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Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 

2020-2021-жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча  

иш-чаралар планы  

 

№  Милдеттер Иш-чаралар/иш-аракеттер Ишке 

ашыруу 

мөөнөтү 

Күтүлүүчү 

натыйжалар/индикаторлор 

Жооптуу 

аткаруучу/ 

кошо 

аткаруучулар 

1-глава. Коррупцияга каршы саясат  

1.(4) Коррупцияга 

каршы саясатты 

иштеп чыгууга 

жана ишке 

ашырууга 

багытталган 

жарандык 

демилгелерди 

ишке ашыруу 

 

1. Коррупцияга каршы саясат жана аларды аткаруу 

мониторинги чөйрөсүндө ченемдик укуктук 

актылардын, стратегиялардын долбоорлорун жана 

программаларын  иштеп чыгууда жарандык коомдун 

кеңири жана ачык катышуусун камсыздоо. 

 

 

 

2. 2018-2020-жылдарда Кыргыз Республикасында 

Ачык Өкмөттү түзүү боюнча Иш-аракеттердин 

биринчи улуттук планынын милдеттерин ишке 

ашыруу. 

 

 

Дайыма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 

2020 -жыл 

Коррупцияга каршы саясатты 

иштеп чыгуу жана ишке ашыруу 

боюнча жарандык коомдун  жана 

бизнес-коомчулуктун 

институттары менен өз ара 

аракеттенүүнүн механизми ишке 

киргизилди. 

Мамлекеттик органдар милдеттүү 

түрдө коррупцияга каршы 

аракеттенүү чөйрөсүндө жарандык 

демилгелерди кабыл алат жана 

талдоонун жыйынтыгы  боюнча 

чечим кабыл алат, бул тууралуу 

кайрылган демилгечилерге 

билдиришет. 

 

 

 Коррупциянын 

алдын алуу 

маселелери 

боюнча 

 ыйгарым 

укуктуу 

(мындан ары – 

КАМЫ)  
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№  Милдеттер Иш-чаралар/иш-аракеттер Ишке 

ашыруу 

мөөнөтү 

Күтүлүүчү 

натыйжалар/индикаторлор 

Жооптуу 

аткаруучу/ 

кошо 

аткаруучулар 

2.(6) Эл аралык 

стандарттарга 

ылайык 

маалыматтарга 

жетүү жөнүндө 

мыйзамдарды 

реформалоо 

 

1. Жетүү мүмкүнчүлүгү чектелген документтерди 

(анын ичинде "Кызматтык пайдалануу үчүн" 

грифиндеги) инвентаризациялоо жана жетүү 

мүмкүнчүлүгүн чектөө зарылдыгы жок болгон же 

актуалдуу эмес документтерден мындай грифтерди 

алып салуу боюнча сунуштарды киргизүү. 

 

2. Мамлекеттик орандардын ведомстволук 

сайттарында иштелип чыккан суроо-талаптар жана 

алардын жыйынтыктары боюнча маалыматтарды 

суроо-талаптарынын жана бул статистиканын 

жарыяланышын эсепке алууну камсыз кылуу.  

Дайыма 

 

 

 

 

 

  

 

Дайыма 

 

Калктын маалымат берүү жөнүндө 

аткарылган суроо-талаптардын 

ошондой эле мүмкүнчүлүгүн 

чектөө грифи алып салынган 

документтердин саны көбөйдү.  

 

 

 

Мамлекеттик органдардын 

калктын суроо-талаптары боюнча 

маалымат берүү жөнүндө 

статистикалык маалыматтарын 

жарыялоо. 

Кадрлар жана 

иш 

кагаздарын 

жүргүзүү 

бөлүмү 

 

 

 

Кадрлар жана 

иш 

кагаздарын 

жүргүзүү 

бөлүмү 

3.(7) Электрондук 

өкмөткө өтүү  

1. Ачык маалыматтар улуттук порталынын иштешин 

камсыз кылуу (ачык маалыматтарды интернетке 

жарыялоонун стандарттарын жана эрежелерин иштеп 

чыгуу, аларды эркин кайра пайдалануу үчүн 

эрежелерди, маалыматтардын милдеттүү 

топтомдорунун минималдык тизмесин белгилөө). 

