүнүн 
мезгилдүүлүгү 

Индикатордун алдын ала 
маалымдалган мааниси    

 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 2017-

ж. 
1 Технологияларды жана 

инновацияларды колдоо 
борборунун филиалдарынын 
саны   

ИММФ  Квартал сайын  1 1 - 1 3 

2 Технологияларды жана 
инновацияларды колдоо 
борборунун  
кызмат көрсөтүүлөрүн 
пайдалануучулардын саны 

ИММФ Квартал сайын 112 285 115 235 747 

3 ТИКБнын базасында окутулган 
катышуучулардын саны 

ИММФ Жылдык - 250 - 50 300 

4 Коомдук-маанилүү элдик иш-
чаралардын саны 

ИММФ Квартал сайын 3 7 3 10 23 

5 Жаштарды интеллектуалдык 
чыгармачылыкка тартуу 

ИММФ Жарым 
жылдыктар 
боюнча 

- 405 80 215 700 

6 Радио- телеберүүлөрдүн саны ИММФ Квартал сайын 2 2 2 2 8 
7 Интеллектуалдык менчик 

объектилерине укуктарды 
коргоо, патенттик маалымат 
жана коммерциялаштыруу 

ИММФ Квартал сайын 1 1 1 1 4 
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маселелери боюнча өткөрүлгөн 
кеңеш берүүлөрдүн 
аналитикалык 
маалымкаттарынын саны  

8. ИМ негиздери боюнча 
окутулгандардын саны  

ИММФ Квартал сайын 50 50 50 100 250 

9. Усулдук колдонмолордун саны ИММФ Жылдык  - - 1 - 1 

10. Ведомстволук ички актылардын 
саны 

ИММФ Жарым 
жылдыктар 
боюнча 

- 2 3 - 5 

11. Концепция ИММФ Жылдык - - - 1 1 

 
 
Аткаруучу директор                                                                                    С. Батырканова 
 
Макулдашылды: 
Статс-катчы           Ж. Ташиев  
 
Төраганын орун басары         С. Байзаков  
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БЕКИТЕМИН 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 
мамлекеттик кызматынын төрагасы 
_____________________ Д. Эсеналиев 

 
2017-жылдын «_____»  ы 

 
Мамлекеттик патентик-техникалык китепкананын 2017-жылга Иш-чаралар планы  

 
 I. Интеллектуалдык менчик объектилерин жаратуу боюнча мүмкүнчүлүктү күчөтүү 

 
 

№ Максаттары/милдеттери Индикаторлору Жооптуулар Мөөнөтү Бюджет  
1.2 Мамлекеттик, илимий-

изилдөө ишканаларын 
ИМ объектилерин 
жаратуу процессине 
тартуу  

1. Окуучулардын саны ; 
2. Студенттердин саны; 
3. Ойлоп табуучулардын, 
окумуштуулардын, авторлордун 
саны; 
4. ЧОИ өкүлдөрүнүн саны  

Кенжебаева 
А.А. 

31.12.2017-
жылга 
чейин 

 

№ Иш-чаралар Күтүлгөн натыйжа 
 

Жооптуулар Мөөөтү  

1.2.1 Мектеп окуучуларынын, 
студенттердин, ойлоп 
табуучулардын, 
окумуштуулардын, 
авторлордун, ЧОИ 
өкүлдөрүнүн арасында 

Маалыматтык ресурстарды 
пайдалануу үчүн китепканага 
окурмандарды тартуу  

Тейлөө 
бөлүмдөрү 

01.09.2017-
жылга 
чейин  

20,0  
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МПТКнын кызмат 
көрсөтүүлөрүнүн 
жигердүү 
пайдалануучуларын табуу 
жана аларды сыйлоо  

1.3 ИМди жаратуу үчүн 
маалыматтык 
инфратүзүмдү 
өнүктүрүү  

1. Китепкананын 
электрондук форматтагы 
ресурсунун көлөмү; 

2. Электрондук ресурстарды 
пайдалануучулардын саны;  
3. Жаңыландырылган 
мамлекеттик кызмат 
көрсөтүүлөрдүн саны  

Кенжебаева 
А.А. 

31.12.2017-
жылга 
чейин 

 

№ Иш-чаралар Күтүлгөн натыйжа Жооптуулар Мөөнөтү  
1.3.1 Китепкананын 

ресурстарын электрондук 
форматка өткөрүү 

Маалыматка жетүү жана 
электрондук форматта пайдалануу 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 

МПТК 01.12.2017-
жылга 
чейин 

 

1.3.2 
 

“Санариптик чөйрөдөгү 
илимий жана техникалык 
китепканалар” деген 
конференцияны 
уюштуруу жана өткөрүү. 
МПТКнын ишмердүүлүгү 
жөнүндө видео чыгырык 
даярдоо; МПТКнын 
Ардак китебин даярдоо. 

Электрондук маалыматты 
сактоого карата көйгөйлөрдү жана 
кесипкөй мамилелерди табуу. 
МПТКны өнүктүрүүгө белгилүү 
маданий жана илимий 
ишмерлердин кошкон салымы 
жөнүндө коомго маалымат берүү. 

МПТК 
Пресс-катчы 
Материалдар

ды даярдоо 
жана 

полиграфия 
башкармалыг

ы 

30.11.2017-
жылга 
чейин  

 
30.10.2017-

жылга 
чейин 

 
30.10.2017-

250,0  
 
80,0 
 
12610  
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жылга 
чейин 

1.3.3 Мамлекеттик кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
ыкмаларын жакшыртуу 

Патенттик кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. 
Патенттик жана башка 
маалыматка жетүү мүмкүндүгүн 
кеңейтүү.  

МПТКнын 
бардык 

бөлүмдөрү 

30.11.2017-
жылга 
чейин 

 

1.7. Билим берүүнүн жана 
маалыматтын 
жеткиликтүү 
ресурстарын жана эл 
аралык жана аймактык 
өнөктөштөрдүн 
тажрыйбаларын 
пайдалануу 

1. Патенттик дайындар базасы 
боюнча маалымат берилген 
окурмандардын саны  
2. Патенттик эмес дайындар 
базасы боюнча маалымат 
берилген окурмандардын саны 

Кенжебаева 
А.А. 

31.12.2017-
жылга 
чейин 

 

1.7.1 Алыстан жетүү 
мүмкүнчүлүгү аркылуу 
патенттик жана патенттик 
эмес маалыматтардын 
дайындар базасына 
кирүүгө мүмкүндүгү бар 
пайдалануучулардын 
санын, документтерди 
электрондук жеткирүүнү 
10%га көбөйтүү 

Патенттик жана патенттик эмес 
маалыматтардын дайындар 
базасына кирүүгө мүмкүндүгүн 
кеңейтүү  

Тейлөө 
бөлүмдөрү 
Экспертиза 

башкармалыг
ы 

Маалыматт
ык 

технологияла
р сектору 

15.12.2017-
жылга 
чейин 

 

1.8 ИМдин ролу жана 
мааниси жөнүндө коомго 

1. “Интеллектуалдык менчик” 
курсу боюнча практикалык 

Кенжебаева 
А.А. 

31.12.2017-
жылга 
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маалымат берүүнү 
жогорулатуу  

сабактардын жана 
аймактардан келген 
китепканачылар үчүн ИМ 
маселелери боюнча сабактардын 
саны;  
2. Маалыматтык 
продуктулардын 
(көрсөткүчтөрдүн, 
серептердин) саны;  
3. Бишкек шаарынын жаңы 
конуштарынын мектеп 
окуучулары үчүн өткөрүлгөн иш-
чаралардын саны  

чейин 

1.8.1 МПТКнын билим берүү 
жана маалыматтык 
ресурстарын 
(викториналар, 
плакаттардын конкурсу) 
пайдалануу менен Бишкек 
шаарынын жаңы 
конуштарынын 
окуучулары үчүн ИМ 
маселелери боюнча 
“Бирге окуйбуз, бирге 
ойлоп табабыз” деген 
дүйнө таануу иш-
чараларын уюштуруу 
жана өткөрүү  

Балдардын жана жаштардын 
илимий-техникалык 
чыгармачылыкка кызыгуусун 
жогорулатуу  

ЭМБ 
МПФ 
ИТАБ 
ММС 

 
Филиал 

01.10.2017-
жылга 
чейин 

20,0  
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1.8.2 Библиографиялык 
көрсөткүчтөрдү жана 
маалыматтык серептерди 
даярдоо  

Өлкөнүн азыркы 
экономикасынын, айыл 
чарбасынын абалы жана 
инновациялык технологиялары 
жөнүндө абоненттерге маалымат 
берүү  

ММС 
МПФ 

30.03.2017-
жылга 
чейин 

01.10.2017-
жылга 
чейин 

 

1.8.3 Өлкөнүн аймактарынан 
келген китепканачылар 
үчүн ИМ маселелери 
боюнча сабактарды, 
студенттер үчүн “Патент 
таануу” курсу боюнча 
практикалык сабактарды 
өткөрүү  

Өлкөнүн китепканачыларынын 
ИМ жаатындагы билимин 
кеңейтүү. 
ИМ жана патенттик маалымат 
боюнча студенттердин билимин 
жогорулатуу  

ИТАБ 
ГПФ 

01.11.2017-
жылга 
чейин 

 

1.9. КРнын аймактарында 
ойлоп табуучулук 
ишмердүүлүктү 
жигердендирүү  

1. Көргөзмөгө коюлган 
адабияттардын саны;  
2. Кызыкчылыктуу 
абоненттердин саны  

Кенжебаева 
А.А. 

31.12.2017-
жылга 
чейин 

 

1.9.1 Өлкөнүн аймактарында 
семинарлардын, 
конференциялардын, 
тегерек үстөлдөрдүн 
алкагында, 
Кыргызпатенттин 
көргөзмө иш-чараларында 
көргөзмөлөрдү өткөрүү  

Инновациялык ишмердүүлүк үчүн 
китепкананын фондун 
натыйжалуу пайдалануу  

Тейлөө 
бөлүмдөрү 

 
 
 

01.11.2017-
жылга 
чейин 

 

 II. ИМО укуктарын алуунун жана коргоонун механизмдерин жакшыртуу  
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2.5 ИМди урматтоонун 
маданиятын 
калыптандыруу  

1. Көргөзмөлөрдүн саны ; 
2. Тематикалык топтомдордун 
саны; 
3. Жарыялоолордун саны  

Кенжебаев
а А.А. 

31.12.2017-
жылга 
чейин 

 

№ Иш-чаралар Күтүлгөн натыйжа  Жооптуул
ар 

Мөөнөтү  

2.5.1 Контрафактылык 
продуктулардын 
зыяндуулугу жөнүндөгү 
темага көргөзмө 
уюштуруу  

Контрафактылык продуктулардын 
зыяндуулугу жана ИМ укуктарын 
бузуунун юридикалык кесепеттери 
жөнүндө коомго маалымат берүү  

ИТАБ 
МПФ 

30.10.2017-
жылга 
чейин 

 

2.5.2 Контрафактылык 
продуктулар боюнча 
тематикалык топтомдорду 
даярдоо  

Контрафактылык продуктулардын 
зыяндуулугу жана ИМ укуктарын 
бузуунун юридикалык кесепеттери 
жөнүндө коомго маалымат берүү 

ИТАБ 
МПФ 

30.10.2017-
жылга 
чейин 

 

2.5.3 Опубликовать 
Публикация статьи «ИС и 
общество» в СМИ 

Контрафактылык продуктулардын 
зыяндуулугу жана ИМ укуктарын 
бузуунун юридикалык кесепеттери 
жөнүндө коомго маалымат берүү 

ИТАБ 
МПФ 

30.10.2017-
жылга 
чейин 

 

2.5.4 
 

50 жылдык мааракеге 
карата МПТКнын 
имаратын учурдагы 
ондоодон өткөрүү: 
- оңдоого долбоордук-
сметалык документтерди 
түзүү;  
- имаратты оңдоого 
тендер өткөрүү 

Абоненттер (студенттер, авторлор, 
ойлоп табуучулар) үчүн ыңгайлуу 
шарттарды түзүү 

АЧБ 01.02.2017-
жылга 
чейин 

 
01.07.2017-

жылга 
чейин 

2000299  
(МИ) 
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 III. ИМОну пайдалануу үчүн шарттарды түзүү 
 

3.4 ИМ авторлору менен 
бизнес-түзүмдөрдүн өз 
ара аракеттешүүсү үчүн 
тажрыйба-көрсөтүү 
аянттарын түзүү  

1. Көргөзмөлөрдүн саны;  
2. Жыйнактардын саны  

Кенжебаева 
А.А. 

30.10.2017-
жылга 
чейин 

 

№ Иш-чаралар Күтүлгөн натыйжа  Жооптуулар Мөөнөтү  
3.4.1 ЧОИлерге жардам 

иретинде маалыматтык-
библиографиялык 
жыйнактарды түзүү:  
1.Керамика: Даярдоо 
технологиясы жана 
жабдуулар. 
2. Айнек: Даярдоо 
технологиясы жана 
жабдуулар. 

 
Карапа жана айнек буюмдарды 
даярдоо боюнча иш жүргүзгөн 
ЧОИлердин иштерин 
ылайыкташтыруу 

Материалдар
ды даярдоо 

жана 
полиграфия 

башкармалыг
ы  

ММС  
МПФ 

ЧТДжӨК 
ИТАБ 

Филиал 

30.04.2017-
жылга 
чейин 

 
30.10.2017-

жылга 
чейин 

 

3.4.2 Семинарлардын, 
конференциялардын 
алкагында жана 
ЧОИлердин көргөзмө иш-
чараларында патенттик 
жана башка адабият 
түрүндө көргөзмөлөрдү 
уюштуруу  

ЧОИлердин өкүлдөрү тарабынан 
китепкананын фондунун 
натыйжалуу пайдаланылышы 

ММС 
ЧТДжӨК 

ИТАБ 
Филиал 

01.11.2017-
жылга 
чейин 

 

 Б а р д ы г ы:    2383909  
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Индикаторлор  
 

№ Көрсөткүчтөрдүн 
аталыштары  

Индикатор 
өлчөмүнүн 

мезгилдүүлүгү 

Индикатордун алдын ала маалымдалган мааниси 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 2017 -ж. 

1. Топтолгон жана иштетилген 
адабияттардын жана 
документтердин саны  

Квартал сайын 60000 80000 50000 70000 260000 

2. Патенттик издөөлөрдүн саны Квартал сайын 102 101 60 92 355 
3. Китепкана фондунун 

электрондук түргө өткөрүлгөн 
үлүшү  

Квартал сайын - - - - 24% 

4. Электрондук ресурстарды 
пайдалануучулардын саны  

Квартал сайын  
-10%га көбөйтүү 
менен 

500 
2%-554 

1000 
3%-1084 

300 
2%-358 

1000 
3%-1084 

2800 
10%-
3080 

5. Студенттер үчүн “Патент 
таануу” курсу боюнча 
практикалык сабактардын 
жана өлкөнүн аймактарынан 
келген китепканачылар үчүн 
ИМ маселелери боюнча 
сабактардын саны  

Квартал сайын 4/2 4/2 - 4/2 12/6 

6. Бишкек ш. жаңы 
конуштарынын мектеп 
окуучулары үчүн иш-
чаралардын жана камтылган 
жаштардын саны  

Квартал сайын 3/60 3/60 3/60 3/30 12/240 
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7. Библиографиялык 
көрсөткүчтөрдүн маалыматтык 
серептердин жана 
жыйнактардын саны  

Квартал сайын 3 5 1 4 13 

8. ЧОИлер жана КПнын иш-
чаралары боюнча 
контрафактылык 
продуктулардын зыяндуулугу 
жөнүндөгү темаларга 
көргөзмөлөрдүн саны  

Квартал сайын 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 

9. Контрафактылык продуктулар 
боюнча тематикалык 
топтомдордун саны  

Квартал сайын 2 2 2 2 8 

10. ЖМКдагы жарыялоолордун 
саны 

Жарым 
жылдыктар 
боюнча  

2   2 4 

      
 

Директор          Кенжебаева А.А. 

 

Макулдашылды:  

Статс-катчы         Ж. Ташиев  

Төраганын орун басары       С. Байзаков 
 



НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
на период 2013-2017 годы 

 
Глава 8. УЛУЧШЕНИЕ БИЗНЕС-СРЕДЫ  

И ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
 

8.6 Развитие интеллектуальной собственности и инноваций 
 
Одним из основных ресурсов устойчивого экономического роста явля-

ется обеспечение трансформации научно-исследовательского потенциала 
страны, что будет содействовать технологической модернизации экономи-
ки и повышению ее конкурентоспособности. 

Текущее состояние. Внедрение инноваций предприятиями республи-
ки остается крайне низким и не соответствует потребностям устойчивого 
экономического роста. Недостаток инноваций во многом обусловлен от-
сутствием ключевых ресурсов, таких, как (1) знания; (2) устойчивое фи-
нансирование; (3) научный персонал; (4) квалифицированная рабочая сила. 
За все время независимости Кыргызстана не была создана система под-
держки, управления разработками и коммерциализации инноваций, вклю-
чая ее институциональные и инфраструктурные элементы. 

Очевидно, что интеллектуальная собственность и инновации могут 
играть ключевую роль в развитии регионов, большинство которых испы-
тывают недостаток сырьевых ресурсов. Страна богата традиционными 
знаниями, что может стать основой для создания новых предприятий мало-
го и среднего бизнеса в регионах, которые будут способствовать регио-
нальному развитию. 

Целью является создание эффективной системы интеллектуальной 
собственности и инновационной деятельности для повышения конкуренто-
способности национальной экономики. 

Задачи: (i) создание благоприятных условий для развития инноваци-
онной деятельности и использования объектов интеллектуальной соб-
ственности; (ii) содействие модернизации экономики через передовые тех-
нологии; (iii) повышение информированности общества о роли и значении 
интеллектуальной собственности; (iv) создание эффективной системы за-
щиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 
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Для решения этих задач будет проводиться работа по совершенство-
ванию нормативной правовой базы, регулирующей вопросы правовой 
охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности и инноваци-
онной деятельности. Изменения в НПА будут направлены на снижение 
уровня правонарушений в области интеллектуальной собственности, в том 
числе, на борьбу с контрафактной и пиратской продукцией, ввозимой на 
территорию страны и стимулирование создания и использования иннова-
ций. 

Будут реализованы проекты стимулирования, поддержки и активиза-
ции интеллектуального творчества, путем поощрения изобретательской и 
инновационной деятельности, а также активного вовлечения молодежи в 
сферу научно-технического творчества и введения курса по интеллекту-
альной собственности в программы образования. 

Будет разработана программа, направленная на эффективное исполь-
зование объектов интеллектуальной собственности, позволяющая повы-
сить соответствующую отдачу для бизнеса и инвесторов. В рамках про-
граммы будет предусмотрена реализация ряда мер, способствующих пере-
даче технологий из научно-исследовательских центров на рынок, импорт 
зарубежных передовых технологий для модернизации отечественной эко-
номики и предоставление потребителям новых продуктов и услуг.  
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ПРОГРАММА  
ПО ПЕРЕХОДУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ  
НА 2013-2017 ГОДЫ 

 
 

7.7. Формирование системы инновационной деятельности  
ля повышения конкурентоспособности экономики 

 
Цель: создание эффективной системы защиты интеллектуаль-

ной собственности и инновационной деятельности для развития эко-
номики и повышения ее конкурентоспособности. 

Анализ текущей ситуации. По показателю применения инноваций в 
бизнесе Кыргызстан находится на 127 месте из 144 стран мира1. И этот по-
казатель продолжает ухудшаться (в 2008 - 122 место). В 2010 году разра-
ботку и внедрение технологических инноваций в промышленности рес-
публики осуществляли 48 предприятий 2  (1,8 процента от имеющихся). 
Наиболее активная инновационная деятельность отмечалась в 2010 году на 
предприятиях по производству пищевых продуктов - 13 предприятий, про-
изводству и распределению электроэнергии, газа и воды - 8, металлургиче-
ского производства и производства готовых металлических изделий - 5, по 
производству прочих неметаллических минеральных продуктов - 4, цел-
люлозно-бумажного производства и издательской деятельности - 4.  

Большая часть инновационно-активных предприятий сконцентриро-
вана в г. Бишкек (89,5 процента) и Чуйской области (9,0 процента). Вся 
инновационная продукция производится предприятиями частной формы 
собственности. Основная часть инновационной деятельности связана с 
приобретением технологий. Так, в 2010 г. приобретение машин и оборудо-
вания осуществляли 32 предприятия, при этом их затраты составили свыше 
550 млн. сомов. В общей сумме затрат на технологические, маркетинговые 
и организационные инновации 91,6 процента составляют собственные 
средства предприятий, прочие источники финансирования - 8,4 %. 

Затраты на технологические инновации в промышленности весьма 
незначительны и несоизмеримы с реальными потребностями отечествен-
ной экономики в обновлении основных производственных фондов и рас-
ширении производства принципиально новой конкурентоспособной про-
дукции.  

 
1Публикация WEF «World Economic Forum: Global Competitiveness Report 2012-2013». 
2Данные НСК «Промышленность Кыргызской Республики 2006-2010, НСК КР, Бишкек 2011». 
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Развитие инновационной деятельности в стране сдерживается целым 
рядом причин:  

(i) отсутствие адекватной системы институциональной поддержки 
и развития инновационной деятельности; низкая эффективность науки и ее 
оторванность от промышленности;  

(ii) слабый уровень подготовки и малое количество инженерных и 
технических кадров и других специалистов в области развития инноваций;  

(iii) невосприимчивость отечественной экономикой инноваций при 
одновременной зависимости от импорта зарубежных инноваций в виде 
техники и технологий;  

(iv) отсутствие эффективной системы коммерциализации технологий. 
В настоящее время система поддержки и внедрения инноваций в 

стране находится на стадии формирования. В этой связи важно учитывать 
реальные тенденции развития и характер инновационной деятельности 
промышленных предприятий страны, которые главным образом сосредо-
точены на проблемах технологической модернизации производства, а не 
создании инновационных продуктов на базе научных исследований и раз-
работок. 

Создание инноваций - это затратный процесс, требующий кредитова-
ния либо финансирования «в долг», а также неразвитость венчурного фи-
нансирования, отсутствие собственных средств для исследований, наряду с 
отсутствием государственной системы поддержки и внедрения новых тех-
нологий делают создание инноваций недоступными для отечественных 
предприятий. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, исходя из имеющихся 
возможностей, Кыргызстану следует сосредоточиться на создании системы 
и механизмов поиска, заимствования, адаптации и распространения 
эффективных и инновационных для отечественных предприятий 
технологий. 

Приоритетные направления. Учитывая эти проблемы, приоритетны-
ми направлениями определены следующие:  

(i) создание благоприятных условий для развития инновационной 
деятельности и использования объектов ИС;  

(ii) построение системы, содействующей эффективному принятию 
решений в области развития инновационной деятельности, включая энер-
госберегающие и энергоэффективные технологии;  

(iii) совершенствование нормативной правовой базы в сфере иннова-
ционной деятельности и защиты прав на объекты ИС;  
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(iv) создание условий для обучения, повышения квалификации и 
информированности общества о роли и значении ИС и инновационной де-
ятельности. 