 

 

 

 

 

2.Кыргызпатенттин электрондук кызмат 

көрсөтүүлөрүнүн мамлекеттик порталына 

мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жайгаштыруу.  

 

 

Декабрь,  

2021-жыл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь,  

2021-жыл 

 

 

Ачык маалыматтар порталына 

(Open data Kyrgyzstan) туташуу 

жана бул порталда 

интеллектуалдык менчик 

объектилери жөнүндө маалыматты 

жайгаштыруу. 

Электрондук түрдөгү мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүлөрдүн санын 

көбөйтүү.  

Чечимдерди кабыл алууда ачык-

айкындуулукту жана ыкчамдыкты 

камсыздоочу, интернет жана 

телекоммуникациялар аркылуу 

аларды электрондук түргө 

өткөрүүнүн эсебинен мамлекеттик 

кызматкерлер менен мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүлөрдү 

МТС 

Экспертиза 

башкармалыгы, 

Автордук укук 

жана чектеш 

укуктар 

башкармалыгы,   

Укук 

башкармалыгы, 

Мамлекеттик 

реестрлер 

бөлүмү 

 

Уюштуруу 

иштери жана  

стратегия 

бөлүмү, МТС  
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№  Милдеттер Иш-чаралар/иш-аракеттер Ишке 

ашыруу 

мөөнөтү 

Күтүлүүчү 

натыйжалар/индикаторлор 

Жооптуу 

аткаруучу/ 

кошо 

аткаруучулар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Түндүк» ведомстволор аралык электрондук өз 

ара аракеттенүү системасын ишке киргизүүнү 

аяктоо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь,  

2021-жыл 

 

 

 

 

 

алуучулардын ортосундагы 

байланыш болушунча азайтылды.  

Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөронлайн шарттамында 

электрондук байланыш аркылуу 

ишке ашырылат. 

“Түндүк” ведомстволор аралык 

электрондук өз ара аракеттенүү 

системасына туташтырылган 

бардык автоматташтырылган  

маалыматтык базалар 

интеграцияланган жана 

мамлекеттик кызмат  

алуучулардан жазуу түрүндөгү 

суроо-талап жана ар түрдүү 

кошумча маалымкат  жөнөтүүсүз, 

талап кылынган маалыматты тез 

алууга мүмкүндүк берет. 

 

 

 

 

 

 

МТС, 

Кадрлар жана 

иш 

кагаздарын 

жүргүзүү 

бөлүмү 

 

4.(8)  Мамлекеттик 

башкаруу 

системасындагы 

коррупцияны 

өлчөө боюнча 

методологиялык 

негизди түзүү  

1. Эл аралык индекстерди эске алуу менен 

мамлекеттик органдардагы коррупцияны өлчөө 

боюнча улуттук методологияны иштеп чыгууда КР 

СИУИге жардам көрсөтүү. 

 

 

2. Иштелип чыккан методологиянын негизинде 

коррупциянын деңгээлин баалоо боюнча пилоттук 

изилдөө жүргүзүүдө КР СИУИге жардам көрсөтүү. 

 

Январь, 

2020-жыл 

 

 

 

 

 

Март, 

2020-жыл 

 

Методологиянын негизинде 

мамлекеттик органдардагы 

коррупциянын деңгээлин аныктоо. 

 

 

 

 

КАМЫ 
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№  Милдеттер Иш-чаралар/иш-аракеттер Ишке 

ашыруу 

мөөнөтү 

Күтүлүүчү 

натыйжалар/индикаторлор 

Жооптуу 

аткаруучу/ 

кошо 

аткаруучулар 

3. Мамлекеттик органдардагы коррупциянын 

деңгээлин аныктоо боюнча изилдөө жүргүзүүдө КР 

СИУИге жардам көрсөтүү. 

Март, 

2020-жыл 

5.(9) Коррупциянын 

алдын алуунун 

жана 

мамлекеттик 

органдарда 

антикоррупциял

ык ишке көзөмөл 

жүргүзүүнүн 

иштеги 

механизмдерин 

өркүндөтүү 

1. Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча 

ыйгарым укуктуу кызматкерди жумушка кабыл 

алуунун жана жумуштан бошотуунун атайын 

регламентин иштеп чыгуу жана колдонууга 

киргизүү боюнча сунуштарды киргизүү. 