Приоритетное направление по созданию благоприятных условий для 
развития инновационной деятельности и использованию объектов интел-
лектуальной собственности будет направлено на решение задачи по созда-
нию системы поиска, отбора и учета инновационных, энергосберегающих 
и энергоэффективных технологий.  

Для решения этой задачи Правительство Кыргызской Республики 
намерено реализовать следующие меры:  

(i) разработать критерии отнесения технологий к инновационным, 
энергосберегающим и энергоэффективным;  

(ii) создать реестр инновационных, энергосберегающих и энергоэф-
фективных технологий;  

(iii) создать перечень (реестр) потребностей промышленности и раз-
работок;  

(iv) оказывать услуги по поиску, отбору и маркетингу инновацион-
ных технологий. 

В рамках второго приоритета по построению системы содействую-
щей эффективному принятию решений в области развития инновационной 
деятельности, включая энергосберегающие и энергоэффективные техноло-
гии намечено решение задачи по созданию системы принятия решений и 
координации реализации инновационной политики на базе Государствен-
ного совета по инноватике при Правительстве КР, которую планируется 
решить путем реализации следующих мероприятий:  

(i) провести комплексный анализ состояния инновационной дея-
тельности в стране, способствующей становлению экономики;  

(ii) разработать и внести предложения по адаптации отечественных 
статистических показателей в области инновационного развития к миро-
вым стандартам;  

(iii) принять Программу по развитию инноваций и трансферу техно-
логий. 

По приоритетному направлению совершенствования нормативной 
правовой базы в сфере инновационной деятельности и защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности будет решаться задача по со-
вершенствованию законодательной базы в области инновационной дея-
тельности и защиты интеллектуальной собственности, которую Прави-
тельство Кыргызской Республики будет решать через:  

(i) внесение изменений в законодательство в сфере защиты интел-
лектуальной собственности;  
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(ii) внесение изменений в законодательство Кыргызской Республики, 
в том числе, Налоговый и Таможенный Кодексы Кыргызской Республики, 
предусматривающие стимулирование и государственную поддержку пред-
приятий, использующих инновационные, энергосберегающие и энергоэф-
фективные технологии. 

В рамках приоритета по созданию условий для обучения, повышение 
квалификации и информированности общества о роли и значении интел-
лектуальной собственности и инновационной деятельности будет решена 
задача по созданию учебного центра для распространения инноваций (зна-
ний) на базе Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) при Кыр-
гызпатенте, которая будет решена за счет:  

(i) обучения специалистов ЦПТИ за рубежом в таких областях как 
инновационный менеджмент, маркетинг и оценка инноваций, патентно-
информационный поиск и анализ;  

(ii) разработки программ обучения и тренингов на базе ЦПТИ;  
(iii) проведения обучения и тренингов для целевой аудитории и дру-

гих заинтересованных лиц по вопросам инновационного развития 
(iv) проведения ежегодных конкурсов инновационных идей с целью 

пропаганды инновационного развития;  
(v) проведения социологических опросов, анкетирования населения 

и бизнеса на предмет восприятия инновационной политики с целью внесе-
ния корректив в политику инноваций;  

(vi) проведения информационно-образовательных мероприятий по 
вопросам «зеленых» инноваций.  
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План действий Правительства КР по реализации Программы Правительства КР  
«Доверие и единство» на 2017 год 

 
№ 
п/п  

Мера  Индикатор/ Ожидаемый 
результат  

Вес  Груп
па  

Сроки 
реализац
ии  

Исполните
ли  

Источники 
финансирова
ния  

102 Провести конкурс 
«Лучший 
инновационный 
проект – 2017» 

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

2,8
% 

2 01.09.2017 Кыргызпат
ент  

В рамках 
бюджета 
Кыргызпатент  

103 Расширить сеть 
филиалов Центра 
поддержки 
технологий и 
инноваций (ЦПТИ) 

Открытие не менее 2-х 
филиалов ЦПТИ для 
стимулирования 
изобретательской 
деятельности, обеспечения 
доступа к источникам 
научно-технической 
информации  

2,8 2 01.09.2017 Кыргызпат
ент  

В рамках 
бюджета 
Кыргызпатент  

104 Содействовать 
продвижению 
наиболее 
перспективных 
инновационных 
проектов, отобранных 
по результатам 
конкурса «Лучший 

Инвестиционная 
поддержка 3-х 
инновационных проектов 
для внедрения в 
производство  

2,8
% 

2 01.12.2017 Кыргызпат
ент  

В рамках 
бюджета 
Кыргызпатент  
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инновационный 
проект»  

105 Привлечь Кыргызско-
Российский Фонд 
развития для отбора и 
внедрения в 
производство 
отечественных 
инновационных 
проектов, основанных 
на интеллектуальной 
собственности  

Плодотворное и 
эффективное 
сотрудничество с 
Кыргызско-Российским 
Фондом развития по 
вопросам внедрения 
объектов интеллектуальной 
собственности  

2,8
% 

2 01.12.2017 Кыргызпат
ент  

В рамках 
бюджета 
Кыргызпатент  
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Премьер-министр 

Кыргызской Республики 
С.Ш. Жээнбеков  

 
_____________________ 

«_____» _________2017 года 
 

ПЛАН 
действий/обязательств председателя Государственной службы  

интеллектуальной собственности и инноваций  
при Правительстве Кыргызской Республики на 2017 год 

по достижению целей/задач Программы Правительства Кыргызской Республики  
«Доверие и единство» 

 
№ Задача Мероприятие/ 

действие 
Ожидаемый 
результат 

Срок 
реализации 
 

Соответствующий 
стратегический 
или программный 
документ (вкл. 
отраслевые) 

Ответ-
ственный 
орган 

 
1. Стимулиро

вание 
авторов к 
созданию 
новых 
результатов 
интеллекту

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

Стимулирование к 
созданию новых 
объектов 
интеллектуальной 
собственности. 
Повышение 
престижа 

до 20.04.2017   Национальная 
стратегия устой-
чивого развития на 
период 2013-2017 гг., 
Программа 
Правительства по 
переходу КР к 

Кыргыз-
патент 
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альной 
собственнос
ти и 
повышени
ю престижа 
изобретател
ей, авторов 
и научных 
работников 

изобретателей, 
авторов, научных 
работников. 
 

устойчивому 
развитию на 2013-
2017 гг., 
Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций в КР  на 
2017-2021 гг. 

2. Повысить объем 
сбора авторского 
вознаграждения с 
пользователей 
объектов 
авторского права и 
смежных прав на 
3% от 
фактического 
значения за 2016 
год.  
 
 

Обеспечение 
имущественных 
прав авторов 

до 31.12.2017 Национальная 
стратегия 
устойчивого развития 
на период 2013-2017  
гг., Программа 
Правительства по 
переходу КР к 
устойчивому 
развитию на 2013-
2017 гг. 

Кыргыз-
патент 

2. Вовлечение 
в процесс 
создания 
объектов 
ИС 
государстве

1. Организовать 
тренинг 
«Стратегия 
создания 
интеллектуальной 
собственности» 

Повышение 
осведомленности 
представителей 
МСП, ВУЗов, 
изобретателей об 
основах создания 

до 15.02.2017 Национальная 
стратегия 
устойчивого развития 
на период 2013-2017  
гг., Программа 
Правительства по 

Кыргыз-
патент 
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нных, 
научно-
исследовате
льских и 
частных 
предприя-
тий 

совместно с 
Центром 
интеллектуальной 
собственности и 
передачи 
технологий 
Эстонии 

интеллектуальной 
собственности   

переходу КР  к 
устойчивому 
развитию на 2013-
2017 гг., 
Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций в КР  на 
2017-2021 гг. 

3. Развитие 
инфраструк
туры для 
создания 
интеллекту
альной 
собственнос
ти 

1. Открыть 3 
филиала Центра 
поддержки 
технологии и 
инноваций  
(ЦПТИ) 

 Обеспечение 
доступа к услугам 
ЦПТИ в регионах 

 

до 20.11.2017   Национальная 
стратегия 
устойчивого развития 
на период 2013-2017  
гг., Программа 
Правительства по 
переходу КР  к 
устойчивому 
развитию на 2013-
2017 гг., 
Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций в КР  на 
2017-2021 гг. 

Кыргыз-
патент 
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2. Перевести 24% 
ресурса библиотеки 
в электронный 
формат  

Расширение 
доступа к 
информации и 
возможности 
пользования ее в 
электронном 
формате. 

до 01.12.2017  Национальная 
стратегия 
устойчивого развития 
на период 2013-2017  
гг., Программа 
Правительства по 
переходу КР  к 
устойчивому 
развитию на 2013-
2017 гг., 
Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций в КР  на 
2017-2021 гг. 

Кыргыз-
патент 

3. Провести ремонт 
здания ГПТБ к 50-
летнему юбилею  
(составить 
проектно-сметную 
документацию на 
ремонт, провести 
тендер на ремонт 
здания) 

Улучшение 
условий 
библиотеки и 
увеличение 
количества 
абонентов 

до 01.07.2017  Национальная 
стратегия 
устойчивого развития 
на период 2013-2017  
гг., Программа 
Правительства по 
переходу КР  к 
устойчивому 
развитию на 2013-
2017 гг., 
Государственная 
программа развития 

Кыргыз-
патент 
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интеллектуальной 
собственности и 
инноваций в КР  на 
2017-2021 гг. 

4. Разработка 
механизмов 
выявления 
и 
вовлечения 
талантливы
х детей и 
молодежи в 
творческий 
процесс 

1.Учредить 
единовременную 
премию для детей и 
молодежи за 
достигнутые 
успехи в области 
научно- 
технического 
творчества   

Повышение 
интереса детей и 
молодежи к 
научно-
техническому 
творчеству. 

до 01.11.2017 Национальная 
стратегия 
устойчивого развития 
на период 2013-2017  
гг., Программа 
Правительства по 
переходу КР к 
устойчивому 
развитию на 2013-
2017 гг., 
Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций в КР  на 
2017-2021 гг. 

Кыргыз-
патент 

2. Провести 
совместно с 
РДИТА  
Международный 
молодежный 
конкурс “Мы 
интеллектуалы XXI 
века” и научно – 

Повышение 
интереса детей и 
молодежи к 
научно-
техническому 
творчеству  
 

до 30.04.2017 Национальная 
стратегия 
устойчивого развития 
на период 2013-2017  
гг., Программа 
Правительства по 
переходу КР к 
устойчивому 

Кыргыз-
патент 
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техническую 
олимпиаду 

развитию на 2013-
2017 гг., 
Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций в КР  на 
2017-2021 гг. 
 
 

II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАЩИТЫ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
5.  Совершенст

вование 
процедур 
предоставле
ния прав на 
результаты 
интеллекту
альной 
деятельно-
сти. 
Расширение 
использова
ния IT-
технологий 
при подаче 
и 

1. Внедрить 
систему 
электронной 
подачи заявок на 
объекты 
интеллектуальной 
собственности  
 

Расширение 
возможности 
получения 
государственных 
услуг в 
электронном 
формате 

до 30.04.2017 Национальная 
стратегия 
устойчивого 
развития на период 
2013-2017  гг., 
Программа 
Правительства по 
переходу КР к 
устойчивому 
развитию на 2013-
2017 гг., 
Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций в КР  на 

Кыргыз-
патент 
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рассмотрен
ии заявок 

2017-2021 гг. 

6. Антикорру
пционная 
политика  

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

Выявление 
коррупционных 
рисков и внесение 
рекомендаций по 
их устранению и 
предотвращение 

до 01.12.2017 «План мероприятий 
государственных 
органов Кыргызской 
Республики по 
выполнению 
Государственной 
стратегии 
антикоррупционной 
политики 
Кыргызской 
Республики на 2015-
2017 годы» 
утвержденного 
Постановлением 
Правительства 
Кыргызской 
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Республики от 30 
марта 2015 года 
№170. 

7. Формирова
ние 
культуры 
уважения к 
ИС 

1. Провести 
акцию «Стоп 
пиратству – 2017» 

Повышение 
осведомленности 
населения и 
формирование 
негативного 
отношения к 
контрафактной 
продукции, 
содержащие 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 

до 01.10.2017 Национальная 
стратегия 
устойчивого 
развития на период 
2013-2017  гг., 
Программа 
Правительства по 
переходу КР к 
устойчивому 
развитию на 2013-
2017 гг., 
Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций в КР  на 
2017-2021 гг. 

Кыргыз-
патент 

III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОИС 
8. Поддержка 

деятельност
и по 
использова
нию 
интеллекту

1. Провести 
конкурс «Лучший 
инновационный 
проект – 2017»   

Отбор и оценка 
наиболее 
перспективных 
инновационных 
проектов. 
Содействие 

до 01.10.2017 Национальная 
стратегия 
устойчивого 
развития на период 
2013-2017  гг., 
Программа 

Кыргыз-
патент 
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альной 
собственнос
ти 
организаци
ями 
бюджетной 
сферы 

продвижению 
перспективных 
инновационных 
проектов. 

Правительства по 
переходу КР к 
устойчивому 
развитию на 2013-
2017 гг., 
Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций в КР  на 
2017-2021 гг. 

9. Создание 
демонстрац
ионно-
опытных 
площадок 
для 
взаимодейс
твия 
авторов ИС 
и бизнес-
структур 

1. Провести не 
менее 4-х 
семинаров, 
круглых столов с 
участием ВОИС, 
SIPO, технопарка 
Строгино    
 
 
 
 

Повышение 
информированност
и о роли ИС в 
инновационной 
экономике  
 
 
 

до 01.07.2017 Национальная 
стратегия 
устойчивого 
развития на период 
2013-2017  гг., 
Программа 
Правительства по 
переходу КР к 
устойчивому 
развитию на 2013-
2017 гг., 
Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций в КР  на 
2017-2021 гг. 

Кыргыз-
патент 
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10. Привлече-
ние 
Кыргызско-
Российског
о фонда 
развития 
для отбора 
и внедрения 
в производ-
ство 
отечествен-
ных 
инновацион
ных 
проектов, 
основанных 
на ИС 
 

1. Подготовить 
к подписанию  
проект 
Меморандума о 
сотрудничестве с 
Кыргызско-
Российским 
фондом развития 
в области ИС и 
инновации 

Обеспечение 
долгосрочного и 
плодотворного 
сотрудничества в 
вопросах 
внедрения 
объектов ИС 

до 01.05.2017 Национальная 
стратегия 
устойчивого 
развития на период 
2013-2017  гг., 
Программа 
Правительства по 
переходу КР к 
устойчивому 
развитию на 2013-
2017 гг., 
Государственная 
программа развития 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций в КР  на 
2017-2021 гг. 

Кыргыз-
патент 

 

Председатель Государственной службы 
интеллектуальной собственности и инноваций при 
Правительстве Кыргызской Республики  
 
________________________  Д. Эсеналиев 

 

Вице-премьер-министр  
Кыргызской Республики 
 
______________________   Султанбекова Ч. А. 
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«УТВЕРЖДЕНО» 
постановлением Коллегии 
Государственной службы 

интеллектуальной собственности и 
инноваций при Правительстве 

Кыргызской Республики 
от 27.01.2017 г.  № 3 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ КЫРГЫЗПАТЕНТА НА 2017 ГОД 
 
№ Задачи Индикаторы Ответственные Сроки Бюджет  

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 общественно-значимых  
мероприятий; 

2. Количество заявок на объекты 
промышленной собственности, ТРЗН, 
РП, СД; 

3. Процент повышения объема сбора 
авторского вознаграждения; 

4. Процент снижения дебиторской 
задолженности 

до 
31.12.2017  

 

Мероприятие Ожидаемый результат Ответственные 
1.1.1 Провести конкурс  “За вклад в 

развитие ИС”  
   

Стимулирование к 
созданию новых объектов 
ИС. Повышение престижа 

Управление 
инноваций и 
стратегического 

до 
01.04.2017   

1600,0 
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изобретателей, авторов, 
научных работников. 
 
 
 

развития 
Управление 
экспертизы  
Управление 
авторских и 
смежных прав 
Госфонд ИС 

1.1.2 Повысить объем сбора авторского 
вознаграждения с пользователей 
объектов авторского права и 
смежных прав  

Обеспечение 
имущественных прав 
авторов 

Управление 
авторского и 
смежных прав 

до 
31.12.2017 

 

1.1.3 Снизить уровень дебиторской 
задолженности по категориям 
пользователей объектов 
авторского права и смежных прав  

Обеспечение 
имущественных прав 
авторов и 
правообладателей 

Управление 
авторских и 
смежных прав 

до 
31.12.2017 

 

1.1.4 Рассмотреть не менее 65% заявок 
на объекты промышленной 
собственности, ТРЗН, СД, РП 

Предоставление прав на 
объекты промышленной 
собственности, ТРЗН, СД, 
РП    

Управление 
экспертизы 

до 
31.12.2017 

 

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

1. Количество общественно-значимых  
мероприятий; 

2. Количество обучающих курсов; 
3. Количество обученных студентов, 

аспирантов и преподавателей 

до 
31.12.2017 

 

1.2.1 Организовать тренинг «Стратегия 
создания интеллектуальной 
собственности» совместно с 
Центром ИС и передачи 

Повышение 
осведомленности 
представителей МСП, 
ВУЗов, изобретателей об 

Управление 
инноваций и 
страт. развития 
Международны

до 
15.02.2017 

129,0 
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технологий Эстонии основах создания 
интеллектуальной 
собственности   

й отдел  

1.2.2 Провести семинар в ВУЗах 
(КНАУ, КРСУ,  КГТУ) «Развитие 
инфраструктуры ВУЗов для 
активизации их инновационной 
деятельности» 

Активизация 
изобретательской и 
инновационной 
деятельности в ВУЗах и 
НИИ. Проработка вопросов 
разработки в вузах 
политику по отношению к 
ИС 

Госфонд ИС 
 

до 
20.11.2017 
 

22,0 

1.2.3 Провести конкурс научных работ 
среди студентов ВУЗов КР на 
тему «Интеллектуальная 
собственность» 

Информирование 
молодежи о роли и 
значении интеллектуальной 
собственности и 
инноваций.  

Госфонд ИС до 
30.10.2017 

25,0 

1.2.4 Провести обучающие курсы в 
ВУЗах по вопросам правовой 
охраны объектов 
интеллектуальной собственности 
(КГТУ, КРСУ, КГУСТА, КНУ, 
НАН КР), а также региональных 
вузах (Нарын, Талас, Каракол, 
Джалал-Абад, Ош, Кызыл-Кия) 
 

Повышение уровня знаний 
студентов в сфере правовой 
охраны ИС 
 
 
 

Управление 
авторского и 
смежных прав 
Управление 
права, 
Управление 
экспертизы 
Управление 
инноваций и 
страт. 
развития 

до 
01.12.2017 
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1.3 Развитие инфраструктуры для 
создания интеллектуальной 
собственности 

1. Количество филиалов ЦПТИ; 
2. Количество обученных координаторов 

ЦПТИ; 
3. Объем ресурсов библиотеки в 

электронном формате; 
4. Количество пользователей  

электронными ресурсами 

до 
31.12.2017 

 

1.3.1 Расширить и развивать сеть 
филиалов ЦПТИ 

Обеспечение доступа к услугам 
ЦПТИ в регионах 
 
 

Госфонд 
ИС 
 

до 
20.11.2017   
 

105,0 

1.3.2 Провести обучающий тренинг для 
координаторов ЦПТИ:  
-«Расширение доступа к 
патентной информации 
посредством использования 
международных баз данных”; 
-«Подача электронной заявки на 
ОПС» (в южных регионах) 

Повышение квалифкации 
координаторов ЦПТИ и качества 
оказываемых услуг  
 
 

Госфонд 
ИС 
Управлен
ие 
эксперти
зы  
Сектор 
информа
ционных  
технолог
ий  

до 
20.09.2017 

  

84,0 

1.3.3 Увеличить количество 
пользователей услуг ЦПТИ: 
1) стимулирование координаторов 
ЦПТИ; 
2) техническое оснащение 
филиалов ЦПТИ 

Премирование 4-х координаторов 
2 раза в год.  
Обеспечение доступа к базам 
данных патентной и не патентной 
информации. 

Госфонд 
ИС 
 

до 
01.12.2017 

1) 150,0 
2) 540,0 

(ГП) 
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1.3.4 Перевести в электронный формат 
ресурсы библиотеки 
 

Расширение доступа к 
информации и возможности 
пользования ее в электронном 
формате.  

ГПТБ до 
01.12.2017 

960,0 
(ГП) 

1.3.5 Провести ремонт здания ГПТБ к 
50-летнему юбилею  
(составить проектно-сметную 
документацию на ремонт, 
провести тендер на ремонт 
здания) 

Улучшение условий библиотеки и 
увеличение количества абонентов 
 

ГПТБ до 
01.07.2017 

2 000,3 

1.4 Формирование государственных 
заказов на создание объектов ИС 

1. Количество приоритетных 
направлений для проведения конкурса 
(аналитическая информация) 

до 
31.12.2017 

 

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

Определение 2-х отраслевых 
направлений. Повышение 
качества создаваемых объектов 
ИС. 

Управлен
ие 
инноваци
й и  
стратеги
ческого 
развития  

до 
01.02.2017 

 

1.5. 
 

Разработка механизмов 
выявления и вовлечения 
талантливых детей и 
молодежи в творческий процесс 

1. Количество разработанных актов; 
2. Количество награжденных детей и 
молодежи; 
3. Охват молодежи интеллектуальным 
творчеством 

до 
31.12.2017 

 

1.5.1 Разработать положение о 
поощрении талантливых детей и 
молодежи  

Повышение интереса детей и 
молодежи к научно-техническому 
творчеству 

Госфонд 
ИС 

до 
01.11.2017 
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Управлен
ие 
инноваци
й и  
стратег
ического 
развития 

1.5.2 Учредить единовременную 
премию для детей и молодежи за 
достигнутые успехи в области 
научно- технического творчества   
 

Повышение интереса детей и 
молодежи к научно-техническому 
творчеству.  