 

2. Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча 

ыйгарым укуктуу кызматкердин функцияларын жана 

милдеттерин кайра карап чыгуу. 

 
 

3. Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча 

ыйгарым укуктуу кызматкердин ишин 

стимулдаштыруунун механизмдерин киргизүү. 
 

Январь, 

2020 года 

 

 

 

 

 

Июнь,  

2020-жыл 

 

 

 

Июнь,  

2020-жыл 

Коррупциянын алдын алуу 

маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу кызматкердин көз 

карандысыз статусун бекемдөө. 

 
 
Коррупциянын алдын алуу 

маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу кызматкердин 

функциялары жана милдеттери 

унификацияланган.  

Коррупциянын жана кадрлардын 

туруксуздуулугунун алдын алуу 

үчүн жумушка жогорку 

квалификациялуу кадрларды 

тартуу үчүн шарттарды түзүү. 

Кадрлар жана 

иш 

кагаздарын 

жүргүзүү 

бөлүмү,  

КАМЫ 

 

2-глава. Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат  

 6.(12) Мамлекеттик 

кызматкерлерди

н 

квалификациясы

н жогорулатуу 

1. Мамлекеттик кызматка кирүү үчүн тестирлөө 

системасын Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын гана билүүдөн мамлекеттик жана 

муниципалдык кызматкерлердин интеллектуалдык 

жөндөмдөрүн жана логикалык ой жүгүртүүсүн 

баалоого карата кайра багыттоого активдүү 

катышуу.  

Декабрь,  

2020-жыл 

Тестирлөө системасына кызмат 

орунга талапкерлерди тажрыйбасы 

жана ой жүгүртүү деңгээли боюнча 

баалоого мүмкүндүк берүүчү 

суроолор кошулду.  

Кадрлар 

жана иш 

кагаздарын 

жүргүзүү 

бөлүмү,  

КАМЫ 
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№  Милдеттер Иш-чаралар/иш-аракеттер Ишке 

ашыруу 

мөөнөтү 

Күтүлүүчү 

натыйжалар/индикаторлор 

Жооптуу 

аткаруучу/ 

кошо 

аткаруучулар 

 7.(13) Внедрение 

правовых и 

институциональ-

ных основ оценки 

и урегулирования 

конфликта 

интересов на 

государственной 

службе 

Мамлекеттик кызматкерлерди кызыкчылыктардын 

кагылышынын алдын алуу, аныктоо жана жөнгө 

салуу жана жеке кызыкчылыктардын 

декларациясын толтуруу маселелери боюнча 

дайыма окутуу. 

 

Дайыма Мамлекеттик кызматчылар 

кызыкчылыктардын кагылышы 

болуучу учурлардын алдын алуу, 

жөнгө салуу жана башкаруу 

боюнча окутуудан өтүштү.  

Мамлекеттик органдардын 

кызматчылары тарабынан 

милдеттүү түрдө жыл сайын жеке 

кызыкчылыктар тууралуу 

декларация тапшырылат. 

Кадрлар 

жана иш 

кагаздарын 

жүргүзүү 

бөлүмү  

 

 8.(14) Мамлекеттик 

жана 

муниципалдык 

кызматта ак 

ниеттүүлүктү 

камсыздоо  

1. Этикалык ченемдерди сактоо маселелери боюнча 

мамлекеттик кызматкерлерге дайыма окутууларды 

өткөрүү. 

 

 

 

 

2. Этика боюнча комиссиянын коррупциянын алдын 

алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу 

кызматкер менен натыйжалуу бирге аракеттешүүсүн 

камсыз кылуу. 

 

 

 

 

3. Кыргызпатентте  бош кызмат орундарын ээлөөгө 

конкурс өткөрүүнүн ачык-айкындуулугун камсыз 

кылуу. 

Мамлекет

тик 

заказдын 

алкагында  

 

 

Дайыма 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

өткөргөн 

сайын 

Мамлекеттик кызматчылар 

жумушка кирүүдө ант беришет. 