Госфонд 
ИС 
 

до 
01.04.2017 

100,0 

1.5.3 Провести совместно с РДИТА  
Международный молодежный 
конкурс  “Мы интеллектуалы XXI 
века” и Научно – техническую 
олимпиаду 

Повышение интереса детей и 
молодежи к научно-техническому 
творчеству  
 

Госфонд 
ИС 
 

до 
30.04.2017 

700,0 
(ГП) 

1.5.4 Провести выставку технического 
творчества детей и молодежи 

Выявление и раскрытие 
творческого потенциала детей и 
молодежи 

Госфонд 
ИС 

до 
30.05.2017 

99,6 

1.5.5 Провести выставку молодых 
художников КР и издать каталог 

Выявление и раскрытие 
творческого потенциала молодых 
художников республики 

Госфонд 
ИС 

до 
30.06.2017 

80,0 

1.6 Расширить сеть кружков 
научно-технического 
творчества, разработка учебно-
методических материалов  

1. Процент увеличения охвата детей 
научно-техническим творчеством 

до 
01.12.2017 
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1.6.1 Увеличить охват детей научно-
техническим творчеством: 
- провести информационные 
кампании (встречи, лекции, 
выставки) 

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

Госфонд 
ИС 
ГПТБ 

до 
01.11.2017 

48,0 

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

1. Количество образовательных 
программ; 

2. Количество проведенных встреч с 
представителями вузов; 

3. Количество обученных специалистов в 
РГАИС 

до 
01.12.2017 

 

1.7.1 Заключить меморандум о 
взаимопонимании между 
Академией ВОИС и 
Кыргызпатентом о 
предоставлении методической 
помощи по обучению в сфере ИС 
для заинтересованных сторон  

Заимствование современных 
образовательных технологий и 
международного опыта в области 
развития ИС. 

Междуна
родный 
отдел 

до 
01.07.2017 

 

1.7.2 Провести 3 встречи с 
представителями вузов и обсудить 
о возможности участия в 
образовательных программах 
ВОИС.  

Внедрение образовательной 
программы.   
 

Госфонд 
ИС 

до 
01.12.2017 

210,0 

1.7.3 Расширение образовательной 
деятельности по вопросам 
интеллектуальной собственности 
и инновационного развития 

Образовательные программы для 
различной аудитории, расширение 
контингента слушателей 

Управлен
ие 
авторско
го и 

до 
01.07.2017 
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смежных 
прав 
Управлен
ие права, 
Управлен
ие 
инноваци
й и 
страт. 
развития
, 
Управлен
ие 
эксперти
зы, 
Госфонд 
ИС, 
ГПТБ, 
Междун
ародный 
отдел 

1.7.4 Направить специалистов для 
обучения в РГАИС в сфере 
интеллектуальной собственности 

Заимствование международного 
опыта в области развития ИС 

Междуна
родный 
отдел 

до 
01.12.2017 

1000,0 
(ГП) 

1.7.5 Расширить доступ к базам данных 
(прибртение БД “ИСМ”) 

Обеспечение доступа к 
информационным базам данных 
национальных, региональных и 
международных ведомств ИС 

ГПТБ до 
01.11.2017 

3800,0 
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1.8 Повышение 
информированности общества о 
роли и значении ИС  

1. Количество общественно-значимых  
мероприятий 
 

до 
31.12.2017 

 

1.8.1 Организовать торжественное 
собрание, посвященное к 
Международному и 
Национальному дню 
интеллектуальной собственности  

Повышение информированности 
общества о роли и значении ИС 

Управле
ние 
инновац
ий и 
страт. 
развития 

до 
26.04.2017 

243,5 

1.8.2 Провести конференцию «Научные 
и технические библиотеки в 
цифровом обществе» 
 
 

Информирование общества о 
деятельности ГПТБ 

ГПТБ 
Управлен
ие 
подготов
ки 
материа
лов и 
полиграф
ии  
Пресс-
секретар
ь 

до 
30.11.2017 
 
 

250,0 
(+видео
ролик) 

1.9 Активизация изобретательской 
деятельности в регионах 
проведение разъяснительной 
работы с пользователями 
ОАиСП 

1. Количество общественно-значимых  
мероприятий 

 

до 
31.12.2017 

 

1.9.1 Провести семинар «Роль ЦПТИ в 
активизации изобретательства» 

Информирование общества о 
предоставляемых услугах ЦПТИ 

Госфонд до 43,2 
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(Ош, Жалал-Абад, Баткен) ИС, 
Междун
ародный 
отдел 

20.04.2017 
 
 

1.9.2 Провести круглый стол по 
вопросам правовой охраны прав 
традиционных знаний (г. Бишкек)   

Выявление и разрешение проблем 
в сфере охраны и защиты 
традиционных знаний КР 

Управлен
ие 
эксперти
зы, 
ГПТБ 

до 
30.06.2017 

40,0 

1.9.3 Провести семинар на тему 
«Охрана авторского права и 
смежных прав в Кыргызской 
Республике»  (г. Каракол) 

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

Управлен
ие 
авторско
го и 
смежных 
прав 

до 
01.07.2017 

26,5 

1.9.4 Провести региональный семинар 
по вопросам сбора авторского 
вознаграждения за частное 
копирование, с участием 
авторских обществ  РФ и Грузии  

Разработка и внедрение 
механизмов сбора авторского 
вознаграждения за частное 
копирование с учетом опыта 
зарубежных стран 

Управлен
ие 
авторско
го и 
смежных 
прав 

до 
01.06.2017 

105,0 

II.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАЩИТЫ  
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2.1 Совершенствование процедур 
предоставления прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности. Расширение 

1. Доля заявок, поданных в электронном 
формате; 
2. Количество нормативных правовых 
актов; 

до 
31.12.2017 
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использования IT-технологий при 
подаче и рассмотрении заявок 

3. Количество ведомственных актов, с 
учетом внедрения электронной подачи 
заявок 
 

2.1.1 Подготовить проект решения 
Правительства КР в соответствии с 
внесенными изменениями в Закон 
КР «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименований 
мест происхождения товаров». 

Приведение НПА в 
соответствие с 
законодательством 

Управление 
права 
 

до 
01.09.2017 

 

2.1.2 Внедрить систему электронной 
подачи заявок на объекты ИС 

Расширение возможности 
получения 
государственных услуг в 
электронном формате 

Сектор 
информационн
ых технологий, 
соответствую
щие 
структурные 
подразделения 

до 
30.04.2017 

5000,0 
(ГП) 

2.1.3 Внести изменения в порядки и 
положения по ведению 
делопроизводства на ОИС, с 
учетом внедрения электронной 
подачи заявок  

Совершенствование 
внутриведомственных 
актов 

Управление 
инноваций и 
страт. развития,  
Управление 
права, 
Управление 
экспертизы,  
Отдел 
госреестров, 
сектор 

до 
01.12.2017 
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Инф.технологи
й, Фин-экон. 
сектор, Отдел 
кадров и 
делопроизводст
ва 

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

1. Количество заключенных 
международных соглашений 

2. Положение о МВК 
3. Межведомственная рабочая группа 

до 
31.12.2017 

 

2.2.1 Пересмотреть Положение о 
Межведомственной комиссии по 
противодействию нарушениям в 
области ИС в соответствии с 
обязательствами КР в рамках 
ЕАЭС 

Возобновление 
деятельности МВК 
 

Управление 
права 
 

до 
01.04.2017 
  

 

2.2.3 Заключить договоры о взаимном 
представительстве интересов по 
коллективному управлению 
имущественными правами авторов 
с Всероссийской организацией 
интеллектуальной собственности и 
обществом BMI (Американское 
авторское общество) 

Обеспечение  
имущественных прав 
авторов и 
правообладателей 
 

Управление 
авторского и 
смежных прав  

до 
01.04.2017 
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2.3 Вовлечение гражданского 
общества в процесс 
осуществления прав ИС, 
формирование института 
медиации для досудебного 
регулирования споров 

1. Количество обученных сотрудников 
2. Количество аналитических справок  

до 
31.12.2017 

 

2.3.1 Провести встречу для разработки 
проекта НПА по внедрению и 
распространению медиации в 
сфере ИС 

Вовлечение гражданского 
общества в 
правоприменении в 
области ИС. 

Управление 
права 
 

до 
01.11.2017 

 

2.3.2 Изучить опыт стран по вопросам 
медиации в сфере ИС 

Подготовка аналитической 
информации для 
рассмотрения 
возможности развития 
медиации в Кыргызстане 

Управление 
права 

до 
01.07.2017 
 

 

2.3.3 Направить специалистов 
Кыргызпатента в Центр ВОИС по 
арбитражу и посредничеству  

Обмен опытом для 
внедрения института 
медиации в сфере ИС 

Международны
й отдел 

до 
01.09.2017 

 

2.3.4 Реализовать План по демонтажу 
коррупционных проявлений в 
сфере правовой охраны и защиты 
прав ИС 

Выявление 
коррупционных рисков и 
внесение рекомендаций по 
их устранению и 
предотвращение 

Уполномоченн
ый по вопросам 
противодействи
я коррупции  

до 
01.12.2017 

 

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

1. Количество аналитических 
документов  

до 
31.12.2017 
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2.4.1 Изучить опыт зарубежных стран 
по защите авторского права и 
смежных прав в цифровой среде 

Подготовка концепции по 
внесению изменений и 
дополнений в 
законодательство КР об 
авторском праве и 
смежных правах 

Управление 
авторского и 
смежных прав 

до 
01.07.2017 

 

2.5 Формирование культуры 
уважения к ИС 

1. Количество общественно-значимых  
мероприятий 

до 
31.12.2017 

 

2.5.1 
 

Провести акцию «Стоп пиратству 
– 2017» 

Повышение 
осведомленности 
населения и формирование 
негативного отношения к 
контрафактной продукции, 
содержащие ОИС 

Управление 
авторского и 
смежных прав 

до 
01.10.2017 

122,9 

2.5.2 Провести презентацию комиксов 
об авторском праве и смежных 
правах для деятелей культуры и 
искусства 

Информирование 
общества об авторском 
праве и смежных правах 

Госфонд ИС до 
01.03.2017 

43,0 

III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОИС 
 

3.1. Поддержка деятельности по 
использованию 
интеллектуальной 
собственности организациями 
бюджетной сферы 

1. Количество рабочих встреч; 
2. Количество обученных 

специалистов; 
3. Количество аналитических справок  
 

до 
31.12.2017 
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3.1.1 Содействовать  реализации 
отобранных инновационных 
проектов по итогам конкурсов 
«Лучший инновационный проект – 
2015»  и «Лучший инновационный 
проект – 2016»   

Коммерческая реализация 
и внедрение собственных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 

к 1 числу 
месяца 
следующег
о за 
отчетным 
периодом  

2015- 
557012,
00 
2016- 
3 551 
268,00 

3.1.2 Провести конкурс «Лучший 
инновационный проект – 2017»   

 

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

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития  

до 
01.10.2017 

10 000,0 

3.1.3 Провести обучающий тренинг по 
вопросам правовой охраны 
промышленной собственности 

Расширение возможностей 
предприятий и бюджетных 
организаций в сфере ИС  

Управление 
экспертизы 
Отдел 
госреестров  
 

до 
01.12.2017 

 

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 
Международны
й отдел   

до 
01.12.2017 

80,0  

3.2 Стимулирование МСП на 
внедрение объектов ИС 
посредством выработки и 
реализации фискальных, 

1. Количество общественно-значимых  
мероприятий; 

2. Количество НПА; 
3. Количество внесенных предложений 

до 
01.12.2017 
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административных и 
законодательных норм 

для увеличения числа инновационно-
активных предприятий страны 

3.2.1 Провести круглый стол с 
представителями МСП для 
разработки механизма 
привлечения частных инвестиций 
в создание и использование ОИС 

Выработанные 
предложения для 
увеличения числа 
инновационно-активных 
предприятий страны 

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 
Госфонд ИС 

до 
01.10.2017 

50,0 

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

1. Количество обученных специалистов  до 
01.12.2017 

 

3.3.1 Обучить 4-х специалистов 
управлению объектов ИС по 
программе Российской 
государственной академии ИС  

Обеспечение продвижения 
и управления объектами 
ИС  

Управление 
инноваций и 
страт. развития  
Госфонд ИС 

до 
01.11.2017 

225,0 

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

1. Количество общественно-значимых  
мероприятий; 

2. Количество отобранных 
изобретений; 

3. Количество аналитической справки 

до 
31.12.2017 

 

3.4.1 Провести семинар совместно с 
ВОИС «Интеллектуальная 
собственность в инновационной 
экономике» 

Повышение 
информированности о 
роли ИС в инновационной 
экономике  
 
 
 

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 
Международны
й отдел 

до 
01.07.2017 

139,0 
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3.4.2 Организовать семинар ВОИС по 
вопросам патентного ландшафта  

Определение  тенденций и 
приоритетов развития 
технологий и активности 
использования 
инновационных проектов 
в стране   

Международны
й отдел 
 Управление 
экспертизы 
Госфонд ИС 
Управление 
инноваций и 
стратегическог
о развития 

до 
01.08.2017 

596,0 

3.4.4 Организовать круглый стол с 
Государственным ведомством по 
интеллектуальной собственности 
КНР (SIPO) по вопросам 
инновационных проектов 

Обмен опытом по 
вопросам развития 
инновационной 
деятельности 
Подготовка предложений 
по вопросам внедрения 
инновационных проектов 

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 
Международны
й отдел 

до 
01.10.2017 

139,0 

3.4.5 Организовать семинар-тренинг 
«Создание и развитие технопарков 
в Кыргызстане» совместно с  
технопарком Строгино 

Активизация частного 
сектора в создании и 
использовании ИС на 
основе ГЧП, привлечение 
инвестиций из частного 
сектора в инновационное 
развитие  

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 
Международны
й отдел 

до 
01.11.2017 
 

63,0 

3.4.6 Изучить вопрос создания 
технопарка на базе технических 
ВУЗов, институтов НАН КР и 
МСП 

Подготовка предложений 
по созданию 
коммуникационной 
площадки для 
взаимодействия 

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития  
Госфонд ИС 

до 
01.11.2017 
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изобретателей и бизнеса 
 
 

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

1. Количество общественно-значимых  
мероприятий 
 

до 
31.12.2017 

 

3.6.1 Провести круглый  стол 
«Инновационные технологии 
выращивания органической 
сельскохозяйственной  продукции, 
опыт Японии» 

Обмен знаниями и 
технологиями в сельском 
хозяйстве 

Госфонд ИС 
 

до 30.04 
2017 

21,0 

3.6.2 Провести семинар « Вопросы 
устойчивого развития, изменения 
климата, энергоэффективности и 
экологической безопасности» 

Информирование об 
эффективном 
использовании 
возобновляемых 
источников энергии. 

Госфонд ИС 
 

 21,0 

3.7 Привлечение Кыргызско-
Российского фонда развития для 
отбора и внедрения в 
производство отечественных 
инновационных проектов, 
основанных на ИС 
 

1. Количество заключенных 
соглашений  

до 
31.12.2017 

 

3.7.1 Подготовить к подписанию  проект 
Меморандума о сотрудничестве с 
Кыргызско-Российским фондом 
развития в области ИС и 

Обеспечение 
долгосрочного и 
плодотворного 
сотрудничества в вопросах 

Международны
й отдел  
Управление 
инноваций и 

до 
01.05.2017 
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инновации внедрения объектов ИС стратегическог
о развития 

3.8 Совершенствование методики 
проведения анализа 
инновационной деятельности, 
определение степени внедрения 
новых технологий в 
промышленное  производство 

1. Количество аналитических 
материалов 

до 
31.12.2017 

 

3.8.1 Проводить работу по 
совершенствованию методики 
анализа инновационной 
деятельности 

Совершенствование 
методики сбора и 
обработки статистических 
данных по инновационной 
деятельности  

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 

до 
01.12.2017 

 

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

1. Количество внесенных предложений до 
31.12.2017 

 

3.9.1 Разработать предложения для 
включения в региональные 
отраслевые программы 

Включение предложений в 
региональные программы 
развития 

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 

до 
30.06.2017   
 
до 
01.12.2017   
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Индикаторы 

Индикатор (единица измерения) 
 
 
 
 

Ед. 
изм. 

Периодичност
ь измерения 
индикатора  

Фактические значения 
индикатора  

Прогнозное 
значение 

индикатора  
2014 год 2015 год 2016 год 

(11 мес.) 
2017 год 

1 Объем рассмотренных заявок на 
объекты промышленной  
собственности 

% Ежеквартально 60 58  68,2 65  

2 Количество внесенных в Гос. 
реестр КР объектов 
интеллектуальной собственности   

Ед. Ежеквартально 1160 1116 1161 908 

3 Объем заявок, поданных в 
электронном формате  

% Ежеквартально  - - - 2 

4 Количество рассмотренных жалоб 
и заявлений Апелляционным 
Советом 

Ед. 2 раза в год 5 11 8 4 

5 Количество укомплектованной и 
обработанной литературы и 
документации  

Ед. Ежеквартально 262 699 262 871 247 189 260 000 

6 Количество патентных поисков   Ед. Ежеквартально 352 357 374 355 

7 Доля библиотечного фонда, 
переведенного в электронную 
форму 

% Ежеквартально - - - 24  
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8 Процент повышения объема сбора 
авторского вознаграждения 

% Ежеквартально 17 14,6 7,8 4 

9 Процент снижения дебиторской 
задолженности 

% Ежеквартально - 15,3 7 10 

10 Количество регистрации договоров 
по распоряжению 
исключительными правами ОИС 

Ед. Ежеквартально 55 88 208 103 

11 Количество филиалов Центра 
поддержки технологий и 
инноваций 

Ед. Ежеквартально 5 3 5 3 

12 Количество пользователей услуг 
Центра поддержки технологий и 
инноваций 

Ед. Ежеквартально 665 721 1422 747 

13 Количество обученных 
координаторов 

Ед. Ежеквартально 0 33 14 12 

14 Количество пользователей 
электронными ресурсами 
библиотеки  

Ед. Ежеквартально 2500 2700 2629 3080 
 

15 Охват молодежи интеллектуальным 
творчеством 

Ед. Ежеквартально 992 734 402 700 

16 Количество образовательных 
программ 

Ед. Ежеквартально - - - 9 

17 Количество слушателей (студентов, 
аспирантов и т.д.) 

Ед. Ежеквартально - - - 80 

18 Доля заявок, поданных в 
электронном формате 

% Ежеквартально - - - 2  
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19 Количество проектов НПА Ед. Ежеквартально 6 2 12 1 

20 Количество ведомственных актов, с 
учетом внедрения электронной 
подачи заявок 

Ед. Ежеквартально - - - 10 

21 Количество заключенных 
международных соглашений 

Ед. Ежеквартально - 1 2 4 

22 Количество обученных 
сотрудников в Центре ВОИС по 
арбитражу 

Ед. Ежеквартально - - - 2 

23 Количество аналитических справок Ед. Ежеквартально - - 16 6 

24 Количество рабочих встреч с 
вузами и НИИ 

Ед. Ежеквартально - - - 3 

25  Количество  обученных 
специалистов (патентоведы) 

Ед. Ежеквартально - - - 4 

26 Количество обученных 
сотрудников специалистов по 
управлению ИС 

Ед. Ежеквартально - - 8 4 

27 Количество общественно-значимых 
публичных мероприятий 

Ед. Ежеквартально 6 29 16 19 
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Государственной службы 
интеллектуальной собственности и 
инноваций при Правительстве Кыргызской 
Республики 
_____________________Д. Эсеналиев 
 «___» ____________ 2017 г. 

 
 

ПЛАН 
работы Управления инноваций и стратегического развития на 2017 год 

 
№ Задачи Индикаторы Ответственные Сроки Бюджет 

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 
аналитических записок; 

2. Количество общественно-
значимых мероприятий  

Козубаев О. 
 

до 
31.12.2017  

 

Мероприятие Ожидаемый результат 
1.1.1 Изучить интересы и 

потребности  изобретателей, 
авторов, научных работников 
в процессе получения 

Аналитический материал о 
результатах изучения 
интересов изобретателей, 
авторов, научных работников в 

Сектор 
аналитики и 
методики, 
Отдел орг. 

до 
01.06.2017    
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правовой охраны и 
коммерческого использования 
объектов ИС для выработки 
рекомендаций  

процессе получения правовой 
охраны и коммерческого 
использования ОИС 

работы и 
стратегии 
Управление 
экспертизы, 
Госфонд ИС, 
ГПТБ, 
Управление 
авторского и 
смежных прав, 
Управление 
права 

1.1.2 Провести конкурс  “За вклад в 
развитие ИС”  
 

Стимулирование к созданию 
новых объектов ИС. 
Повышение престижа 
изобретателей, авторов, 
научных работников. 
 

Отдел орг. 
работы и 
стратегии, 
сектор 
аналитики  и 
методики, 
Управление 
права,  
Управление 
экспертизы,  
Госфонд ИС,  
Управление 
авторского и 
смежных прав 

до 
15.04.2017   

  1600,0 
  

1.2 Вовлечение в процесс 
создания объектов ИС в 
государственные, научно-

1. Количество 
общественно-значимых  
мероприятий; 

Козубаев О. 
 

до 
31.12.2017  
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исследовательские и 
частные предприятия 

2. Количество обучающих 
курсов; 

3. Количество 
слушателей 
(студентов, 
аспирантов т.д.) 

1.2.1 Организовать тренинг 
«Стратегия создания 
интеллектуальной 
собственности» совместно с 
Центром ИС и передачи 
технологий Эстонии 

Повышение осведомленности 
представителей МСП, ВУЗов, 
изобретателей об основах 
создания интеллектуальной 
собственности   

Отдел инноваций  
Международный 
отдел  

до 
10.02.2017 

129,0 

1.2.2 Провести обучающие курсы в 
ВУЗах по вопросам 
управления ИС (КГТУ, КРСУ, 
КГУСТА, КНУ, НАН КР), а 
также региональных вузах 
(Нарын, Талас, Каракол, 
Джалал-Абад, Ош)  

Повышение уровня знаний 
студентов в сфере правовой 
охраны ИС 
 

Управление 
авторского и 
смежных прав 
Управление 
инноваций и 
страт. развития 

до 
30.03.2017 
(КГТУ) 
до 
30.05.2017 
(КРСУ) 
до 
30.06.2017 
(КГУСТА) 
до 
30.06.2017 
(НАН КР) 
до 
30.11.2017 
(Нарын) 
до 30.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
22 ,0 
 
26,0 
 
 
44,0 
 
22 ,0 
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2017г. 
(Джалал-
Абад)  
до 
30.11.2017
г. 
(Ош) 
до 
30.11.2017 
(Талас) 
до 
30.11.2017 
(Каракол) 

 
22 ,0 

1.4 Формирование 
государственных заказов на 
создание объектов ИС 

1. Количество приоритетных направлений 
для проведения конкурса  

до 
31.12.2017 

 

1.4.1 Определить приоритетные 
направления для проведения 
конкурса «Лучший 
инновационный проект-2017» 

Определение 2-х направлений. 
Повышение качества 
создаваемых объектов ИС 

Отдел инноваций   до 
01.02.2017 

 

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

1. Количество образовательных программ; 
 

до 
01.12.2017 

 

1.7.1 Разработать образовательные 
программы по вопросам 

Образовательные программы 
для представителей МСП, 

Управление 
инноваций и 

до 
01.07.2017 
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инновационного менеджмента вузов страт. развития 
1.8 Повышение 

информированности 
общества о роли и значении 
ИС  

3. Количество отчетов по 
оценке эффективности 
деятельности 
структурных 
подразделений; 

4. Количество печатных 
изданий 

Козубаев О. 
 

до 
31.12.2017  

 

1.8.1 Организовать торжественное 
собрание, посвященное 
Международному и 
Национальному дню 
интеллектуальной 
собственности  

Повышение 
информированности общества 
о роли и значении ИС  

Отдел орг. 
работы и 
стратегии 

до 
26.04.2017 

243,5 

1.8.2 Подготовить «Годовой отчет – 
2016» (журнальный вариант)   

Информирование о 
деятельности Кыргызпатента  

Отдел орг. 
работы и 
стратегии 

до 
01.04.2017 

 

1.8.3 Мониторинг реализации  
«Государственной программы 
развития интеллектуальной 
собственности   в Кыргызской 
Республике на 2017-2021 гг.» 
(далее – Госпрограмма) 

Предоставление информации о 
ходе исполнения Плана 
мероприятий Госпрограммы 

Отдел орг. 
работы и 
стратегии  

ежекварта
льно 
до 5 числа 
следующе
го за 
отчетным 
периодом  

 

1.8.4 Подготовить отчет о 
деятельности Кыргызпатента 
за 2017 год и других 
информационных материалов 

Информация, отчеты по 
реализации государственных 
программных документов, 
планов мероприятий 

Отдел орг. 
работы и 
стратегии 

постоянно  
до 
30.12.2017   
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по программно-
стратегическим документам 

II.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАЩИТЫ  
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

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

1. Количество 
проведенных заседаний 
Рабочей группы; 
2.  Количество 
ведомственных актов; 
3. Количество 
государственных услуг 
оказываемых 
Кыргызпатентом 

Козубаев О. до 
31.12.2017 

 

2.1.1 Внести изменения в порядки и 
положения по ведению 
делопроизводства на ОИС, с 
учетом внедрения электронной 
подачи заявок  

Совершенствование 
внутриведомственных актов 

Сектор 
аналитики  и 
методики 
Управление 
права, 
Управление 
экспертизы,  
Отдел 
госреестров, 
сектор 
Инф.технологий, 
Фин-экон. 
сектор, Отдел 
кадров и 

до 
01.12.2017 
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делопроизводств
а, Управление 
подготовки 
материалов и 
полиграфии 

2.1.2 Организовать деятельность 
Рабочей группы по 
оптимизации и стандартизации 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Кыргызпатентом 

Оптимизация и 
стандартизация 
государственных услуг. 
Увеличение перечня 
государственных услуг.  

Сектор 
аналитики и 
методики, 
Рабочая группа 

до 
01.12.2017   

 

2.1.3 Готовить информацию 
руководству об  оценке 
эффективности деятельности 
Управления авторского и 
смежных прав, Управления 
экспертизы, Управления 
инноваций и стратегического 
развития, Управления права, 
Госфонда ИС, ГПТБ 

Повышение эффективности 
работы  структурных 
подразделений 

Отдел орг. 
работы и 
стратегии 
  

ежекварта
льно к 10 
числу 
месяца 
следующе
го за 
отчетным 
периодом 

 

2.1.4 Подготовить реестр 
нормативных правовых актов в 
области ИС 

Брошюра «Реестр 
нормативных правовых актов в 
области ИС»  

Сектор 
аналитики  и 
методики 

до 
01.04.2017   

 

2.3. Вовлечение гражданского 
общества в процесс 
осуществления прав ИС, 
формирование института 

1. Количество 
аналитических справок 
 

Козубаев О.  до 
31.12.2017 
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медиации для досудебного 
регулирования споров 

2.3.1 Изучить опыт стран по 
вопросам медиации в сфере 
ИС 
 

Подготовка аналитической 
информации для рассмотрения 
возможности развития 
медиации в Кыргызстане 

Управление 
права 
Международный 
отдел, 
Управление 
инноваций и 
страт. развития 

до 
01.07.2017 

 

2.5 Формирование культуры 
уважения к 
интеллектуальной 
собственности 

1. Количество печатных 
изданий в области ИС 

Козубаев О. до 
31.12.2017 

 

2.5.1 Разработать информационные 
материалы по различным 
аспектам охраны объектов 
интеллектуальной 
собственности и 
инновационной деятельности 
(брошюры, буклеты, памятки) 

Информирование общества об 
изменениях в сфере 
интеллектуальной 
собственности 

Сектор 
аналитики и 
методики,  
соответствующ
ие структурные 
подразделения 

до 
01.04.2017   

 

III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОИС 
3.1 Поддержка деятельности по 

использованию 
интеллектуальной 
собственности 
организациями бюджетной 
сферы 

1. Количество рабочих встреч  
 

до 
31.12.2017 
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3.1.1 Содействовать  реализации 
отобранных инновационных 
проектов по итогам конкурсов 
«Лучший инновационный 
проект – 2015»  и «Лучший 
инновационный проект – 
2016»   

Реализация и внедрение 
собственных результатов 
интеллектуальной 
деятельности. 
Мониторинг реализации 
отобранных инновационных 
проектов по итогам конкурсов. 
Оказание помощи в поиске 
инвестиционной поддержки 

Отдел инноваций 
 

к 1 числу 
месяца 
следующе
го за 
отчетным 
периодом  

2015г. - 
557012,0
0 
 
2016г. - 
3 551 
268,00 

3.1.2 Провести конкурс «Лучший 
инновационный проект – 
2017»   

 

Отбор и оценка наиболее 
перспективных 
инновационных проектов. 
Содействие продвижению 
перспективных 
инновационных проектов.  
- утверждение состава 
оргкомитета конкурса; 
- объявление о конкурсе в 
СМИ; 
- сбор заявок для участия в 
конкурсе; 
- отбор и оценка наболее 
перспективных инновационных 
проектов 

Отдел инноваций 
Пресс-служба 
  

 
 
 
 
 
до 
01.02.2017 
 
до 
01.03.2017 
до 
01.06.2017 
 
до 
01.10.2017 

10 000,0 

3.2 Стимулирование МСП на 
внедрение объектов ИС 
посредством выработки и 
реализации фискальных, 

1. Количество общественно-значимых  
мероприятий; 
 

до 
01.12.2017 
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административных и 
законодательных норм 

3.2.1 Провести круглый стол с 
представителями МСП для 
разработки механизма 
привлечения частных 
инвестиций в создание и 
использование ОИС 

Информирование МСП о 
возможностях привлечения 
частных инвестиций в 
создание и использование 
ОИС 

Отдел 
инноваций  
Госфонд ИС 

до 
01.10.2017 

50,0 

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

1. Количество обученных специалистов  до 
01.12.2017 

 

3.3.1 Обучить специалистов по 
управлению ИС по программе 
Российской государственной 
академии ИС 

Обеспечение продвижения и 
управления объектами ИС  

Отдел 
инноваций 
Госфонд ИС 

до 
01.12.2017 

225,0 

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

1. Количество проведенных 
мероприятий; 

2. Количество 
аналитических записок 

Козубаев О. до 
31.12.2017 

 

3.4.1 Провести семинар совместно с 
ВОИС «Интеллектуальная 
собственность в 
инновационной экономике» 

Обсуждение значений 
интеллектуальной  
собственности в 
инновационной экономике 

Отдел инноваций  до 
01.06.2017 

139,0 
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3.4.2 Организовать семинар ВОИС 
по вопросам патентного 
ландшафта  

Определение  тенденций и 
приоритетов развития 
технологий и активности 
использования инновационных 
проектов в стране   

Международный 
отдел 
 Управление 
экспертизы 
Госфонд ИС 
Управление 
инноваций и 
страт.развития 

до 
01.08.2017 

 

3.4.3 Организовать совместный 
круглый стол с 
Государственным ведомством 
по интеллектуальной 
собственности КНР (SIPO) по 
вопросам инновационных 
проектов 

Обмен опытом с зарубежными 
патентными ведомствами в 
области инновационных 
проектов 

Отдел 
инноваций, 
Международный 
отдел 

до 
01.10.2017 

139,0 

3.4.4  Изучить вопрос о создании 
технопарка на базе 
технических ВУЗов, 
соответствующих институтов 
НАН КР и МСП 

Содействие коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности в области 
маркетинга научных 
разработок 

Отдел 
инноваций,  
Госфонд ИС, 
Управление 
экспертизы 

до 
01.12.2017 

 

3.4.5 Организовать семинар-тренинг 
«Создание и развитие 
технопарков в Кыргызстане» 
совместно с  технопарком 
Строгино в формате диспут-
клуба 

Активизация частного сектора 
в создании и использовании 
ИС на основе ГЧП, 
привлечение инвестиций из 
частного сектора в 
инновационное развитие  

Отдел 
инноваций, 
Международный 
отдел 

до 
01.11.2017 
 

63,0 

3.6 Привлечение средств 
Кыргызско-Российского 

1. Количество заключенных 
соглашений  

Козубаев О. до 
31.12.2017 
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фонда развития для отбора и 
внедрения в производство 
отечественных 
инновационных проектов, 
основанных на ИС 

3.6.1 Подготовить к подписанию  
проект Меморандума о 
сотрудничестве в области ИС с 
Кыргызско-Российским 
фондом развития  

Обеспечение долгосрочного и 
плодотворного сотрудничества 
в вопросах внедрения объектов 
ИС 

Международный 
отдел  
Отдел инноваций 

до 
01.05.2017 

 

3.7 Совершенствование 
методики проведения 
анализа и прогнозирования 
инновационной 
деятельности, определения 
степени внедрения новых 
технологий в промышленное 
производство 

1. Количество 
аналитических записок 

Козубаев О. до 
31.12.2017 

 

3.7.1 Проводить работу по 
совершенствованию методики 
анализа и прогнозирования 
инновационной деятельности 

Совершенствование методики 
сбора и обработки стат. 
данных по инновационной 
деятельности предприятий  
 

Отдел инноваций до 
01.12.2017 

 

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

1. Количество 
аналитических записок 

Козубаев О. до 
31.12.2017 

 

3.8.1 Разработать предложения для Активизация инновационной Отдел инноваций до  
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включения в региональные 
отраслевые программы 

деятельности в регионах с 
учетом кластерной 
направленности 

01.12.2017   

 
 

Индикаторы 
 

№ Наименование 
показателя 

Источник 
измерения 
индикатора  

Периодичность 
измерения 
индикатора  

 Прогнозное значение индикатора     
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2017г. 

1.  Количество аналитических 
записок 

Отдел инноваций, 
 Отдел орг. работы 
и стратегии, 
Сектор аналитики и 
методики 

ежеквартально 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
4 
 

 
 
4 

2.  

Количество печатных 
изданий в области ИС 
(годовой отчет, план, 
госпрограмма, концепция, 
брошюра, памятка)  

Отдел орг. работы 
и стратегии, 
 Сектор аналитики 
и методики 

ежеквартально 

 
5 

 
- 

 
1 

 
- 

 
6 

3.  Количество отчетов по 
реализации Госпрограммы  

Отдел орг. работы 
и стратегии ежеквартально  

1 
 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

4.  

Количество информации по 
оценке эффективности 
деятельности структурных 
подразделений 

Отдел орг. работы 
и стратегии ежеквартально 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

5.  Количество ведомственных Сектор аналитики и ежеквартально      
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актов методики 2 1 1 3 7 

6.  Количество общественно-
значимых мероприятий Отдел инноваций полугодовая  

 1 
 
1 

 
- 

 
2 

 
4 

7.  Количество подписанных 
меморандумов, соглашений 

Отдел инноваций полугодовая - 1 - - 1 

8.  
Количество проведенных 
заседаний Рабочей группы 
по гос. услугам 

Отдел орг. работы 
и стратегии 

ежеквартально 1 1 1 - 3 

9.  Количество 
государственных услуг  

Отдел орг. работы 
и стратегии 

годовая  - - - 4 4 

10.  Количество 
образовательных программ  

Отдел инноваций полугодовая 1 1 1 - 3 

11.  Количество слушателей 
(студентов, аспирантов) 

Отдел инноваций ежеквартально 20 20 20 20 80 

12.  Количество специалистов 
по управлению ИС 

Отдел инноваций годовая - - - 4 4 

 
 
 
Начальник управления       О. Козубаев 
 
Согласовано:   
Статс-секретарь        Ж. Ташиев  
 
Заместитель председателя       С. Байзаков  
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Государственной службы 
интеллектуальной собственности и 
инноваций при Правительстве Кыргызской 
Республики 
_____________________Д. Эсеналиев 
 «___» ____________ 2017 г. 

 
 

План мероприятий управления экспертизы на 2017 год 
 
№ Цели/задачи Индикаторы Ответственные Сроки Бюджет 

I. Наращивание потенциала по созданию объектов ИС  
 

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

1. Количество аналитических 
справок 
 

Базаркулов А.Э. до 
31.12.2017 

 

1.1.1 Принять участие в 
проведении конкурса  “За 
вклад в развитие ИС”. 
Номинации: 
- «Акыл табылга»; 
- «Мыкты бренд» 

Стимулирование к созданию новых 
объектов ИС 

Управление 
экспертизы  
 

до 
01.04.2017   
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1.1.2 Изучить интересы и 
потребности  
изобретателей, авторов, 
научных работников в 
процессе получения 
правовой охраны и 
коммерческого 
использования объектов 
ИС для выработки 
рекомендаций 

Аналитический материал о 
результатах изучения интересов 
изобретателей, авторов, научных 
работников в процессе получения 
правовой охраны и коммерческого 
использования ОИС 

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития,  
Управление 
экспертизы, 
Управление 
авторского и 
смежных прав, 
Госфонд ИС 

до 
01.06.2017 

 

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

1. Количество обучающих 
курсов; 

2. Количество слушателей; 
3. Количество общественно-

значимых мероприятий 

Базаркулов А.Э. до 
31.12.2017 

 

1.2.1 Провести обучающие 
курсы в вузах по вопросам 
предоставления правовой 
охраны объектам 
промышленной 
собственности, ТРЗН, СД, 
РП 
(КГТУ, КРСУ, КГУСТА, 
НАН КР), а также 
региональных вузах 
(Нарын, Талас, Каракол, 
Джалал-Абад, Кызыл-

Повышение уровня знаний 
студентов в сфере правовой охраны 
ИС 

Управление 
авторского и 
смежных прав 
Управление 
экспертизы 

до 
30.03.2017 
(КГТУ) 
до 
30.05.2017 
(КРСУ) 
до 
30.06.2017 
(КГУСТА) 
до 
30.06.2017 
(НАН КР) 

 
 
 
 
 
 
 
 
22 ,0 
 
26,0 
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Кия) до 
30.11.2017 
(Нарын) 
до 30.11. 
2017г. 
(Джалал-
Абад)  
до 
30.06.2017 
(г.Кызыл-
Кия) 
до 
30.11.2017 
(Талас) 
до 
30.11.2017 
(Каракол) 

44,0 
 
22 ,0 
 
22 ,0 

1.2.2 Провести семинар по 
вопросам подачи заявок 
на служебные 
изобретения 

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

Управление 
экспертизы 

до 
01.05.2017 

 

1.3 Развитие 
инфраструктуры для 
создания 
интеллектуальной 
собственности 

1. Количество общественно-
значимых мероприятий 

Базаркулов А.Э. до 
31.12.2017 
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1.3.1 Принять участие в 
обучающем тренинге для 
координаторов ЦПТИ:  
-«Расширение доступа к 
патентной информации 
посредством 
использования 
международных БД”  

Повышение квалификации 
координаторов ЦПТИ и качества 
оказываемых услуг  
 

Госфонд ИС 
Управление 
экспертизы 
 
 

до 
20.09.2017 
  

 
 

1.7. Использование 
доступных 
образовательных и 
информационных 
ресурсов  и опыта 
международных и 
региональных партнеров 
ведомств ИС 

1. Количество образовательных 
программ 

 

Базаркулов А.Э. до 
31.12.2017 

 

1.7.1 Разработать 
образовательную 
программу по вопросам 
предоставления правовой 
охраны объектам 
промышленной 
собственности 

Образовательные программы для 
студентов, изобретателей 

Управление 
экспертизы 

до 
01.07.2017 

 
 
 

1.8 Повышение 
информированности 
общества о роли и 
значении ИС в развитии 

1. Количество общественно-
значимых мероприятий 

2. Количество описаний 
традиционных знаний 
занесенных в базу данных 

Базаркулов А.Э. до 
31.12.2017 
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1.8.1 Провести конференцию 
«Правовая охрана 
традиционных знаний в 
Кыргызской Республике» 
в рамках Международного 
фестиваля «Оймо» с 
участием ЮНЕСКО и 
стран Центральной Азии, 
ремесленников 
Кыргызстана  

Обсуждение вопросов охраны прав 
традиционных знаний Кыргызской 
Республики  

Сектор СД и ТРЗ 
Управление 
права 
Сектор 
аналитики и 
методики 

до 
31.07.2017 

265,8  

1.8.2 Провести обучающий 
тренинг по вопросам 
правовой охраны 
промышленной 
собственности 

Расширение возможностей 
предприятий и бюджетных 
организаций в сфере ИС  
 

Управление 
экспертизы 
Отдел 
госреестров 

до 
01.04.2017 

 

1.9 Активизация 
изобретательской и 
творческой 
деятельности в регионах 

1. Количество собранных 
описаний традиционных 
знаний с регионов  

Базаркулов А.Э. до 
31.12.2017 

 

1.9.2 Провести встречи с 
обладателями 
традиционных знаний. 
Сбор и обработка 
традиционных знаний в 
регионах Кыргызской 
Республики (Баткенская 
область, Иссык- Кульская 
область, Нарынская 

Пополнение базы данных по 
традиционным знаниям, выявление 
потенциальных заявителей 
 

Сектор СД и ТРЗ до 
01.10.2017 

207,7 
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область)  

II. Совершенствование механизмов получения прав и защиты объектов ИС  
 

2.1 Совершенствование 
процедур 
предоставления прав на 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности. 

1. Количество справок по 
результатам анализа 
представленных консультаций 
по вопросам охраны прав на 
объекты интеллектуальной 
собственности; 

2. Количество аналитических 
документов по результатам 
анализа патентных 
законодательств; 

3. Количество методических 
рекомендаций по оформлению 
и подаче заявки на выдачу 
патента на изобретение; 

4. Объем рассмотренных заявок 
на объекты промышленной 
собственности, селекционных 
достижений, 
рационализаторских 
предложений и традиционных 
знаний 

Базаркулов А.Э. до 
31.12.201
7 
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2.1.1 Внести изменения в 
порядки и положения по 
ведению 
делопроизводства на 
ОИС, с учетом внедрения 
электронной подачи 
заявок 

Совершенствование 
внутриведомственных актов 

Управление 
инноваций и 
страт. развития, 
Управление 
экспертизы 
 

до 
01.12.201
7 

 

2.1.2 Рассмотреть не менее 65% 
заявок на объекты 
промышленной 
собственности, 
селекционных 
достижений, 
рационализаторских 
предложений и 
традиционных знаний  

Предоставление прав на объекты 
промышленной собственности, 
селекционных достижений, 
рационализаторских предложений 
и традиционных знаний 

Управление 
экспертизы 

до 
31.12.201
7 

 

2.2.2 Разработать проект 
методических 
рекомендаций по 
оформлению и подаче 
заявки на выдачу патента 
на изобретение  

Улучшение качества подачи заявок 
на изобретение 

Отдел 
экспертизы ИЗ, 
ПМ, ПО 
Управление 
инновации и 
стратегического 
развития  

до 
30.10.201
7 
 
 
 

 

2.1.2 Провести анализ 
патентных 
законодательств стран 
СНГ и практики 
применения 

Подготовка предложений по 
внесению изменений и дополнений 
в Патентное законодательство 

Отдел 
экспертизы ИЗ, 
ПМ, ПО  

до 
15.03.201
7 
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действующего 
законодательства 
Кыргызской Республики 

2.1.3 Провести анализ 
предоставленных 
консультаций по вопросам 
охраны прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности 

Выявление актуальных проблем 
заявителей по вопросам охраны 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности и внесение 
предложений по их решению 

Отдел 
экспертизы ИЗ, 
ПМ, ПО, 
Отдел 
экспертизы 
товарных знаков, 
Сектор СД и ТРЗ 

По 
полугоди
ям до 5 
числа 
месяца 
следующ
его за 
отчетны
м 
периодо
м  

 

2.1.4 Проведение 
разъяснительных работ по 
электронной подачи 
заявок на объекты 
интеллектуальной 
собственности 

Повышение информированности 
заявителей в оформлении и подачи 
электронной заявки на объекты 
промышленной собственности  

Управление 
экспертизы 
Сектор 
информационных 
технологий  

до 
30.10.201
7 

 
 
 

III.  Создание условий для использования объектов ИС 
 

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

1. Количество  общественно-
значимых мероприятий 

 

Базаркулов А.Э. до 
31.12.201
7 

 

3.4.1 Принять участие в Определение  тенденций и Международный до  
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организации семинара 
ВОИС «по патентному 
ландшафту»  

приоритетов развития технологий и 
активности использования 
инновационных проектов в стране   

отдел 
 Управление 
экспертизы 
Госфонд ИС 
Управление 
инноваций и 
страт.развития 

01.08.201
7 

 
 

Индикаторы 

№ Наименование  
показателя 

Периодичность 
измерения 
индикатора 

Прогнозное значение индикатора 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2017 

год 
1.  Объем рассмотренных заявок на объекты 

интеллектуальной собственности 
Ежеквартально 18,4 18,64 13,5 14,46 65% 

2.  Объем заявок, поданных в электронном 
формате  

Ежеквартально - - - 2% 2% 

3.  Количество методических рекомендаций 
по оформлению и подаче заявки на выдачу 
патента на изобретение 

Годовая   - - - 1 1 

4.  Количество аналитических документов по 
результатам анализа патентных 
законодательств. 

Годовая   1 - - - 1 

5.  Количество справок по результатам 
анализа предоставленных  консультаций по 
вопросам охраны прав на объекты 
интеллектуальной собственности 

Полугодовая - 1 - 1 2 
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6.  Количество разработанных 
образовательных программ  

Годовая   - 3   - - 3 

7.  Количество прочитанных лекций  Ежеквартально 3 - - - 3 
8.  Количество слушателей  Ежеквартально 20 80 20 80 200 
9.  Количество описаний традиционных 

знаний занесенных в базу данных 
Ежеквартально - 300 300 400 1000 

10.  Количество собранных описаний 
традиционных знаний с регионов  

Ежеквартально 20 20 20 - 60 

11.  Количество проведенных семинаров, 
круглых столов 

Ежеквартально  1 5 1 4 11 

 

 

Начальник управления экспертизы        А. Базаркулов  

Согласовано:  

Статс-секретарь            Ж. Ташиев  

Заместитель председателя          С. Байзаков  
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Государственной службы 
интеллектуальной собственности и 
инноваций при Правительстве Кыргызской 
Республики 
_____________________Д. Эсеналиев 
 «___» ____________ 2017 г. 
 

 
План мероприятий управления авторского и смежных прав на 2017 год 

  
I. Наращивание потенциала по созданию объектов интеллектуальной собственности  

 
№ Цели/задачи Индикаторы Ответственные Сроки Бюджет  
1.1 Стимулирование 

авторов к созданию 
новых результатов 
интеллектуальной 
деятельности и 
повышению престижа 
изобретателей, 
авторов и научных 
работников 

1. Количество 
аналитических записок; 
2. Количество 
награжденных 

Турсуналиева Ы. Т. 
 