Этикалык ченемдерди бузган ар 

бир учур милдеттүү түрдө этика 

боюнча комиссия тарабынан 

мамлекеттик органдардын коомдук 

кеңештеринин өкүлдөрүн же 

жарандык коомдун башка 

өкүлдөрүн тартуу менен каралат.   

 

Жыл сайын мамлекеттик 

кызматчылардын 30% кем эмес 

бөлүгү этикалык ченемдерди 

сактоо маселелери боюнча окуудан 

өтүшөт. 

Окуудан өткөн мамлекеттик 

кызматкерлердин саны көбөйдү.  

Мамлекеттик кызматчылар 

тарабынан этикалык ченемдерди 

Кадрлар 

жана иш 

кагаздарын 

жүргүзүү 

бөлүмү,  

 Этика  

боюнча 

комиссия, 

КАМЫ 

 

     Кадрлар 

жана иш 

кагаздарын 

жүргүзүү 

бөлүмү,  

 Этика  

боюнча 

комиссия, 

КАМЫ 
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№  Милдеттер Иш-чаралар/иш-аракеттер Ишке 

ашыруу 

мөөнөтү 

Күтүлүүчү 

натыйжалар/индикаторлор 

Жооптуу 

аткаруучу/ 

кошо 

аткаруучулар 

 

 

бузуулардын саны азайды.  

Коррупциянын алдын алуу 

маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу кызматкер этика боюнча 

комиссиянын курамына кошулду. 

Кыргыз Республикасынын 

колдонулуп жаткан 

мыйзамдарынын тартибинде бош 

кызмат ордуларына объективдүү 

жана ачык тандоо. 

Кадрлар 

жана иш 

кагаздарын 

жүргүзүү 

бөлүмү,  

бош кызмат 

ордуларын 

ээлөөгө 

конкурстук 

комиссия  

 

3-глава. Коррупцияны болтурбоо/алдын алуу. Административдик процедуралар, коомдук сектордогу 

 отчеттуулук жана ачык-айкындуулук  

  9.(17) Коррупцияга 

каршы 

экспертизаны 

өркүндөтүү 

1. Жүргүзүлгөн коррупцияга каршы 

экспертизалардын бардык жыйынтыктарын 

үзгүлтүксүз негизде интернетке жарыялап туруу. 

Дайыма 

 

 

 

Экспертизанын жарыяланган 

жыйынтыктарынын санын 

көбөйтүү. 

Укук 

башкарма-

лыгы, КАМЫ 

 

   10. Коррупциялык 

көрүнүштөрдү 

аныктоо жана 

алдын алуу  

 

1. Видео, үн жазуу камерасы менен  жабдылган, 

атайын кеңеш берүүчү бөлмөдө (чакан зал) өтүнмө 

ээлери үчүн Кыргызпатенттин кызматчыларынын 

кеңеш берүүсүн контролдоо.  

 

 

 

 

2. Кыргызпатенттин жетекчилеринин жана   

кызматчыларынын аракеттерине/аракет 

Дайыма 

 

 

 

 

 

 

Дайыма 

 

Өтүнмө ээлери өтүнмө берүүдө 

коррупциялык тобокелдиктердин 

алдын алуу.  

 

 

 

 

 

 Экспертиза 

башкармалыгы 

Укук 

башкармалыгы, 

Автордук укук 

жана чектеш 

укуктар 

башкармалыгы, 

Мамреестрлер 

бөлүмү, 

Инновациялар 

бөлүмү, ИМ 
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№  Милдеттер Иш-чаралар/иш-аракеттер Ишке 

ашыруу 

мөөнөтү 

Күтүлүүчү 

натыйжалар/индикаторлор 

Жооптуу 

аткаруучу/ 

кошо 

аткаруучулар 

кылбагандыгына жарандардан келип түшүшү 

мүмкүн болгон даттанууларына жана  

кайрылууларына талдоо жүргүзүү. Келип түшкөн 

маалыматтар боюнча текшерүү жүргүзүү. 