до 
31.12.2017 

 

1.1.1 Изучить интересы и 
потребности  
изобретателей, авторов, 
научных работников в 
процессе получения 

Аналитический материал о 
результатах изучения 
интересов изобретателей, 
авторов, научных 
работников в процессе 

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития, 
Управление 

до  
01.06.2017 

 



 

228 

правовой охраны и 
коммерческого 
использования объектов 
ИС для выработки 
рекомендаций 

получения правовой охраны 
и коммерческого 
использования ОИС 

экспертизы, 
Госфонд ИС, ГПТБ, 
Управление 
авторского и 
смежных прав, 
Управление права 

1.1.2 Выдвинуть кандидатов 
на участие в номинации 
«Канатташ» в 
Республиканском 
конкурсе «За вклад в 
развитие 
интеллектуальной 
собственности» 

Поощрение пользователей 
объектов авторского права, 
содействующих развитию 
коллективного управления 
правами 

Управление 
авторского и 
смежных прав 

до 
31.03.2017 

 

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

1. Количество 
проведенных обучающих 
курсов для высших учебных 
заведений по вопросам 
правовой охраны объектов 
ИС; 
2. Количество 
обученных 

Турсуналиева Ы. Т. до 
31.12.2017 

 

1.2.1 Провести обучающие 
курсы по вопросам 
правовой охраны 
объектов авторского 
права и смежных прав 
для вузов  

Повышение уровня 
информированности высших 
учебных заведений и НИИ в 
вопросах понятия системы 
интеллектуальной 
собственности и ее правовой 

Управление 
авторского и 
смежных прав, 
Управление 
экспертизы, 
Управление права, 

до 
01.12.2017 

7,0 
(Иссык-
Куль) 
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(КРСУ, КГУСТА, КТУ,  
КГЮА при ПКР, КГУИ 
им. Б. Бейшеналиевой, 
БГУ, МУИТ, КТУ 
«Манас», ИГУ им. 
К.Тыныстанова)  

охраны. Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития, 
Госфонд ИС 

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

1. Количество 
сотрудников 
правоохранительных и 
контролирующих органов, 
а также 
заинтересованных 
юридических и физических 
лиц, обученных основам 
охраны прав на ИС; 
2. Количество 
образовательных программ 

Турсуналиева Ы. Т. 
 
 

до 
31.12.2017 

 

1.7.1 Организовать 
краткосрочные 
обучающие курсы по 
правовой охране 
объектов 
интеллектуальной 
собственности, для 
сотрудников 
правоохранительных и 
контролирующих 
органов, а также 

Повышение уровня 
информированности 
правоохранительных и 
контролирующих органов в 
вопросах понятия системы 
интеллектуальной 
собственности и ее правовой 
охраны. 

Управление 
авторского и 
смежных прав, 
Управление права 
Управление 
экспертизы 

Ежеквар-
тально 
до 5 числа 
месяца  
следующег
о за 
отчетным 
периодом.  

40560 ,0 
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заинтересованных лиц 
1.7.2
. 

Разработать 
образовательную 
программу по вопросам 
авторского права и 
смежных прав 

Образовательные 
программы по вопросам 
авторского права и смежных 
прав 

Управление 
авторского и 
смежных прав 

до 
01.07.2017 

 

1.8 Повышение 
информированности 
общества о роли и 
значении ИС в 
развитии 

1. Количество 
общественно-значимых 
мероприятий 

Турсуналиева Ы. 
 

до 
31.12.2017 

 

1.8.1 Провести круглый стол 
совместно с КГЮА при 
ПКР по вопросам охраны 
и защиты авторского 
права на научные 
произведения, а также 
вопросы создания 
электронной библиотеки  

Ознакомление авторов, и 
правообладателей с 
законодательством в сфере 
авторского права.  
 

Управление 
авторского и 
смежных прав 

до 
01.05.2017 

14,0 

1.8.2 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 
 

до 
31.10.2017 

 

1.9 Активизация 
изобретательской и 
творческой 

1. Количество 
общественно-значимых 
мероприятий 

Турсуналиева Ы. 
 

до 
31.12.2017 
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деятельности в 
регионах 

1.9.1 Провести семинар на 
тему «Охрана авторского 
права и смежных прав в 
Кыргызской Республике» 
в г. Каракол 

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

Управление 
авторского и 
смежных прав 

до 
01.07.2017 

26450 

1.9.2 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 
авторского и 
смежных прав 

II, III, IV 
кварталы 
2017г. 

66,0 

II. Совершенствование механизмов получения прав и защиты объектов ИС 
 
2.1 Совершенствование 

процедур 
предоставления прав на 
результаты 
интеллектуальной 

1. Количество 
аналитических справок; 
2. Количество 
ведомственных актов 

Турсуналиева Ы. 
 

до 31.12.2017  
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деятельности. 
Расширение 
использования IT-
технологий при подаче и 
рассмотрении заявок 

2.1.1 Организовать  
обучение по работе с 
системой СOSIS 
совместно с КазАО РК. 

Подготовка специалистов 
Кыргызпатента по систем 
распределения авторского 
вознаграждения по 
программному обеспечению 
COSIS 

Управление 
авторского и 
смежных прав 

до 28.02.2017 
до 31.10.2017 
 

50,7 

2.1.2 Разработать проект 
методических 
рекомендаций по подаче 
заявки на регистрацию 
программ для ЭВМ и БД  

Улучшение качества подачи 
заявок на регистрацию программ 
для ЭВМ и БД 

Управление 
авторского и 
смежных прав 

до 01.07.2017  

2.1.3 Провести анализ 
предоставленных 
консультаций по вопросам 
охраны прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности 

Выявление актуальных проблем 
авторов и правообладателей по 
вопросам авторского права и 
смежных прав и внесение 
предложений по их решению 
Подготовить аналитическую 
справку 

Управление 
авторского и 
смежных прав 

По 
полугодиям 
до 5 числа 
месяца 
следующего 
за отчетным 
периодом 

 

2.2 Налаживание 
межгосударственного и 
межведомственного 
взаимодействия для 
снижения уровня 

1. Количество справок о 
состоянии соблюдения 
авторского права на  
аудиовизуальную продукцию, 
и программного обеспечения 

Турсуналиева Ы.  
 

до 31.12.2017  
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распространения 
контрафактной 
продукции и повышения 
результативности 
борьбы с нарушениями 

2. Количество ведомственных 
актов; 

3. Количество аналитических 
документов 

2.2.1 Провести 
профилактические 
мероприятия совместно с 
УГСБЭП по Ошской 
области и УГСБЭП по 
Иссык-Кульской области 
и правообладателями, по 
охране и защите объектов 
авторского права и 
смежных прав на 
аудиовизуальные 
произведения и 
программное обеспечение 

 - Исследование продукции 
содержащей объекты авторского 
права и смежных прав, по 
установлению признаков 
контрафактности; 
 

Управление 
авторского и 
смежных прав 

до 28.02.2017 
(Ошская 
область) 
 
(до 
30.09.2017) 
(Иссык-
Кульская 
область) 
 

17,0 

2.2.2 Провести анализ и 
выработать предложения 
по проведению заседаний 
Межведомственной 
комиссии по пресечению 
правонарушений в 
области ИС 

Эффективная борьба с 
нарушениями в сфере ИС.  
Снижение уровня контрафактной 
продукции на рынке страны 
 

Управление права, 
Управление 
авторского и 
смежных прав 
 

до 30.11.2017  

2.2.3 Заключить договоры о 
взаимном 
представительстве 

Расширение сотрудничества с 
зарубежными авторскими 
обществами в сфере 

Управление 
авторского и 
смежных прав 

до 31.05.2017  
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интересов по 
коллективному 
управлению 
имущественными правами 
авторов с Всероссийской 
организацией 
интеллектуальной 
собственности (РФ) и 
обществом  Broadcast 
music, INC (США) 

коллективного управления 
имущественными правами 
авторов и правообладателей 
 

 
 

2.2.4 Разработать проект 
Положения по сбору 
авторского 
вознаграждения за 
частное копирование 

Охват новых категорий 
плательщиков авторского 
вознаграждения.  
Ознакомление таможенных 
органов с законодательством в 
области частного копирования 

Управление 
авторского и 
смежных прав 
 

до 01.04.2017  

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

Количество аналитических 
документов 

Турсуналиева Ы. 
 

до 31.12.2017  

2.4.1 Разработать предложения 
и рекомендации по защите 
авторского права и 
смежных прав  в 
цифровой среде и вынести 
на общественное 
обсуждение 

Подготовка концепции по 
внесению изменений и 
дополнений в законодательство 
КР об авторском праве и 
смежных правах 

Управление 
авторского и 
смежных прав 
 

до 01.07.2017  



 

235 

2.5 Формирование культуры 
уважения к ИС 

Количество общественно-
значимых публичных 
мероприятий. 

Турсуналиева Ы. 
 

до 31.12.2017  

2.5.1 Провести региональный 
семинар по вопросам 
сбора авторского 
вознаграждения за 
частное копирование, с 
участием авторских 
обществ  РФ и Грузии 

Ознакомление заинтересованных 
сторон (импортеры, авторы, 
таможенные органы) с 
действующим 
законодательством в сфере 
авторского права и смежных 
прав. 

Управление 
авторского и 
смежных прав 
 

до 01.06.2017 105,
0 

2.5.2 Провести круглый стол 
совместно с Кыргызским 
государственным 
университетом культуры 
и искусства им. Б. 
Бейшеналиевой прав по 
вопросам охраны и 
защиты объектов АП и 
СП 

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

Управление 
авторского и 
смежных прав 
 

до 31.05.2017 14,0 

2.5.3 Провести акцию «Стоп 
пиратству - 2017» 
 

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 

 Управление 
авторского и 
смежных прав 
 

до 01.12.2017 122,
9 
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осведомленности населения и 
формирование негативного 
отношения к контрафактной 
продукции, содержащие объекты 
ИС.  

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

1. Количество выпущенных 
компакт-дисков 

Турсуналиева Ы. 
 

до 31.12.2017  

3.5.1 Выпустить компакт-диски 
(формат DVD и CD) с 
записью эпоса «Манас», в 
исполнении молодых 
сказителей и провести 
презентацию  

Популяризация эпоса «Манас» 
среди населения 

Управление 
авторского и 
смежных прав 

до 01.12.2017 543,
5 

 
 

Индикаторы 
 
№ Наименование 

показателя 
Источник 
измерения 
индикатора  

Периодичнос
ть измерения 
индикатора  

 Прогнозное значение индикатора     
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2017год 

1.  Процент повышения 
объема сбора авторского 
вознаграждения по 
сравнению с 2016 годом 

Отдел 
инспектирования  

Ежеквартально 4 4 3 5 4 
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2.  Количество заключенных 
лицензионных договоров 
с пользователями 
объектов авторского права 
и смежных прав. 

Отдел 
инспектирования 

Ежеквартально 57 57 115 57 286 

3.  Процент уменьшения 
дебиторской 
задолженности по 
авторскому 
вознаграждению по 
сравнению с 01.01.2017г. 

Отдел 
инспектирования 

Ежеквартально 2 2 3 3 10 

4.  Количество 
представленных 
пользователей объектов 
авторского права и 
смежных прав для участия 
в Республиканском 
конкурсе «За вклад в 
развитие ИС» по 
номинации «Канатташ» 

Отдел 
инспектирования 

По итогам 
проведения 
конкурса 

3 - - - 3 

5.  Количество обученных 
слушателей на 
краткосрочных курсах при 
Кыргызпатенте по 
вопросам правовой 
охраны объектов 
интеллектуальной 
собственности. 

Сектор 
исследований 

Ежеквартально 30 30 30 30 120 
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6.  Количество обучающих 
курсов по вопросам 
правовой охраны объектов 
интеллектуальной 
собственности. 

Сектор 
исследований 

Ежеквартально 2 2 2 2 8 

7.  Количество обученных 
слушателей в ВУЗах 

Сектор 
исследований 

Ежеквартально 20 20 20 20 80 

8.  Объем заявок в 
электронном формате 
(программы для ЭВМ) 

Сектор объектов 
авторского права 

Ежеквартально - - - 2% 2% 

9.  Количество 
рассмотренных заявок на 
ОАП, программы ЭВМ, 
БД 

Сектор объектов 
авторского права 

Ежеквартально 60 60 60 60 240 

10.  Количество общественно-
значимых публичных 
мероприятий. 

Управление 
авторского и 
смежных прав  

Ежеквартально - 2 1 3 6 

11.  Количество 
аналитических 
документов. 

Управление 
авторского и 
смежных прав 

Ежеквартально - 1 - 1 2 

 

12.  Количество 
подготовленных 
материалов для передачи 
в суд, в отношении 
нарушителей 
законодательства в 
области авторского права. 

Отдел 
инспектирования 

Ежеквартально 2 2 2 2 8 
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13.  Количество методических 
рекомендаций по подаче 
заявки на регистрацию 
программ для ЭВМ и БД 

Сектор объектов 
авторского права 

По полугодиям - 1 -  1 

14.  Количество 
разработанных программ 

Сектор 
исследований 

Годовая  - 2 - - 2 

15.  Положение по сбору 
авторского 
вознаграждения за 
частное копирование 

Отдел 
инспектирования 

Годовая 1 - - - 1 

 
 
 

 
Начальник управления         Ы. Турсуналиева 
 
Согласовано 
 
Статс-секретарь           Ж. Ташиев 
 
Заместитель председателя         С. Байзаков  
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Государственной службы  
интеллектуальной собственности и 
инноваций при Правительстве Кыргызской 
Республики 
_____________________Д. Эсеналиев 
 «___» ____________ 2017 г. 

 
ПЛАН 

работы Управления права на 2017 год 
 
№ Цели/задачи Индикаторы Ответственные Сроки Бюджет 

I. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 Мероприятия Ожидаемый результат Ответственные Сроки  
1.2 Вовлечение в процесс 

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

1. Количество обучающих 
курсов; 

2. Количество слушателей 
(студентов, аспирантов т.д.) 

Аттокурова А.
  

до 
31.12.2017 

 

1.2.1 Провести обучающие 
курсы в ВУЗах по 
вопросам правовой 
охраны объектов 
интеллектуальной 
собственности (КРСУ, 

Повышение уровня 
информированности высших 
учебных заведений и НИИ в 
вопросах понятия системы 
интеллектуальной собственности и ее 
правовой охраны. 

Управление 
права 
Управление 
авторского и 
смежных прав 
 

до 
01.12.2017 
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КГУСТА, КТУ,  КГЮА 
при ПКР, КГУИ им. Б. 
Бейшеналиевой, БГУ, 
МУИТ, КТУ «Манас», 
ИГУ им. К.Тыныстанова) 

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

1. Количество образовательных 
программ 

 

Аттокурова А.
  

до 
31.12.2017 

 

1.7.1
. 

Разработать 
образовательную 
программу по вопросам 
охраны и защиты прав на 
объекты ИС 

Подготовка программы по вопросам 
охраны и защиты на объекты ИС для 
заинтересованных лиц  

Управление 
права 

до 
01.07.2017 

 

II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАЩИТЫ ОИС 
 

2.1
. 

Совершенствование 
процедур предоставления 
прав на результаты 
интеллектуальной 
деятельности 

1. Количество нормативных 
правовых актов  

 

Аттокурова А. до 
31.12.2017 

 

2.1
.1. 

Подготовить проект 
решения Правительства КР 
в целях приведения в 

Приведение в соответствие с 
действующим законодательством 

Управление 
права 
 

до 
01.09.2017 
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соответствие с Законом КР 
«О товарных знаках, 
знаках обслуживания и 
наименований мест 
происхождения товаров». 
Приведение в соответствие   
следующие НПА: 
- «Правила подачи 
возражений, заявлений и 
их рассмотрения в 
Апелляционном совете при 
Государственной службе 
интеллектуальной 
собственности 
Кыргызской Республики», 
утвержденные 
постановлением 
Временного Правительства 
Кыргызской Республики от 
9 июля 2010 года №ВП117; 
- «Положение об 
общеизвестных товарных 
знаках в Кыргызской 
Республике», 
утвержденное 
постановлением 
Правительства 
Кыргызской Республики от 
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24 августа 2000 года №520; 
- «Правила составления, 
подачи и рассмотрения 
заявки на регистрацию 
товарного знака и знака 
обслуживания», 
утвержденные 
постановлением 
Правительства 
Кыргызской Республики от 
27 октября 2011 года 
№685; 
- «Правила регистрации 
договора об уступке 
охранного документа на 
объект промышленной 
собственности, 
селекционное достижение, 
лицензионного договора о 
предоставлении права на 
их использование, 
договора о передаче 
технологии», 
утвержденные 
постановлением 
Временного Правительства 
Кыргызской Республики от 
9 июля 2010 года №ВП118; 
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- «Правила составления, 
подачи и рассмотрения 
заявки на регистрацию и 
предоставление права 
пользования 
наименованием места 
происхождения товара и 
заявки на предоставление 
права пользования уже 
зарегистрированным 
наименованием места 
происхождения товара», 
утвержденные 
постановлением 
Правительства 
Кыргызской Республики от 
29 февраля 2012 года 
№153; 
- «Положение о пошлинах 
за патентование 
изобретений, полезных 
моделей, промышленных 
образцов, регистрацию 
товарных знаков, знаков 
обслуживания, 
наименований мест 
происхождения товаров, 
предоставление права 
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пользования 
наименованиями мест 
происхождения товаров», 
утвержденное 
постановлением 
Правительства 
Кыргызской Республики  
от 3 октября 2016 года 
№523. 
О признании утратившими 
силу: 
- «Порядок использования 
товарных знаков, знаков 
обслуживания, 
наименований мест 
происхождения товаров и 
фирменных наименований 
в качестве адреса в сети 
Интернет», утвержденный 
постановлением 
Правительства 
Кыргызской Республики от 
31 января 2007 года №26; 
- «Порядок использования 
в товарных знаках, знаках 
обслуживания полного или 
сокращенного названия 
Кыргызской Республики и 
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образованных на его 
основе слов и сочетаний», 
утвержденный 
постановлением 
Правительства 
Кыргызской Республики от 
13 февраля 2006 года №94; 
- «Порядок использования 
в товарных знаках, знаках 
обслуживания, 
наименованиях 
юридических лиц термина 
«Манас» и образованных 
на его основе слов и 
словосочетаний», 
утвержденный 
постановлением 
Правительства 
Кыргызской Республики от 
25 сентября 2012 года № 
634. 

2.1
.2 

а) Принимать участие в 
разработке, а также 
провести 
внутригосударственные 
процедуры в отношении 
международных договоров 
и проектов 

Представление соответствующих 
предложений и замечаний по 
проектам 

Управление 
права 
 

до 
31.12.2017 
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международных договоров 
в рамках деятельности 
Евразийского 
экономического союза. 
б) Подготовка 
предложений в рамках 
деятельности:  
- Консультативного 
комитета по 
интеллектуальной 
собственности ЕЭК 

2.1
.3 

Провести анализ 
предоставленных 
консультаций по вопросам 
охраны и защиты ИС  

Подготовка аналитической справки 
по проблемным вопросам 
интеллектуальной собственности и 
выработка предложений 

Управление 
права 
 

По 
полугодия
м до 5 
числа 
следующе
го за 
отчетным 
периодом   

 

2.2 Налаживание 
межгосударственного и 
межведомственного 
взаимодействия для 
снижения уровня 
распространения 
контрафактной 
продукции и повышения 
результативности 

1. Количество аналитических 
справок 

Аттокурова А.
  

до 
31.12.2017 
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борьбы с нарушениями 
2.2
.1 

Провести анализ и 
выработать предложения 
по проведению заседаний 
Межведомственной 
комиссии по пресечению 
правонарушений в области 
ИС 
 

Эффективная борьба с нарушениями 
прав ИС.  Снижение уровня 
контрафактной продукции на рынке 
страны 
 

Управление 
права, 
Управление 
авторского и 
смежных прав 

до 
30.11.2017 

 

2.3
. 

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

1. Количество аналитических 
справок 
 

Аттокурова А.
  

до 
31.12.2017 

 

2.3
.1 

Изучить опыт стран по 
вопросам медиации в 
сфере ИС 
 

Подготовка аналитической 
информации для рассмотрения 
возможности развития медиации в 
Кыргызстане 

Управление 
права 
Международны
й отдел, 
Управление 
инноваций и 
страт. 
развития 

до 
01.07.2017 

 

2.3
.2 

Провести встречу с 
заинтересоваными лицами 
для разработки проекта 
НПА по внедрению и 

Вовлечение гражданского общества в 
правоприменении в области ИС 

Управление 
права 

до 
01.11.2017 
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распространению 
медиации в сфере ИС 

III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОИС  
 

3.2 Стимулирование МСП 
на внедрение объектов 
ИС посредством 
выработки и реализации 
фискальных, 
административных и 
законодательных норм 

1. Концепция Аттокурова А.
  

до 
31.12.2017 

 

3.2
.1 

Разработать концепцию 
проекта Закона КР «О 
коммерциализации 
объектов ИС» и вынести 
на общественное 
обсуждение 

Коммерческая реализация и 
внедрение собственных результатов 
интеллектуальной деятельности. 
Активизация МСП по созданию и 
внедрению объектов ИС 

Госфонд ИС, 
Управление 
права 

до 30.11. 
2017 

 

 
 
 

Индикаторы 
 
№ 

Индикаторы 
Периодичность 

измерения 
индикатора 

Прогнозное значение индикатора на  
2017 год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4кв. 2017 
1.  Количество возражений и заявлений, 

рассмотренных  Апелляционным советом По полугодиям   2 2 4 

 
 



 

250 

2.  Количество разработанных нормативных 
правовых актов по совершенствованию 
системы интеллектуальной собственности 

По полугодиям   1 - 1 

3.  Количество споров в области 
интеллектуальной собственности с 
участием Кыргызпатента  

Ежеквартально 3 3 3 3 12 

4.  Количество  аналитических справок по 
проведенным консультациям по вопросам 
защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности 

Ежеквартально 1 1 1 2 5 

5.  Количество зарегистрированных 
лицензионных договоров Ежеквартально 25 25 26 27 103 

6.  Количество проведенных обучающих 
курсов  Ежеквартально 1 1 1 1 4 

7.  Количество слушателей обучающих 
курсов  Ежеквартально 20 20 20 20 80 

8.  Количество разработанных программ  По полугодиям   - 1 - - 1 
9.  Концепция Годовая - - - 1 1 

 

Начальник управления       А. Аттокурова 
 
Согласовано:  
 
Статс-секретарь        Ж. Ташиев  
 
Заместитель председателя       С. Байзаков  
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Государственной службы  
интеллектуальной собственности и 
инноваций при Правительстве Кыргызской 
Республики 
__________________Д. А. Эсеналиев 
 «05» января  2016 г. 

 

Издательский план 
Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций 

при Правительстве Кыргызской Республики на 2017 год 
 

№ Цели/задачи Индикаторы Ответствен-
ные 

Сроки Параме-
тры 

издания 

Финан-
совые 
расхо-

ды 
(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 

- Количество изданий 
по моральному 
поощрению за вклад в 
развитие ИС  

Рымбекова Н. Н. 
 

Ежеквар
тально 
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научных работников. 
№ Мероприятия Ожидаемый 

результат 
Ответственные Сроки Параметр

ы издания 
Расход-
ные 
мате-
риалы 
(сом) 

1.1.1. Издать библиографический 
указатель  научных трудов 
Нифадьева В. И. (к 70-
летию ученого) 

Информирование 
общества о вкладе в 
развитие ГПТБ 
известных деятелей 
науки 

(Государственна
я патентно-
техническая 
библиотека) 

до 30.04. 
2017 

1 
указатель 
в 25 экз. 
(на офиц. 
яз.), на 
бумаге, 
ч/б, 
формат 
А5, 
объем: 30 
стр. 

 

1.1.2. Издать «Книгу почета» (к 
50-летию со дня основания 
ГПТБ) 

Информирование 
общества о вкладе в 
развитие ГПТБ 
известных деятелей 
культуры и науки 

(Государственна
я патентно-
техническая 
библиотека) 

до 31.10. 
2017 

1 книга 
почета, в 
2 экз., на 
бумаге, 
полноцвет
н., А4, 
объем: 
100 стр. 

 

1.3. Развитие 
инфраструктуры для 
создания 

- Количество 
изданных 
материалов для 

Рымбекова Н. Н. 
 

Ежемес
ячно 
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интеллектуальной 
собственности 

государственного 
патентного фонда 

1.3.1. Издать описания 
изобретений Кыргызской 
Республики, 
опубликованных в 
официальном бюллетене 
«Интеллектуалдык 
менчик» №12/2016 –  
1-11/2017 
 

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 – 
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. 
2017 

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: 
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200 стр. 
1.3.3. Издать Реестр 

нормативных-правовых 
актов Кыргызской 
Республики в области 
интеллектуальной 
собственности 

Распространение 
информации о 
действующем 
законодательстве в 
сфере ИС 

(Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития) 

До 
31.03.201
7 

1 
брошюра 
в 30 экз, 
на бумаге, 
ч/б, на 
гос. и 
офиц. яз. 
в одной 
брошюре, 
объем:+- 
100 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 

  

1.5.1. Издать книгу рукописей 
молодых авторов 
«Саамалык-13» 

Стимулирование 
творчества молодых 
авторов, укрепление 
и развитие 
интеллектуального 
потенциала молодежи 
Кыргызской 
Республики 

(Государственны
й фонд 
интеллектуально
й собственности) 

До 31.05. 
2017 

1 книга в 
300 экз. 
(на гос. 
яз.), на 
бумаге., 
ч/б, цветн. 
вставки и 
облож., 
формат 
А5, 
объем: 
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200 стр.  
1.5.2. Издать книги 7 молодых 

авторов 
Стимулирование 
творчества молодых 
авторов, укрепление 
и развитие 
интеллектуального 
потенциала молодежи 
Кыргызской 
Республики 

(Государственны
й фонд 
интеллектуально
й собственности) 

До 31.10. 
2017 

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 

  

1.6.1.  Издать материалы 
конкурсов и выставок 
технического творчества 
(каталоги, грамоты, 
дипломы, программы, 

Поддержка детского 
и молодежного 
технического 
творчества, 
информационная 

(Государственны
й фонд 
интеллектуально
й собственности) 

Ежекварт
ально, до 
5 числа, 
следующ
его за 

Разные 
форматы, 
объемы и 
носители 
информац
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пригласительные и др.): 
- Международный 
молодежный конкурс «Мы 
интеллектуалы ХХI века” и 
научно-техническая 
олимпиада школьников и 
студентов; 
- Выставка детского 
технического творчества; 
- Конкурс “Ярмарка идей” 

поддрежка 
деятельности 
Государственного 
фонда 
интеллектуальной 
собственности 

отчетны
м 
периодо
м 

ии, ч/б, 
цветн. 

1.6.2.  Издать методическое 
пособие «Основы 
радиотехнического 
кружка» из опыта Станции 
юных техников Ленинского 
района 

Оказание 
информационно-
методической 
помощи детским 
учреждениям 
технического 
творчества 

(Государственны
й фонд 
интеллектуально
й собственности) 

До 31.10. 
2017 

1 
брошюра 
в 100 экз. 
(на 
офиц.яз.), 
на бумаге, 
ч/б, цветн. 
вставки, 
формат 
А5, 
объем: 65 
стр.  

 

1.8. Повышение 
информированности 
общества о роли и 
значении ИС в развитии 

- Количество  
изданных материалов 
в целях 
информирования 
общества о роли и 
значении 

Рымбекова Н. Н. 
 

Ежемес
ячно 
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интеллектуальной 
собственности 

1.8.1. Издать памятку по уплате 
пошлин за поддержание в 
силе патента, патента под 
ответственность заявителя 
на изобретение, полезную 
модель, промышленный 
образец, за восстановление 
действия патента 

Информирование 
патентовладельцев, 
разъяснение процесса 
уплаты пошлин за 
поддержание патента 
в силе 

(Отдел 
государственных 
реестров) 

До 31.01. 
2017 

2 памятки 
в 100 экз. 
(по 50 экз. 
– на гос. и 
офиц. яз.), 
на бумаге, 
цветн., 
формат 
А6, 
объем: по 
6 стр. 

 

1.8.2. Издать проспект «Общая 
информация о 
Кыргызпатенте» 

Информирование 
общества о 
деятельности 
ведомства 

(Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития) 

До 31.01. 
2017 

3 
проспекта 
в 300 экз. 
(по 100 
экз. – на 
гос., 
офиц., 
межд. яз.), 
на бумаге, 
цветн., 
формат 
А5, 
объем: 15 
стр. 

 

1.8.3. Издать брошюру «План Информирование о (Управление До 1 Изм. 
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основных мероприятий 
Кыргызпатента на 2017 
год» 

планах ведомства на 
2017 год 

инноваций и 
стратегического 
развития) 

31.03.201
7 

брошюра 
в 35 экз., 
на бумаге, 
ч/б., 
формат 
А5, на 
гос. и 
офиц. яз в 
одной 
брошюре, 
объем: 
150 стр. 

1.8.4. Издать научно-
практический журнал 
«Вестник Кыргызпатента: 
вопросы интеллектуальной 
собственности и 
инноваций» №2/2016, 
№1/2017 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) 

№2/2016 
– до 
28.02. 
2017 
№1/2017 
– до 
31.07. 
2017  

 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 
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офиц. яз. 
в 1 
издании,  
цветн., 
формат 
А4, 
объем: 
150 стр. 

1.8.5. Издать «Годовой отчет - 
2016» 

Информирование 
общества о 
тенденциях развития 
системы ИС за 2016 
год 

(Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития) 

До 31.03. 
2017 

1 журнал 
в 100 экз. 
(10 экз. – 
на бумаге, 
90 экз. – 
на 
компакт-
диске), 
формат 
А4, 
полноцвет
н., на гос., 
офиц. и 
межд. яз. 
в одном 
журнале., 
объем: 
200 стр. 

 

1.8.6. Издать журнал 
«Государственная 

Информирование о 
приоритетных 

(Управление 
инноваций и 

До 31.03. 
2017 

1 журнал 
в 100 экз., 
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программа развития 
интеллектуальной 
собственности в 
Кыргызской Республике на 
2017-2021 годы» 

направлениях 
развития системы ИС  

стратегического 
развития)  

на гос., 
офиц., 
межд. яз. 
в одном 
издании, 
на бумаге, 
полноцвет
н. формат 
А4, 
объем: 
150 стр.  

1.8.7. Издать памятку 
«Патентование 
изобретений» 

Информирование 
потенциальных 
заявителей, 
разъяснение 
процедур 

(Управление 
экспертизы) 
 

До 31.03. 
2017 

2 памятки 
в 100 экз. 
(70 экз. – 
на офиц. 
яз., 30 экз. 
– на гос. 
яз.), на 
бумаге, 
формат 
А5, 
объем: 12 
стр.) 

 

1.8.8. Издать памятку 
«Патентование полезных 
моделей» 

Информирование 
потенциальных 
заявителей, 
разъяснение 
процедур 

(Управление 
экспертизы) 

До 31.03. 
2017 

2 памятки 
в 100 экз. 
(70 экз. – 
на офиц. 
яз., 30 экз. 
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– на гос. 
яз.), на 
бумаге, 
формат 
А5, 
объем: 8 
стр.) 

1.8.9. Издать памятку 
«Патентование 
промышленных образцов» 

Информирование 
потенциальных 
заявителей, 
разъяснение 
процедур 

(Управление 
экспертизы) 

До 31.03. 
2017 

2 памятки 
в 100 экз. 
(70 экз. – 
на офиц. 
яз., 30 экз. 
– на гос. 
яз.), на 
бумаге, 
формат 
А5, 
объем: 12 
стр.) 

 

1.8.10. Издать памятку 
«Регистрация товарных 
знаков и знаков 
обслуживания» 

Информирование 
заявителей по подаче 
заявки по 
национальной 
процедуре 

(Управление 
экспертизы) 

До 31.03. 
2017 

2 памятки 
в 200 экз. 
(по 100 
экз. – на 
гос. и 
офиц. яз.), 
на бумаге, 
цветн., 
формат 
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А5, 
объем: по 
8 стр. 

1.8.11. Издать памятку 
«Международная 
регистрация товарных 
знаков» 

Информирование 
заявителей по подаче 
заявки по 
Мадридской системе 
(международная 
процедура) 

(Управление 
экспертизы) 

До 31.03. 
2017 

2 памятки 
в 100 экз. 
(по 50 экз. 
на гос. и 
офиц. яз), 
на бумаге,  
цветн., 
формат 
А5, 
объем: по 
16 стр.  

 

1.8.12. Издать памятку 
«Наименование мест 
происхождения товаров» 

Информирование 
заявителей по подаче 
заявки на 
регистрацию 

(Управление 
экспертизы) 

До 31.03. 
2017 

 2 памятки  
в 100 экз. 
(по 50 экз. 
– на гос. и 
офиц. яз), 
на бумаге, 
цветн., 
формат 
А5, 
объем: по 
2 стр. 

 

1.8.13. Издать памятку «Правовая 
охрана селекционных 
достижений» 

Информирование 
потенциальных 
заявителей, 

(Управление 
экспертизы) 

До 31.03. 
2017 

2 памятки 
в 100 экз. 
(по 50 экз. 
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разъяснение 
процедур 

– на гос. и 
офиц. яз.), 
на бумаге, 
цветн., 
формат 
А5, 
объем: по 
7 стр. 

1.8.14. Издать памятку 
«Регистрация 
традиционных знаний» 

Информирование 
потенциальных 
заявителей, 
разъяснение 
процедур 

(Управление 
экспертизы) 

До 31.03. 
2017 

2 памятки 
в 100 экз. 
(по 50 экз. 
– на гос. и 
офиц. яз), 
на бумаге, 
цветн., 
формат 
А5, 
объем: по 
7 стр. 

 

1.8.15. Концепция научно-
инновационного развития 
Кыргызской Республики на 
период до 2022 года 

Информирование 
общества о 
приоритетных 
направлениях 
развития экономики 
Кыргызской 
Республики 

(Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития) 

До 30.09. 
2017 

1 журнал, 
в 100 экз., 
на гос., 
офиц., 
межд. яз в 
одном 
издании, 
на бумаге, 
полноцвет

Изм. 
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н., формат 
А4, 
объем: 
150 стр. 

1.8.16. Издать брошюру «Опыт 
зарубежных стран по 
коллективному 
управлению 
имущественными правами 
авторов» 

Информирование 
пользователей о 
коллективном 
управлении 
имущественными 
правами авторов 

(Управление 
авторского права 
и смежных прав) 

До 31.03. 
2017 

1 
брошюра 
в 200 экз., 
на бумаге, 
цветн., 
формат 
А5, 
объем: 15 
стр. 

 

1.8.17. Издать брошюру 
«Коллективное управление 
имущественными правами 
авторов и 
правообладателей» 

Информирование 
пользователей о 
коллективном 
управлении 
имущественными 
правами авторов  

(Управление 
авторского права 
и смежных прав) 

До 30.04. 
2017 

2 
брошюры 
в 100 экз., 
(по 50 экз. 
– на гос. и 
офиц.яз.), 
на бумаге, 
цветн., 
формат 
А5., 
объем: 15 
стр. 

 

1.8.18. Издать «Настольную книгу 
библиотекаря: то, что 

Расширение знаний 
библиотекарей в 
области авторского 

(Государственна
я патентно-
техническая 

До 30.04. 
2017 

1 
брошюра, 
в 100 экз., 
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нужно знать об авторском 
праве» 

права библиотека) на бумаге, 
ч/б., 
формат А5, 
объем: 50 
стр. 

1.8.19. Издать памятку “Сеть 
ЦПТИ в Кыргызской 
Республике” 

Информирование о 
деятельности ЦПТи и 
оказываемых услугах 

(Государственны
й фонд 
интеллектуально
й собственности) 

 До 
30.06. 
2017 

2 памятки 
в 200 экз. 
(по 100 
экз. на 
гос. и 
офиц. яз.), 
на бумаге, 
цветн., 
формат 
А6, 
объем: 6 
стр. 

Январь 
исп. 170 
экз.: 
100-
кырг., 
70 – 
русск. 
яз. 

1.8.20. Издать брошюру «Охрана 
авторского права и 
смежных прав в 
Кыргызской Республике» 

Информирование 
потенциальных 
заявителей, 
разъяснение 
процедур в регионах 

(Управление 
авторского права 
и смежных прав) 

До 30.06. 
2017 

2 
брошюры 
в 100 экз. 
(по 50 экз. 
– на гос. и 
офиц.яз), 
на бумаге, 
цветн., 
формат 
А5., 
объем: 15 

 



 

266 

стр. 

1.8.21. Издать книгу 
«Деятельность 
Государственного фонда 
интеллектуальной 
собственности (2013-2016 
годы) 

Информирование 
общества о 
результатах 
деятельности 
Государственного 
фонда 
интеллектуальной 
собственности 

(Государственны
й фонд 
интеллектуально
й собственности) 

До 31.08. 
2017 

1 книга в 
200 экз. 
(по 100 
экз. - на 
гос. и 
офиц. яз.), 
на бумаге, 
ч/б с 
цветными 
вставками 
и 
обложк.., 
формат 
А5, объем 
200 стр. 

 

1.8.22. Издать брошюру 
«Авторское право. Частное 
копирование» 

Информирование 
общества о мировых 
тенденциях в системе 
сбора авторского 
вознаграждения  

(Управление 
авторского права 
и смежных прав) 

До 31.10. 
2017 

1 
брошюра 
в 50 экз. 
(на 
офиц.яз.), 
на бумаге, 
цветн., 
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формат 
А5., 
объем: 30 
стр. 

1.8.23. Издать библиографический 
указатель «Сотрудничество 
Кыргызстана с 
зарубежными странами 
(2009-2017)» 

Информирование об 
укреплении 
сотрудничества 
Кыргызской 
Республики с 
зарубежными 
странами 

(Государственна
я патентно-
техническая 
библиотека) 

До 01.10. 
2017 

1 
указатель, 
в 25 экз., 
ч/б., 
формат 
А5, 
объем: 25 
стр. 

 

1.8.24. Издать раздаточные 
материалы семинаров, 
круглых столов, тренингов, 
конференций, форума 
 

Информационная 
поддержка 
деятельности ГСИСИ 
ПКР 

(Все 
структурные 
подразделения) 
 

Ежекварт
ально, до 
5 числа, 
следую-
щего за 
отчетны
м 
периодо
м 

Разные 
форматы, 
объемы, 
носители 
информац
ии,  ч/б. и 
цветн. 
 
 

 

II. Совершенствование механизмов получения прав и защиты ОИС 
2.1. Совершенствование 

процедур предоставления 
прав на результаты 
интеллектуальной 

- Количество 
изданных материалов 
по защите прав на 
объекты 
интеллектуальной 
собственности 

Рымбекова 
Н.Н. 

Ежемеся
чно 
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деятельности 

2.1.1. Издать официальный 
бюллетень 
“Интеллектуалдык менчик” 
№12/2016 – 1-11/2017 

Публикация сведений 
об изобретениях, 
полезных моделях, 
промышленных 
образцах, товарных 
знаках, указателях, 
НМПТ, фирменных 
наименованиях, 
программных 
продуктах, 
промышленных 
образцах, 
зарегистрированных в 
Государственных 
реестрах КР. 

(Управление 
экспертизы, 
Управление 
авторского и 
смежных прав, 
Отдел 
государственн
ых реестров) 

Ежемесяч
но 
 до 5 
числа, 
следую-
щего за 
отчетным 
периодом 

12 
номеров,  
780 экз. 
(по 65 экз. 
– 
ежемесячн
о) 
на бумаге, 
720 экз. – 
на 
компакт-
диске (по 
60 экз. – 
ежемесячн
о), ч/б, 
цветной, 
формат 
А4, объем: 
+- 120 стр. 

12,1, 

2.1.2. Издать классификатор 
«Международная 
классификация товаров и 
услуг (МКТУ)» 

Упрощение поиска, 
работы экспертов и 
улучшение качества 
предоставления 
правовой охраны 

(Управление 
экспертизы) 

До 31.03. 
2017 

1 том в 8 
экз., на 
бумаге, 
цветн., 
формат А4, 
объем: 363 
стр. 
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2.2. Налаживание 
межгосударственного и 
межведомственного 
взаимодействия для 
снижения уровня 
распространения 
контрафактной продукции 
и повышения 
результативности борьбы 
с нарушениями 

     

2.2.1. Издать сборник материалов 
форума «Антиконтрафакт-
2017» 

Информирование о 
результатах работы 
форума 
«Антиконтрафакт-
2017» 

(Управление 
авторского 
права и 
смежных прав) 

До 30.09. 
2017 

1 сборник 
в 700 экз. 
(на офиц. 
яз.), на 
бумаге, ч/б 
с цветн. 
вставками 
и 
обложкой., 
формат А5, 
объем: 200 
стр. 
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II. 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 
конкурентоспособной 
продукции 

Рымбекова Н. 
Н. 

Ежеквар
тально 

  

3.4.1. Издать реферативный 
сборник в помощь малым и 
средним предприятиям  
«Керамика: технология 
изготовления, 
оборудование» 

Информирование 
представителей МСП о 
новых технологиях и 
разработках 
конкурентоспособной 
продукции 

(Государствен
ная патентно-
техническая 
библиотека) 

До 30.04. 
2017 

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 
«Стекло: технология 
изготовления, 
оборудование» 

Информирование 
представителей МСП о 
новых технологиях и 
разработках 
конкурентоспособной 
продукции 

(Государствен
ная патентно-
техническая 
библиотека) 

До 30.10. 
2017 

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 
показателя 

Источник 
измерения 
индикатора  

Периодичность 
измерения 
индикатора  

 Прогнозное значение индикатора     
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2017 год 

1.  
Количество изданий по 
моральному поощрению 
за вклад в развитие ИС 

Управление 
подготовки 
материалов и 
полиграфии 

ежеквартально 

0 1 0 1 2 

2. 

Количество изданных 
материалов для 
государственного 
патентного фонда 

Управление 
подготовки 
материалов и 
полиграфии 

ежемесячно 

4 3 3 3 13 

3. 
Количество изданий в 
поддержку творчества 
молодежи 

Управление 
подготовки 
материалов и 
полиграфии 

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 
полиграфии 

ежеквартально 

0 0 0 1 1 

5. 
Количество  изданных 
материалов в целях 
информирования 

Управление 
подготовки 
материалов и 

ежемесячно 27 7 4 2 40 



 

272 

общества о роли и 
значении 
интеллектуальной 
собственности 

полиграфии 

6. 

Количество изданных 
материалов по защите 
прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности 

Управление 
подготовки 
материалов и 
полиграфии 

ежемесячно 

4 3 3 3 13 

7. 

 Количество изданий в 
помощь МСП о новых 
технологиях и 
разработках 
конкурентоспособной 
продукции 

Управление 
подготовки 
материалов и 
полиграфии 

ежеквартально 0 1 0 1 2 

 ИТОГО: ежеквартально 35 16 10 18 79 

 

Начальник управления          Н. Рымбекова 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 Статс-секретарь           Ж. Ташиев 
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Государственной службы  
интеллектуальной собственности и 
инноваций 
при Правительстве Кыргызской Республики 
_____________________Д. Эсеналиев 
 «___» ____________ 2017 г. 

 

План мероприятий международного отдела на 2017 год 

№ Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Исполнитель, 
участник 

Финансировани
е 

Примечание/Прораб
отка 

 I. Внешнеполитические мероприятия 
1.1. Организовать визит экспертов 

ВОИС в Кыргызпатент  для 
оценки текущего состояния КР 
в сфере обучающих курсов по 
вопросам охраны и защиты 
прав в области ИС 
 

до 
30.03.2017 

Международны
й отдел  

ВОИС, 
Кыргызпатент 

Оценка текущего 
состояния КР в сфере 
обучающих курсов 
по вопросам охраны 
и защиты прав в 
области ИС 
 

1.2 Заключить договор о взаимном 
представительстве интересов 
по коллективному управлению 
имущественными правами 
авторов с Всероссийской 
организацией 
интеллектуальной 

до 
01.04.2017 

Управление 
авторского и 
смежных прав, 
Управление 
права, 
Международны
й отдел  

Broadcast music, 
INC (США), 
Кыргызпатент,  
Всероссийская 
ОИС 

Расширение 
сотрудничества с 
зарубежными 
авторскими 
обществами в сфере 
коллективного 
управления 
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собственности (РФ) и 
обществом  Broadcast music, 
INC (США) 

имущественными 
правами авторов и 
правообладателей. 
 