 

3. Автордук укук объектилерин пайдалануучулар 

менен лицензиялык келишимдерди түзүүдө жана 

автордук сыйакыны эсептөөдө инспекторлор 

тарабынан коррупциялык көрүнүштөрдү аныктоого 

багытталган контролдоочу иш-чараларды өткөрүүсү. 

 

4. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча өткөрүлгөн 

конкурстар жөнүндө отчѐтту Коррупцияга каршы 

аракеттенүү боюнча комиссиянын кароосуна алып 

чыгуу. 

 

5. Ойлоп табуучуларга, авторлорго жана 

чыгармачылык чөйрөнүн башка өкүлдөрүнө 

бөлүнгөн финансылык каражаттарды максаттуу 

пайдалануу боюнча отчѐтту Коррупцияга каршы 

аракеттенүү боюнча комиссиянын кароосуна алып 

чыгуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дайыма 

 

 

  

 

  Жарым   

жылдык 

боюнча 

 

 

 

 

Жарым 

жылдык 

боюнча  

 

 

 

 

 

 

 

Кыргызпатенттин  

кызматчыларынын колдонулуп 

жаткан мыйзамдарды сактоосу. 

 

 

 

Кызматтык милдеттерин аткарууда 

инспекторлордун ишин 

контролдоо. 

 

Мамлекеттик сатып алууларды 

өткөрүү мөөнөтүн сактоо, 

мамлекеттик сатып алуулар 

боюнча отчѐттордун жана 

документтердин ачык-

айкындуулугун камсыз кылуу. 

Ойлоп табуучулардын, 

авторлордун жана чыгармачылык 

чөйрөнүн башка өкүлдөрүнүн 

финансылык каражаттарды 

максаттуу пайдалануу боюнча 

Мамфонду, 

  КАМЫ. 

 

 

 

 

 КАМЫ,  

Коррупциянын 

алдын алуу 

боюнча 

комиссия  

 

Комиссия, 

КАМЫ 

 

 

 

Финансылык-

экономикалык 

пландоо жана 

мамлекеттик 

стапы алуулар 

бөлүмү  

 

 

ИМ 

Мамфонду, 

инновациялар 

бөлүмү 
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№  Милдеттер Иш-чаралар/иш-аракеттер Ишке 

ашыруу 

мөөнөтү 

Күтүлүүчү 

натыйжалар/индикаторлор 

Жооптуу 

аткаруучу/ 

кошо 

аткаруучулар 

отчѐттору. 

 

6-глава. Мамлекеттик органдардын калк менен өз ара аракеттенүүсү  

11.(31) Коррупцияга 

каршы күрөшүү 

чөйрөсүндө 

жарандардын 

активдүү 

катышуусуна 

багытталган 

өлкөнүн 

региондорунда 

коомчулук менен 

иштөөнүн 

сапатын 

жогорулатуу 

4. Туруктуу негизде коомдук угууларды өткөрүү 

жолу менен коррупцияга каршы иш-чаралардын 

аткарылышын талкуулоо боюнча жер-жерлерде 

жарандардын катышуусун камсыздоо. 

 

  

 

 

Дайыма 

 

 

 

 

Калктын региондордо  

пландаштырылган жана ишке 

ашырылып жаткан коррупцияга 

каршы чараларды талкуулоого 

активдүү катышуусу камсыздалган. 

 

КАМЫ 

12. Кыргызпатенттин 

ишине 

Кыргызпатенттин 

Коомдук 

кеңешин (КК) 

тартуу  

 

Кыргызпатенттин Коомдук кеңешинин (КК) 

отурумдарын уюштуруу жана өткөрүү, ККнын 

өкүлдөрүнүн Кыргызпатенттин пландалган иш-

чараларына (жумушчу топтор, тегерек столдор, 

семинарлар, конференциялар, Кыргызпатенттин 

коллегиясы, бош кызмат ордун ээлөөгө конкурс, 

Апелляциялык кеңеш, ИМ Мамфондунун 

Башкармалыгы ж.б.)  катышуусун камсыздоо. 

Дайыма ККнын өкүлдөрүнүн катышуусу 

менен  иш-чараларды өткөрүүнүн 

ачык-айкындуулугу. 

 

КАМЫ 

 

 

 / документтин аягы/ 