1.3. Заключить меморандум о 
взаимопонимании между 
Академией ВОИС и 
Кыргызпатентом о 
предоставлении методической 
помощи по обучению в сфере 
ИС для заинтересованных 
сторон  

до 
01.07.2017 

Международны
й отдел 

Кыргызпатент, 
ВОИС 
 

Создание учебного 
центра по ИС с 
учетом опыта 
международных и 
региональных 
партнеров 
 

1.4. Организовать визит 
специалистов Кыргызпатента в 
Центр ВОИС по арбитражу и 
посредничеству  

до 
01.07.2017 

Международны
й отдел  
Управление 
права  

ВОИС, 
Кыргызпатент 
 

Изучение опыта в 
области 
урегулирования 
споров.  
Подготовка 
медиаторов  

1.5.  Организовать 
ознакомительный визит в 
ведомство Финляндии по 
патентам и регистрации, для 
изучения опыта ведомства в 
области инноваций  

до 
01.07.2017 

Международны
й отдел 

Кыргызпатент Изучение опыта 
ведомства 
Финляндии по 
патентам и 
регистрации, а также 
опыта Финляндии в 
области инноваций  

1.6.  Провести работу по 
организации подписания 
Меморандума о 

до 
01.12.2017 

Международны
й отдел  
Управление 

ВОИС, 
Кыргызпатент 
 

Совершенствование 
системы 
интеллектуальной 
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сотрудничестве между 
Правительством Кыргызской 
Республики и Всемирной 
организацией 
интеллектуальной 
собственности   

права собственности в КР  

1.7. Подготовить к подписанию 
проект Меморандума о 
сотрудничестве с Кыргызско-
Российским фондом развития в 
области интеллектуальной 
собственности и инноваций  

до 
01.05.2017 

Международны
й отдел  
Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 

Кыргызпатент 
 

Обеспечение 
долгосрочного и 
плодотворного 
сотрудничества в 
вопросах внедрения 
объектов ИС 

II. Проектная деятельность 
2.1. Организовать тренинг 

«Стратегия создания 
интеллектуальной 
собственности» 

До 
10.02.2017  

Международны
й отдел  
Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития  

Эстонский центр 
интеллектуально
й собственности 
и трансфера 
технологий, 
Кыргызпатент  

Изучение опыта 
Эстонии в области 
стратегии создания 
ИС  

2.2. Организовать семинар «по 
патентному ландшафту» 

до 
01.08.2017 
 
 
 
 
 

Международны
й отдел  
Управление 
экспертизы 
Госфонд ИС  
 

ВОИС, ЕАПО, 
Кыргызпатент 
 
 

Изучение опыта по 
построению 
патентного 
ландшафта 

2.3. Организовать семинар 
«Интеллектуальная 

до 
01.06.2017 

Управление 
инноваций и 

ВОИС, 
Кыргызпатент 

Осуществление 
организационно-
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собственность в 
инновационной экономики» 
 

 стратегического 
развития 
Международны
й отдел 
 

 подготовительных  
мероприятий по 
проведению 
мероприятий и 
содействие работе по 
формированию 
содержательной 
части семинаров 

2.4.  Организовать совместный 
круглый стол с 
Государственным ведомством 
по интеллектуальной 
собственности КНР (SIPO) по 
вопросам  инновационных 
проектов 

до 
01.09.2017 
 
  
 

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 
Международны
й отдел  

Кыргызпатент, 
SIPO 
 
 
 

Обмен опытом с 
зарубежными 
патентными 
ведомствами в 
области ИС и 
инноваций 
 

2.5. Организовать совместные 
круглые столы с целью 
обсуждения перспектив и 
возможностей сотрудничества 
в области реализации 
инновационных проектов КР в 
рамках сотрудничества между 
Кыргызпатентом и 
технопарком «Строгино» 

 

до 
01.11.2017 
 
 
 

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 
Международны
й отдел   
 

Кыргызпатент 
 

Определение 
приоритетных 
направлений для 
сотрудничества 

2.6. Провести семинар «Роль 
Центров поддержки 
технологий и инноваций в 

до 
20.04.2017 
 

Госфонд ИС  
Международны
й отдел 

Кыргызпатент, 
Эстонский центр 
ИС и трансфера 

Обучение 
координаторов 
Центров поддержки 
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активизации изобретательства: 
Опыт Эстонии» (Ош, Жалал-
Абад, Баткен) 

технологий  технологий и 
инноваций 

2.7. Реализовывать введение 
практики использования 
дистанционных технологий 
обучения для целей 
совместного обучения, 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов 
обоих ведомств 
в рамках сотрудничества 
между Кыргызпатентом и 
Роспатентом 

до 
01.12.2017 

Структурные 
подразделения, 
Международны
й отдел 

Кыргызпатент 
Роспатент  

Повышение 
квалификации 
сотрудников 
Кыргызпатента 

2.8. Подписать Меморандум о 
взаимопонимании между 
Рижским техническим 
университетом (РТУ) и 
Кыргызпатентом  

до 
01.08.2017  

Международны
й отдел 

Кыргызпатент Обмен опытом с 
Центром трансфера 
технологий и 
инноваций РТУ в 
области поддержки 
инновационных 
проектов  

2.9. Участвовать в проведении 
регионального семинара по 
вопросам сбора авторского 
вознаграждения за частное 
копирование с участием 
авторских обществ  РФ и 

до 
31.11.2017 

Управление 
авторского и 
смежных прав, 
Международны
й отдел 

Кыргызпатент 
Авторские 
общества РФ и 
Грузии  

Ознакомление 
заинтересованных 
сторон  (импортеры, 
авторы, таможенные 
органы) с 
действующим 



 

278 

Грузии. законодательством в 
сфере авторского 
права и смежных 
прав 

III. Учебная деятельность 
3.1. Направить сотрудников 

Кыргызпатента на 
ознакомительный визит в 
Эстонию    

до 
31.03.2017 

 
 
 
 
 
 
Международны
й отдел 
  

 
 
 
 
 
 
Кыргызпатент  

 
 
 
 
 
 
Повышение 
квалификации 
сотрудников 
Кыргызпатента 
в сфере 
интеллектуальной 
собственности и 
инновационной 
деятельности. 
 

3.2. Провести  мероприятия по 
организации обучающих 
курсов  для сотрудников  
Кыргызпатента на тему: 
«Правовая охрана, защита и 
коммерциализация прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности»   

до 
01.11.2017 
 

3.3. Направить соответствующие 
документы сотрудников 
ведомства в Академию ВОИС 
для прохождения курсов 
профессиональной 
переподготовки и 
магистерской программы 

до 
01.10.2017 

3.4. Направить экспертов 
Кыргызпатента на стажировки 
в ЕАПВ по теме «Экспертиза 
евразийских заявок и выдача 

до 
01.11.2017 
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евразийских патентов», а 
также на обучающие курсы в 
области информационных 
технологий 
 

3.5. Направить сотрудников 
Кыргызпатента на обучение по 
повышению квалификации и 
профессиональной 
переподготовке по линии 
РГАИС 

до 
01.10.2017 

 
 

Индикаторы 
 

№ Наименование показателя Источник 
измерения 
индикатора  

Периодичност
ь измерения 
индикатора  

Прогнозное значение индикатора 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2017 

год 
1 Количество внесенных 

руководству предложений по 
развитию международного 
сотрудничества Кыргызпатента 
в области ИС и инноваций 

Международн
ый отдел 

Ежеквартально  1 1 1 1 4 

2 Количество мероприятий, 
проведенных с участием 
международных организаций и 
зарубежных стран 

Международн
ый 
отдел По полугодиям 3 2 5 
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3 Количество специалистов, 
прошедших международные 
обучающие программы, 
семинары, курсы, тренинги и 
т.п.  

Международн
ый отдел 

По полугодиям 6 6 12 

4 Количество подписанных 
соглашений/меморандумов 

Международн
ый отдел В течении года 1 2 3 

 

     

Заведующий международным отделом      А. Ыктыбаев        

   
Согласовано: 

 
  Статс-секретарь          Ж. Ташиев 

 
Заместитель председателя         С. Байзаков 
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Расходы, связанные с реализацией нижеприведенных мероприятий   

№ Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Исполнитель, 
участник 

Финансирова
ние 

Бюджет  

1.1. Организовать визит экспертов 
ВОИС в Кыргызпатент  для 
оценки текущего состояния в 
КР в сфере обучающих курсов 
по вопросам охраны и защиты 
прав в области ИС 

до 
30.03.2017 

Международный 
отдел 
Управление 
авторского и 
смежных прав 
 

ВОИС, 
Кыргызпатент Расходы за счет 

ВОИС. 
Прием от имени КП 
=10 тыс.сомов 

1.5.  Организовать ознакомительный 
визит в ведомство Финляндии 
по патентам и регистрации для 
изучения опыта ведомства в 
области инноваций  

до 
01.07.2017 

Международный 
отдел 
 

Кыргызпатент
а Расходы за счет КП, 3 

человека, 4 дня: 375,7 
тыс.сомов  
 

2.2. Организовать семинара «по 
патентному ландшафту» 
 
 

до 
01.08.2017 
 
 
 

Международный 
отдел 
Структурные 
подразделения 

ВОИС, ЕАПО, 
Кыргызпатент 
 
 

Расходы за счет КП = 
596,0 тыс.сомов  
 
 

2.7. Проводить  мероприятия по 
организации учебно-
образовательного процесса  для 
сотрудников  Кыргызпатента на 
основе, подписанного Плана 
мероприятий на 2017 год между 
Кыргызпатентом и Роспатентом   

до 
01.11.2017 
 

Международный 
отдел 
 

Кыргызпатент Расходы за счет КП, 4 
человека, 5 дней =  
411,6 тыс.сомов 
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Государственной службы  
интеллектуальной собственности и 
инноваций при Правительстве Кыргызской 
Республики 
_____________________Д. Эсеналиев 
«___» ____________ 2017 г. 
 

 
План мероприятий отдела государственных реестров на 2017 год 

 
№ 
п/п 

Цели и задачи Индикаторы Ответственные Сроки Бюджет 

I. Наращивание потенциала по созданию объектов ИС 
 

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

1. Количество объектов 
интеллектуальной 
собственности, внесенных в 
государственный реестр 
интеллектуальной 
собственности Кыргызской 
Республики. 
2. Количество справок по 
результатам  анализа 
предоставленных  консультаций. 

Искакова К.А. до 
31.12.2017 

 

1.1.1 Провести  анализ 
предоставленных 
консультаций по вопросам 

Повышение информированности 
правообладателей об условиях 
охраны объектов интеллектуальной 

Отдел 
госреестров  

Ежеквар-
тально  
до 5 числа 
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охраны прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности для 
выработки рекомендаций. 

собственности, продления сроков 
действия регистраций, поддержания 
в силе патентов, восстановления 
регистрации. 

следующег
о за 
отчетным 
периодом  

II. Совершенствование механизмов получения прав и защиты объектов ИС  
 

2.1.1 Внедрить систему 
электронной подачи 
заявок на объекты ИС 

Расширение возможности 
получения гос. услуг в электронном 
формате 

Сектор 
информационн
ых технологий 
Соответствую
щие 
структурные 
подразделения  

до 
31.03.2017  

 

2.1.2 Внести изменения в 
порядки и положения по 
ведению 
делопроизводства на 
ОИС, с учетом внедрения 
электронной подачи 
заявок  

Совершенствование 
внутриведомственных актов 

Отдел 
госреестров 
Управление 
инноваций и 
стратегическог
о развития 
 

до 
01.12.2017 

 

III. Создание условий для использования объектов ИС 
 

  

3.1 Поддержка 
деятельности по 
использованию 
интеллектуальной 
собственности 
организациями 

1. Количество обученных 
специалистов; 

 

Искакова К.А. до 
31.12.2017 
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бюджетной сферы 
3.1.1 Провести обучающий 

тренинг по вопросам 
правовой охраны 
промышленной 
собственности 

Расширение возможностей 
предприятий и бюджетных 
организаций в сфере ИС  
 

Управление 
экспертизы 
Отдел 
госреестров 

до 
01.04.2017 

 

3.1.2 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 
Международны
й отдел   

до 
01.12.2017 

80,0  

 
 

Индикаторы 
 
№ Наименование показателя Периодичность 

измерения 
индикатора  

 Прогнозное значение индикатора     
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2017 г. 

1.  Количество зарегистрированных объектов 
интеллектуальной собственности   

 
Ежеквартально  

 
214 

 
236 

 
219  

 
239 

 
908 

2.  Количество обученных специалистов 
(патентоведы) 

Ежеквартально - - - 4 4 

3.  Количество  аналитических справок по 
проведенным консультациям по вопросам 

 
По полугодиям 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 
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охраны прав на объекты 
интеллектуальной собственности 

4.  Количество  продлений по 
зарегистрированным  товарным знакам 

    
Ежеквартально  

105 115 110 120 450 

5.  Количество  внесения изменений в 
регистрацию товарных знаков 

     
    
Ежеквартально  

46 53 51 45 195 

6.  Количество поддержаний в силе патентов 
на изобретения 

    
Ежеквартально 

10 15 9 9 43 

7.  Количество поддержаний в силе патентов 
на промышленные образцы 

     
   
Ежеквартально 

15 10 12 13 50 

8.  Количество поддержаний в силе патентов 
на полезные модели  

    
   
Ежеквартально 

4 10 6 5 25 

    
 

Заведующий отделом государственных реестров      К. Искакова 
  

Согласовано: 
 

Статс-секретарь                     Ж. Ташиев 
 

 
Заместитель председателя                     C. Байзаков 
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Государственной службы  
интеллектуальной собственности и 
инноваций 
при Правительстве Кыргызской Республики 
_____________________Д. Эсеналиев 
 «___» ____________ 2017 г. 

  
План мероприятий сектора информационных технологий на 2017 год 

 
№ Задачи Индикаторы Ответственные Сроки Бюджет 

II. Совершенствование механизмов получения прав и защиты ОИС 
 Мероприятия Ожидаемый результат    
1.7 Использование доступных 

образовательных и 
информационных ресурсов и 
опыта международных и 
региональных партнеров 

1. Количество доступных 
баз данных 

Хегай А. до 
31.12.2017 

 

1.7.1 Расширить доступ к базам данных 
патентной и непатентной 
информации других стран 

Обеспечение доступа к 
информационным базам 
данных национальных, 
региональных и 
международных ведомств 
ИС 

Сектор 
информационн
ых технологий 
ГПТБ 

до 
30.11.2017 

 

2.1. Расширение использования IT-
технологий при подаче и 
рассмотрении заявок. 

Количество СУБД 
Количество проведенных 
мероприятий 

Хегай А. до 
31.12.2017 
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Количество инструкций 
2.1.1 Внедрить систему электронной 

подачи заявок по всем объектам 
ИС 

СУБД Сектор 
информационн
ых технологий 
Соответствую
щие 
структурные 
подразделения 

до 
31.03.2017  

– 

2.1.2 Провести разъяснительную работу 
по электронной подаче заявок и 
автоматизации процесса 
рассмотрения заявок по объектам 
ИС  

Повышение 
информированности 
сотрудников 
Кыргызпатента, Госфонда, 
ГПТБ и патентных 
поверенных. 

Сектор 
информационн
ых технологий 
Соответствую
щие 
структурные 
подразделения  

до 
01.10.2017   

– 

2.1.3 Разработать инструкции для 
заявителей, сотрудников 
Кыргызпатента и 
администраторов по системе 
электронной подачи заявок и 
электронному делопроизводству.  

Инструкция для заявителей 
при ведении переписки с 
использованием сервиса 
«Личный кабинет». 
Инструкция по пользованию 
клиентской программой для 
сотрудников 
Кыргызпатента. 
Инструкция администратора 
СУБД. 

Сектор 
информационн
ых технологий  

до 
31.03.2017  
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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. 2017 

год 
1.  Количество СУБД Сектор информацион-

ных технологий 
Ежеквартально  1 - - - 1 

2.  Количество проведенных 
мероприятий по вопросам 
электронной подачи 
заявок и автоматизации 
процесса рассмотрения 
заявок по объектам ИС 

Сектор 
информационных 
технологий 

Ежеквартально - 2 2 - 4 

3.  Количество инструкций  Сектор информацион-
ных технологий 

Ежеквартально - 3 - - 3 

4.  Количество доступных 
баз данных 

Сектор информацион-
ных технологий 

Годовая - - - 1 1 

 

Заведующий сектором        А. Хегай 
 
Согласовано:  

Статс-секретарь          Ж. Ташиев  

 

Заместитель председателя       С. Байзаков  
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Государственной службы  
интеллектуальной собственности и 
инноваций при Правительстве Кыргызской 
Республики 
_____________________Д. А. Эсеналиев 
 «___» ____________ 201   г. 

 
 

План пресс-секретаря на 2017 год 
 
№п
/п 

Мероприятие Ответственные 
исполнители 

Результат Сроки Индикат
оры  

1 Освещение семинаров, 
конференций, круглых 
столов по вопросам ИС 

Пресс-
секретарь, 
Структурные 
подразделения 

Повышение 
информированности о 
проводимой работе 
ведомства по вопросам ИС 

В соответствии с 
текущими планами 
структурных 
подразделений  

15  

2 Постоянные рубрики в 
печатных СМИ по 
вопросам ИС, объявления 
в СМИ 

Пресс-
секретарь, 
Структурные 
подразделения 

Повышение 
информированности 
населения по вопросам ИС, 
популяризация знаний об 
ИС, формирование 
общественного мнения 

Заключение 
договоров с 
изданиями о 
публикациях до 
31.01.2017 

10 

3 Выступление 
руководителей и 
экспертов 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 

Регулярно, в 
соответствии с 
текущими планами  

12 
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4 Организация пресс-
конференций  

Пресс-
секретарь, 
Структурные 
подразделения 

Доведение какой-либо 
актуальной информации до 
представителей СМИ  

По мере 
необходимости  

4 

5 Организация интервью Пресс-
секретарь, 
Структурные 
подразделения  
 

Комментирование 
актуальных вопросов для 
информирования населения 

По мере 
необходимости 

4 

6 Информационное 
сопровождение акций 
проводимых ведомством 

Пресс-
секретарь, 
структурные 
подразделения 

Формирование понимания 
сути ИС и ее значения  

В соответствии с 
текущими планами 

 

7 Распространение 
информационных 
материалов (статьи, 
плакаты, брошюры, 
баннеры, тематические 
флаеры и календари) 

Пресс-
секретарь, 
структурные 
подразделения  

Повышение 
осведомленности и 
информирование населения 
по вопросам ИС 

В соответствии с 
текущими планами 
структурных 
подразделений 

 

8 Освещение мероприятий 
ко Дню интеллектуальной 
собственности  

Структурные 
подразделения, 
Пресс-
секретарь  

Информирование о 
достижениях в сфере 
интеллектуальной 
собственности 

до 01.05.2017  

9 PR-кампания конкурса «За 
вклад в развитие 
интеллектуальной 
собственности» 
(изготовить видеоролик, 

Пресс-
секретарь, 
структурные 
подразделения 
 

Информирование и 
широкая  гласность  
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организовать интернет-
голосование) 

10 Реализовать PR-кампанию 
по проведению Стартап 
тура в КР «Открытые 
инновации» 

Структурные 
подразделения, 
Пресс-
секретарь 
 

Информирование целевых 
групп, стимулирование 
инновационной 
деятельности 

до 01.10.2017  

11 Видеоролик к юбилею 
ГПТБ 

ГПТБ,  
Пресс-
секретарь 
 

Информирование  о 
деятельности ГПТБ, 
привлечение внимания 
читателей  

до 30.10.17  

12 Реализовать PR-кампанию 
конкурсов «Лучший 
инновационный проект» 
(2015, 2016, 2017) 
-изготовление аудио-
видеоролика-объявления о 
конкурсе 2017; 
-трансляция на ТВ и 
радио; 
-объявление в печатных 
СМИ; 
-статьи по результатам 
конкурсов 2015-2016; 
-баннеры 

УИИСР,  
 Пресс-
секретарь 

Популяризация, 
пропаганда и 
стимулирование  
инновационной 
деятельности  
 

до 30.11.2016  

13 Реализовать PR-кампанию 
по освещению конкурсов, 
организуемых Госфондом 

Госфонд,  
 Пресс-
секретарь 

Повышение 
информированности, 
пропаганда и 

до 20.11.2017  
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ИС (Лучший ЦПТИ, 
Ярмарка идей, Лучшие 
изобретения) 

стимулирование  

14 Освещение 
международного 
сотрудничества ведомства 
(визиты, встречи, 
мероприятия и прочее)  

Пресс-
секретарь, МО 

Информирование о 
международном 
сотрудничестве   

  

15 Изготовление 
спец.репортажей с 
трансляцией на ТВ 

Пресс-секретарь Расширенное освещение 
мероприятий  

По мере 
необходимости 

 

16 Изготовление док.фильма 
«Кыргызпатенту 25 лет» 

Пресс-секретарь  31.12.2016  

 ИТОГО: 
 

    

 

Пресс-секретарь                                                                                                      Г. Кудайбердиева 

«Согласовано»: 

Статс-секретарь                                                                                                     Ж. Ташиев 
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Государственной службы  
интеллектуальной собственности и 
инноваций при Правительстве Кыргызской 
Республики 
_____________________Д. Эсеналиев 
 «___» ____________ 2017 г. 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ ГОСФОНДА ИС НА 2017 ГОД 
 
№ Задачи Индикаторы Ответственные Сроки Бюджет  

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 общественно-
значимых  мероприятий; 

2. Количество 
ведомственных актов; 
3. Количество принятых 
документов 

 

Батырканова 
С.К. 

до 
31.12.2017  

 

Мероприятие Ожидаемый результат Ответственные 
1.1.1 Принять участие в проведении 

конкурса “За вклад в развитие 
ИС”. 
Номинации: 
- «Келечек жаратман»   

Стимулирование к созданию 
новых объектов ИС. 
Повышение интереса детей и 
молодежи к научно-
техническому творчеству  

Госфонд ИС до 
01.04.2017   

- 
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1.1.2 Разработать и утвердить 
Положения: 
- О ЦПТИ; 
- О Рабочей комиссии по 
оказанию финансовой 
поддержки изобретателям и 
авторам; 
- О Правлении Госфонда ИС; 
- О единовременной стипендии 
Кыргызпатента 

Повышение престижа 
изобретателей, авторов, 
научных работников. 
Стимулирование и поощрение 
к созданию новых объектов 
ИС. 

Госфонд ИС до 
01.12.2017 

- 

1.1.3 Подготовить методические 
рекомендации для изобретателей 
и научных работников по 
процессу получения правовой 
охраны, внедрения и 
коммерческого использования 
ОИС 

Информирование 
изобретателей и научных 
работников 

Госфонд ИС до 
20.05.2017 

- 

1.1.4 Провести конкурс «Лучший 
ЦПТИ года» (ежегодно) 
Разработать и утвердить 
концепцию и Положение о 
Конкурсе 

Пропаганда и стимулирование 
деятельности ЦПТИ. 

Госфонд ИС 
 

до 
20.11.2017 
 

71,0 

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

1. Количество общественно-
значимых  мероприятий; 

2. Количество участников; 
3. Количество 

ведомственных актов 

Батырканова 
С.К. 

до 
31.12.2017 
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1.2.1 Провести семинар в ВУЗах 
(КНАУ, КРСУ,  КГТУ) 
«Развитие инфраструктуры 
ВУЗов для активизации их 
инновационной деятельности» 

Активизация изобретательской 
и инновационной деятельности 
в ВУЗах и НИИ. Проработка 
вопросов разработки в вузах 
политику по отношению к ИС 

Госфонд ИС 
 

до 
20.11.2017 
 

22,0 

1.2.2 Провести конкурс научных работ 
среди студентов ВУЗов КР на 
тему «Интеллектуальная 
собственность» 

Информирование молодежи о 
роли и значении 
интеллектуальной 
собственности и инноваций 

Госфонд ИС до 
30.10.2017 

25,0 

1.3 Развитие инфраструктуры для 
создания интеллектуальной 
собственности 

1. Количество филиалов 
ЦПТИ; 

2. Количество тренингов; 
3. Количество обученных 

координаторов ЦПТИ; 
4. Объем ресурсов 

библиотеки в электронном 
формате; 

5. Количество пользователей  
электронными ресурсами 

Батырканова 
С.К. 

до 
01.12.2017 

 

1.3.1 Расширить и развивать сеть 
филиалов ЦПТИ 

Обеспечение доступа к 
услугам ЦПТИ в регионах 

Госфонд ИС 
 

до 
20.11.2017 
 

105,0 

1.3.2 Провести обучающий тренинг 
для координаторов ЦПТИ:  
-«Расширение доступа к 
патентной информации 
посредством использования 
международных баз данных»; 

Повышение квалифкации 
координаторов ЦПТИ и 
качества оказываемых услуг. 
Повышение грамотности в 
оформлении электронной 
заявки.  

Госфонд ИС 
Сектор инф. 
тех. Управление 
экспертизы 

до 
20.09.2017 
 

84,0 
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- «Подача электронной заявки на 
ОПС» (в южных регионах) 

 
 

1.3.3 Увеличить количество 
пользователей услуг ЦПТИ: 
1) стимулирование 
координаторов ЦПТИ; 
2) техническое оснащение 
филиалов ЦПТИ 

Премирование 8-х 
координаторов в год.  
Обеспечение доступа к базам 
данных патентной и не 
патентной информации. 
 

Госфонд ИС 
 

до 
01.12.2017 

1)150,0 
2)540,0 
(ГП) 

1.3.4 Провести анализ 
предоставленных консультаций 
по патентным и непатентным 
базам данных, предоставлению 
охраны прав на объекты 
интеллектуальной собственности, 
составлению бизнес-планов 
 

Выявление актуальных 
проблем заявителей по 
вопросам охраны прав на 
объекты интеллектуальной 
собственности, патентной 
информации, 
коммерциализации и внесение 
предложений по их решению.  

Госфонд ИС 
 

По 
полугодия
м до 5 
числа 
месяца 
следующе
го за 
отчетным 
периодом 

- 

1.3.5 Размещать в открытом доступе  
на сайте Кыргызпатента и 
ГосФонда ИС итоги работы 
ЦПТИ  

Популяризация деятельности  
ЦПТИ.  

Госфонд ИС 
 

По 
полугодия
м 

- 

1.5. 
 

Разработка механизмов 
выявления и вовлечения 
талантливых детей и 
молодежи в творческий 
процесс 

1. Количество 
ведомственных актов; 
2. Количество награжденных 
детей и молодежи; 
3. Охват молодежи 
интеллектуальным 
творчеством; 

Батырканова 
С.К. 

до 
31.12.2017 
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4. Количество общественно-
значимых мероприятий 

1.5.1 Разработать положение о 
поощрении талантливых детей и 
молодежи в области 
технического творчества 

Повышение интереса детей и 
молодежи к научно-
техническому творчеству 

Госфонд ИС 
 

до 
01.03.2017 

- 

1.5.2 Учредить единовременную 
премию для детей и молодежи за 
достигнутые успехи в области 
научно- технического творчества   

Повышение интереса детей и 
молодежи к научно-
техническому творчеству.  

Госфонд ИС 
 

до 
01.04.2017 

10,0   
(ГП) 

1.5.3 Провести совместно с РДИТА  
Международный молодежный 
конкурс  “Мы интеллектуалы 
XXI века” и Научно – 
техническую олимпиаду 

Повышение интереса детей и 
молодежи к научно-
техническому творчеству  
 

Госфонд ИС 
 

до 
30.04.2017 

700,0  
(ГП) 

1.5.4 Провести выставку технического 
творчества детей и молодежи 

Выявление и раскрытие 
творческого потенциала детей 
и молодежи  

Госфонд ИС до 
30.05.2017 

99,6 

1.5.5 Провести выставку молодых 
художников КР и издать каталог 

Выявление и раскрытие 
творческого потенциала 
молодых художников 
республики 

Госфонд ИС до 
30.06.2017 

80,0 

1.6 Расширить сеть кружков 
научно-технического 
творчества, разработка 
учебно-методических 
материалов  

1. Процент увеличения 
охвата детей научно-
техническим творчеством 

Батырканова 
С.К. 

до 
01.12.2017 
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1.6.1 Увеличить охват детей научно-
техническим творчеством. 
Провести: 

1) «Жизнь и профессия. 
Возвращение к истокам»  
Творческий вечер 
Майрыкова Э.Ч. 
руководителя детского 
технического и 
фольклорного кружка ДОЦ 
с. Жергетал Нарынского 
района 

2) Живая история – встреча 
участников 
Международного конкурса 
« Мы Интеллектуалы XXI 
века» 

3) Встреча с изобретателями 
«Развитие 
изобретательской 
деятельности в Чуйской 
области» 

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

Госфонд ИС 
 
 

до 
01.11.2017 
 
 
до 
30.10.2017 
 
 
 
 
до.30.03.2
017 
 
 
до30.11.20
17 

 
 
 
82,6 
 
 
 
 
35,0 
 
 
35,0 

1.6.2 Разработать методическое 
пособие «Основы 
радиотехнического кружка» из 
опыта Станции юных техников 
Ленинского района 

Информирование молодежи о 
роли и значении  технического 
творчества и обучение основам 
изобретательства 

Госфонд ИС до 
01.12.2017 

- 

1.7 Использование доступных 1. Количество Батырканова до  
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образовательных и 
информационных ресурсов и 
опыта международных и 
региональных партнеров 

образовательных 
программ; 

2. Количество проведенных 
встреч с представителями 
вузов; 

3. Количество обученных 
специалистов  

С.К. 01.12.2017 

1.7.1 Провести  встречи с 
представителями ВУЗов и 
обсудить  возможность участия в 
образовательных программах 
ВОИС 

Внедрение образовательной 
программы.   
 

Госфонд ИС до 
01.12.2017 

210,0 
(ГП) 

1.7.2 Разработать программу курса 
«Основы изобретательского 
творчества» 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 

Образовательные программы 
для различной аудитории, 
расширение контингента 
слушателей 

Госфонд ИС 
 

до 
01.07.2017 

 

1.8 Повышение 
информированности общества 
о роли и значении ИС  

1. Количество 
опубликованных статей; 

2. Количество печатных 
изданий; 

3. Количество общественно-
значимых мероприятий 

Батырканова 
С.К. 

до 
31.12.2017 

 

1.8.1 Опубликовать серию статей в 
СМИ о деятельности Госфонда 
ИС 

Информирование общества о 
роли и значении ИС 

Госфонд ИС до 
01.12.2017 

70,0 

1.8.2 Подготовить брошюру Информирование общества о Госфонд ИС до 50,0 
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«Деятельность Госфонда ИС за 
2014-2016 гг.» 

роли и значении ИС 30.09.2017 

1.8.3 Провести презентацию комиксов 
об авторском праве и смежных 
правах для деятелей культуры и 
искусства 

Информирование общества об 
авторском праве и смежных 
правах 

Госфонд ИС до 
01.07.2017 

43,0 

1.9 Активизация 
изобретательской и 
творческой деятельности в 
регионах  

1. Количество общественно-
значимых  мероприятий; 

2. Количество встреч 

Батырканова 
С.К. 

до 
31.12.2017 

 

1.9.1 Провести семинар «Роль ЦПТИ 
в активизации изобретательства» 
(Ош, Жалал-Абад, Баткен) 

Информирование общества о 
предоставляемых услугах 
ЦПТИ 

Госфонд ИС, 
Международны
й отдел 

до 
20.04.2017 
 
 

43,2 

1.9.2 Провести серию встреч-
презентаций и мастер-классов 
для ВУЗов и НИИ с авторами 
лучших изобретений (ОШТУ, 
ОШГУ, КРСУ, КТУ, ИГУ, НГУ, 
ТГУ)  

Повышение престижа 
инженерно-технических 
специальностей для 
активизации изобретательской 
деятельности 

Госфонд ИС до 
01.12.2017 

56,4 
26,2 

1.9.3 Провести конкурс «Ярмарка 
идей» 
(ВУЗы, НИИ)  

Содействие внедрению 
объектов ИС, созданных в 
ВУЗах и НИИ  

Госфонд ИС до 30.11. 
2017 

94,8 

III. Создание условий для использования объектов интеллектуальной собственности  
 

3.2 Стимулирование МСП на 
внедрение объектов ИС 

1. Концепция; 
2. Количество общественно-

Батырканова 
С.К. 

до 
01.12.2017 
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посредством выработки и 
реализации фискальных, 
административных и 
законодательных норм 

значимых  мероприятий 
 

3.2.
1 

Разработать концепцию проекта 
Закона КР «О коммерциализации 
объектов ИС» и провести 
общественное обсуждение 

Коммерческая реализация и 
внедрение собственных 
результатов интеллектуальной 
деятельности. Активизация 
МСП по созданию и внедрению 
объектов ИС 

Госфонд ИС, 
Управление 
права 

до 30.11. 
2017 

 

3.2.
2 

Провести круглый стол с 
представителями МСП для 
разработки механизма привлечения 
частных инвестиций в создание и 
использование ОИС 

Информирование МСП о 
возможностях привлечения 
частных инвестиций в создание 
и использование ОИС 

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития 
Госфонд ИС 

до 
01.10.2017 

50,0 

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

1. Количество обученных 
специалистов  

Батырканова 
С.К. 

до 
01.12.2017 

 

3.3.
1 

Обучить 4-х специалистов 
управлению ОИС  

Обеспечение продвижения и 
управления объектами ИС  

Управление 
инноваций и 
страт. развития 
Госфонд ИС 

до 
01.12.2017 

  

 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 
31.12.2017 
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3.4.
1 

Реализовать совместный 
телевизионный проект «Чилистен» 
с телеканалом НТС 

Пропаганда изобретательства, 
повышение интереса к 
инновациям и помощь в 
реализации разработок 

Госфонд ИС до 
01.12.2017 

300,
0 

3.4.
2 

Организовать семинар ВОИС «по 
патентному ландшафту»  

Определение  тенденций и 
приоритетов развития 
технологий и активности 
использования инновационных 
проектов в стране   

Международны
й отдел 
 Управление 
экспертизы 
Госфонд ИС 
Управление 
инноваций и 
страт.развити
я 

до 
01.08.2017 

 

3.4.
3 

Изучить вопрос создания 
технопарка на базе технических 
ВУЗов, институтов НАН КР и 
МСП 

Подготовка предложений по 
созданию коммуникационной 
площадки для взаимодействия 
изобретателей и бизнеса 
 
 

Управление 
инноваций и 
стратегического 
развития  
Госфонд ИС 

до 
01.11.2017 

 

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

1. Количество общественно-
значимых  мероприятий; 

2. Количество участников 

Батырканова 
С.К. 

до 
01.12.2017 

 

3.5.
1 

Провести круглый  стол 
«Инновационные технологии 
выращивания органической 
сельскохозяйственной  продукции, 
опыт Японии» 

Обмен знаниями и 
технологиями в сельском 
хозяйстве 

Госфонд ИС, 
 ОФ 
"Гражданское 
Просвещение",J
ICA 

до 30.04 
2017 

21,0 
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3.5.
2 

Провести семинар « Вопросы 
устойчивого развития, изменения 
климата, энергоэффективности и 
экологической безопасности» 

Информирование об 
эффективном использовании 
возобновляемых источников 
энергии. 

Госфонд, 
экологическое 
движение 
«БИОМ» 

30.09.2017 21,0 

 
 

Индикаторы 

№ Индикатор (единица 
измерения) 

Источник 
измерения  
индикатора 

Периодичность 
измерения 
индикатора 

Прогнозное значение индикатора 
I 
кв. 

II 
кв. 

III 
кв. 

IV 
кв. 

 2017 г. 

1 Количество филиалов Центра 
поддержки технологий и 
инноваций 

ГФИС  Ежеквартально 1 1 - 1 3 

2 Количество пользователей 
услугами  Центра поддержки 
технологий и инноваций 

ГФИС Ежеквартально 112 285 115 235 747 

3 Количество обученных 
участников на базе ЦПТИ 

ГФИС Годовая - 250 - 50 300 

4 Количество общественно-
значимых публичных 
мероприятий 

ГФИС Ежеквартально 3 7 3 10 23 

5 Охват молодежи 
интеллектуальным творчеством 

ГФИС По полугодиям - 405 80 215 700 

6 Количество радио- телепередач ГФИС Ежеквартально 2 2 2 2 8 
7 Количество  аналитических 

справок по проведенным 
консультациям по вопросам  

ГФИС Ежеквартально 1 1 1 1 4 
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охраны прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности, патентной 
информации и 
коммерциализации 

8. Количество обученных основам 
ИС 

ГФИС Ежеквартально 50 50 50 100 250 

9. Количество методических 
пособий 

ГФИС Годовая - - 1 - 1 

10. Количество 
внутриведомственных актов 

ГФИС По полугодиям - 2 3 - 5 

11. Концепция ГФИС Годовая - - - 1 1 

 
 
Исполнительный директор       С. Батырканова 
 
Согласовано: 
Статс-секретарь         Ж. Ташиев  
 
Заместитель председателя       С. Байзаков  
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Государственной службы  
интеллектуальной собственности и 
инноваций при Правительстве Кыргызской 
Республики 
_____________________Д. Эсеналиев 
 «___» ____________ 2017 г. 

 
 

План мероприятий Государственной патентно-технической библиотеки на 2017 год 
 
 I. Наращивание потенциала по созданию ОИС 

 
№ Задачи Индикаторы 

 
Ответствен-

ные 
Сроки Бюджет 

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

1. Количество учеников; 
2. Количество студентов; 
3. Количество изобретателей, 
ученых, авторов; 
4.Количество представителей 
МСП 

Кенжебаева 
А.А. 

31.12.2017  

№ Мероприятия Ожидаемый результат 
 

Ответствен-
ные 

Сроки  

1.2.1 Выявить активных 
пользователей услугами 
ГПТБ среди школьников, 
студентов, изобретателей, 
ученых, авторов, 

Вовлечение читателей в библиотеку 
для использования информационных 
ресурсов 

Отделы 
обслуживания 

до 
01.09.2017 

20,0  
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представителей МСП и их 
поощрение  

1.3 Развитие 
информационной 
инфраструктуры для 
создания ИС 

1. Объем ресурсов библиотеки в 
электронном формате; 
2. Количество пользователей 
электронными ресурсами; 
3. Количество модернизированных 
государственных услуг 

Кенжебаева 
А.А. 

до  
31.12.2017 

 

№ Мероприятия Ожидаемый результат Ответственн
ые 

Сроки  

1.3.1 Перевести в электронный 
формат ресурсы 
библиотеки 

Расширение доступа к информации 
и возможности пользования в 
электронном формате 
 
 

ГПТБ до 
01.12.2017 

 

1.3.2 
 

Организовать и провести 
конференцию «Научные и 
технические библиотеки в 
цифровом обществе». 
Подготовить видео ролик о 
деятельности ГПТБ; 
Подготовить Книгу Почета 
ГПТБ. 

Выявление проблем и 
профессиональных подходов к 
сохранению электронной 
информации. 
Информирование общества о вкладе 
в развитие ГПТБ известных деятелей 
культуры и науки. 

ГПТБ 
Пресс-
секретарь 
Управление 
подготовки 
материалов и 
полиграфии  

до 
30.11.2017 
 
до 
30.10.2017 
 
до 
30.10.2017 

250,0  
 
80,0 
 
12610  

1.3.3 Совершенствовать методы 
предоставления 
государственных услуг 

Расширение предоставления 
возможности платных услуг. 
Расширение доступа к патентной и 
другой информации 

Все отделы 
ГПТБ 

до 
30.11.2017 
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1.7. Использование доступных 
образовательных и 
информационных ресурсов  
и опыта международных 
и региональных 
партнеров 

1. Количество информированных 
читателей по патентной БД 
2. Количество информированных 
читателей  не патентной БД 

Кенжебаева 
А.А. 

до 
31.12.2017 

 

1.7.1 Увеличить количество 
пользователей доступных 
баз данных патентной и 
непатентной информации 
через удаленный доступ, 
электронную доставку 
документов на 10% 

Расширение доступа к базам данных 
патентной и непатетной 
информации 

Отделы 
обслуживания 
Управление 
экспертизы  
Сектор 
информационн
ых технологий  

до 
15.12.2017 

 

1.8 Повышение 
информированности 
общества о роли и 
значении ИС 

1. Количество практических 
занятий по курсу 
«Интеллектуальная 
собственность» и занятия для 
библиотекарей из регионов по 
вопросам ИС; 
2. Количество информационных 
продуктов (указателей, обзоров); 
3. Количество проводимых 
мероприятий для учащихся 
новостроек г. Бишкек 

Кенжебаева 
А.А. 

до 
31.12.2017 

 

1.8.1 Организовать и провести 
познавательные 
мероприятия по вопросам 
ИС «Читаем вместе, 

Повышение интереса детей и 
молодежи к научно-техническому 
творчеству 

ОЭИ 
ГПФ 
ОНТЛ 
ОСИО 

до 
01.10.2017 

20,0  
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изобретаем вместе» для 
учащихся школ новостроек 
г. Бишкек  с 
использованием 
образовательных и 
информационных ресурсов 
ГПТБ (викторины, конкурс 
плакатов) 

Филиал 

1.8.2 Подготовить 
библиографические 
указатели и 
информационные обзоры 

Предоставление информации 
абонентам о состоянии современной 
экономики, сельского хозяйства и 
инновационных технологиях страны 

ОСИО 
ГПФ 

до 
30.03.2017 
до 
01.10.2017 

 

1.8.3 Провести занятия по 
вопросам ИС для 
библиотекарей из регионов 
страны, практические 
занятия для студентов по 
курсу «Патентоведение»  

Расширение знаний библиотекарей 
страны в области ИС. 
Повышение знаний студентов по ИС 
и патентной информации 

ОНТЛ 
ГПФ 

до 
01.11.2017 

 

1.9. Активизация 
изобретательской 
деятельности в регионах 
КР 

1. Количество выставленной 
литературы;  
2. Количество интересующих 
абонентов 

Кенжебаева 
А.А. 

до 
31.12.2017 

 

1.9.1 Провести выставки в 
регионах страны в рамках 
семинаров, конференций, 
круглых столов, 
выставочных мероприятиях 
КП 

Эффективное использование фондов 
библиотеки для инновационной 
деятельности 

Отделы 
обслуживания 
 
 
 

до 
01.11.2017 
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II. Совершенствование механизмов получения прав и защиты ОИС 
2.5 Формирование культуры 

уважения к ИС 
1. Количество выставок; 
2. Количество тематических 
подборок; 
3. Количество публикаций 

Кенжебаева 
А.А. 

до 
31.12.2017 

 

№ Мероприятия Ожидаемый результат Ответственн
ые 

Сроки  

2.5.1 Провести выставку на тему 
о вреде контрафактной 
продукции 

Информирование общества о вреде 
контрафактной продукции и 
юридических последствиях 
нарушения ИС 

ОНТЛ 
ГПФ 

до 
30.10.2017 

 

2.5.2 Подготовить тематические 
подборки по 
контрафактной продукции 

Информирование общества о вреде 
контрафактной продукции и 
юридических последствиях 
нарушения ИС 

ОНТЛ 
ГПФ 

до 
30.10.2017 

 

2.5.3 Опубликовать Публикация 
статьи «ИС и общество» в 
СМИ 

Информирование общества о вреде 
контрафактной продукции и 
юридических последствиях 
нарушения ИС 

ОНТЛ 
ГПФ 

до 
30.10.2017 

 

2.5.4 
 

Провести текущий ремонт 
помещения ГПТБ к 50-
летнему юбилею: 
- составить проектно-
сметную документацию на 
ремонт; 
- провести тендер на 
ремонт здания 

Создание комфортных условий для 
абонентов: (студентов, авторов, 
изобретателей) 

АХО до 
01.02.2017 
 
до 
01.07.2017 

2000299  
(ГП) 
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III. Создание условий для использования ОИС 
3.4 Создание 

демонстрационно-
опытных площадок для 
взаимодействия авторов 
ИС и бизнес-структур 

1. Количество выставок;  
2. Количество сборников  

Кенжебаева 
А.А. 

до 
30.10.2017 

 

№ Мероприятия Ожидаемый результат Ответственн
ые 

Сроки  

3.4.1 Подготовить 
информационно-
библиографические 
сборники в помощь МСП: 
1.Керамика: Технология 
изготовления и 
оборудование. 
2. Стекло: Технология 
изготовления и 
оборудование. 

 
Оптимизация работы МСП, 
занимающихся изготовлением 
керамических и стеклянных изделий 

Управление 
подготовки 
материалов и 
полиграфии  
ОСИО  
ГПФ 
ОНТДиПК 
ОНТЛ 
Филиал 

до 
30.04.2017 
 
до 
30.10.2017 

 

3.4.2 Организовать выставки 
патентной и других видов 
литературы в рамках 
семинаров, конференций и 
выставочных мероприятиях 
МСП 

Эффективное использование фондов 
библиотеки представителями МСП 

ОСИО 
ОНТДиПК 
ОНТЛ 
Филиал 

до 
01.11.2017 

 

 И т о г о:    2383909  
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Индикаторы 
 
№ Наименование показателей Периодичность 

измерения 
индикаторов 

Прогнозное значение индикаторов 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 2017 г. 

1. Количество укомплектованной 
и обработанной литературы и 
документации 

Ежеквартально 60000 80000 50000 70000 260000 

2. Количество  патентных поисков Ежеквартально 102 101 60 92 355 
3. Доля библиотечного фонда, 

переведенного в электронную 
форму 

Ежеквартально - - - - 24% 

4. Количество пользователей 
электронными ресурсами 

Ежеквартально 
-с увеличением 
10% 

500 
2%-554 

1000 
3%-1084 

300 
2%-358 

1000 
3%-1084 

2800 
10%-
3080 

5. Количество практических 
занятий для студентов по курсу 
«Патентоведение» и занятий по 
вопросам ИС для 
библиотекарей из регионов 
страны 

Ежеквартально 4/2 4/2 - 4/2 12/6 

6. Количество мероприятий для 
учащихся школ новостроек  г. 
Бишкек и охваченной молодежи 

Ежеквартально 3/60 3/60 3/60 3/30 12/240 

7. Количество  
библиографических указателей,  
информационных обзоров и 

Ежеквартально 3 5 1 4 13 
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сборников 
8. Количество выставок на тему о 

вреде контрафактной 
продукции,  по МСП и в 
мероприятиях КП  

Ежеквартально 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 

9. Количество тематических 
подборок по контрафактной 
продукции 

Ежеквартально 2 2 2 2 8 

10. Количество публикаций в СМИ По полугодиям 2   2 4 
      

 
 

 

Директор          Кенжебаева А.А. 
 
Согласовано:  
Статс-секретарь        Ж. Ташиев  
 
Заместитель председателя       С. Байзаков 
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