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Илимий-техникалык документтердин колдонулушу жөнүндө маалымкат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринин тизмегинин 4-бапы, 
51-пункту 

  
1. Жалпы жоболор 

1. Бул мамлекеттик кызмат көрсөтүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык 
менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына (мындан ары – Кыргызпатент) караштуу 
Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана (мындан ары – МПТК) аркылуу ишке ашырылат. 
2. Бул кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-
жылдын 3-сентябрындагы №603 токтому менен бекитилген тиешелүү кызмат көрсөтүүлөрдүн 
стандартынын талаптарына ылайык келет. 
3. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты менен берилген негизги параметрлери: 
 (1) Кызмат көрсөтүүнун жалпы убакыты 4 саатка чейин. Кызмат жумушчу күндөрү 9:00 сааттан 18:00 
саатка чейин көрсөтүлөт. Дем алыш күндөрү: ишенби, жекшемби. Дареги: Бишкек ш., Эркиндик 
бульвары 58а. 
 (2) Кызмат көрсөтүү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги: 
а) инсандыгын тастыктаган документ (туулгандыгы тууралуу күбөлүк, мектеп билети, паспорт, 
окурмандын билети); 
б) МПТКнын эсебине төлөгөндүгү же акча каражаттарынын келип түшкөндүгү жөнүндө дүмүрчөк. 
(3) Кызмат көрсөтүүнүн баасы 5,6 сом. 
 (4) Кызмат көрсөтүүнүн натыйжасы: Илимий-техникалык документтердин колдонулушу жөнүндө 
маалымкат (мындан ары – ИТД). 
  
2. Кызмат көрсөтүү процессинде аткарылуучу жол-жоболордун тизмеги 
  
4. Кызмат көрсөтүү төмөнкү жол-жоболордун топтомун камтыйт: 
1-таблица 

№ Жол-жоболордун аталышы Эскертүү 

1. Суроо-талапты кабыл алуу жана 
аны тариздөө 

- жеке кайрылуу; 
- электрондук форматта; 
- электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик порталы аркылуу 

2. Кызмат көрсөтүү үчүн төлөмдү 
кабыл алуу жана аны тариздөө 
  

- жеке кайрылуу; 
- электрондук форматта; 
- электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик порталы аркылуу 



3. Илимий-техникалык 
документтердин колдонулушу 
жөнүндө маалымат издөө жана аны 
тариздөө 
  

- жеке кайрылуу; 
- электрондук форматта; 
- электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик порталы аркылуу 

4. Өтүнмө ээсине илимий-техникалык 
документтердин колдонулушу 
жөнүндө маалымкат берүү 
  

- жеке кайрылуу; 
- электрондук форматта; 
- электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик порталы аркылуу 

  
3. Жол-жоболордун өз ара байланышынын блок-схемасы 

  
  
4. Жол-жоболорду баяндоо жана алардын мүнөздөмөлөрү 
 2-таблица 

Жол-жобонун 
жана иш-
аракеттин 
аталышы 
  

Аткаруучу, 
кызмат адамы 

Иш-
аракеттердин 
созулушу 

Иш-аракетти 
жөнгө салуучу 
документ 

Иш-аракеттердин 
натыйжасы 

1 2 3 4 5 

1. Кызмат көрсөтүүгө суроо-талапты кабыл алуу жана аны тариздөө 

Кызмат 
көрсөтүүнүн 
башталышы үчүн 
негиз болуп өтүнмө 
ээсинин 
кайрылуусу (жеке 
же электрондук 
форматта) саналат. 
  

Илимий-
техникалык 
документтер 
жана өнөр жай 
каталогдору 
бөлүмүнүн 
(ИТД жана ӨК) 
китепканачысы 
(башкы, 

  «Китепкана иши 
жөнүндө» 
Кыргыз 
Республикасынын 
Мыйзамы; 
Кыргызпатенттин 
төрагасынын 
2017-жылдын 31-
мартындагы №69 

  



1.1. Жеке 
кайрылганда 
инсандыгын 
тастыктаган 
документи боюнча 
өтүнмө ээсинин 
ким экендигин 
аныктоо жана 
зарыл болгондо 
окурмандын 
билетин жазып 
берүү жана өтүнмө 
ээси жөнүндө 
маалыматты 
окурмандардын 
базасына киргизүү. 
  

жетектөөчү). 2 мин. буйругу менен 
бекитилген 
Мамлекеттик 
патенттик-
техникалык 
китепкана 
жөнүндө жобо; 
МПТКнын 
директорунун 
2012-жылдын 31-
октябрындагы 
№43 буйругу 
менен бекитилген 
илимий-
техникалык 
документтер жана 
өнөр жай 
каталогдору 
бөлүмү жөнүндө 
жобо; 
Күндөлүк 
китепкана-
маалыматтык 
тейлөө жөнүндө 
келишим. 
  

Окурмандын 
билети же өтүнмө 
ээсинин 
инсандыгын 
тастыктаган 
документи 
болбогон учурда, 
суроо-талапты 
каттоодон баш 
тартуу. 
  

1.2. Жеке 
кайрылганда 
өтүнмө ээси 
толтурушу үчүн 
суроо-талап 
бланкын берүү, 
суроо-талапты 
толтургандыгын 
туура экендигин 
текшерүү жана акы 
төлөнүүчү кызмат 
көрсөтүүлөр 
журналын өтүнмө 
ээсине кол коюу 
үчүн берүү. 
  

3 мин. 
  

Акы төлөнүүчү 
кызмат 
көрсөтүүлөр 
журналында 
катталган өтүнмө 
ээсинин 
таризделген суроо-
талабы. 
  

1.3. Электрондук 
форматта суроо-
талап күндөлүк 
китепканалык-
маалыматтык 
тейлөө жөнүндө 
келишими болсо, 
кабыл алынат. Бул 
келишим жок 
болсо, өтүнмө 
ээсине келишим 
түзүү сунушталат. 
  

2 мин. Келишимдин 
болушу 

1.4. Өтүнмө ээси 
электрондук 
форматта жана 
электрондук кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 

1 мин. Басып чыгарылган 
өтүнмө ээсинин 
суроо-талабы 
  



мамлекеттик 
порталы аркылуу 
кайрылганда 
кароого кабыл 
алынган суроо-
талап басып 
чыгарылат. 
  

1.5. Электрондук 
форматта жана 
электрондук кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы аркылуу 
суроо-талапта 
жазуунун туура 
келбегендиги 
аныкталаган 
учурда, өтүнмө 
ээсине телефон же 
e-mail боюнча 
кызмат көрсөтүү 
үчүн тоскоолдуктар 
бар экендиги, 
аныкталган 
жетишсиздиктер 
жана аларды жоюу 
боюнча чараларды 
көрүүнү сунуштоо 
жөнүндө кабарлоо 
керек. 
  
  

  2 мин.   Туура 
келбегендиги же 
аныкталган 
жетишсиздиктерди 
жоюу боюнча 
чаралар 
көрүлбөсө, баш 
тартуу жөнүндө 
кабарлоо. 
  

Жол-жобонун натыйжасы: 
а) окурмандын билети жана өтүнмө ээсинин акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр журналында 
катталган жана таризделген суроо-талабы; 
б) өтүнмө ээсинин жеке иш бөлмөсүнө жооп; 
в) суроо-талапты каттоодон баш тартуу. 

Жол-жобонун созулушу: суроо-талапты каттоо үчүн максималдуу мөөнөтү: 
- жеке кайрылганда –5 мин. чейин; 
- электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы 
аркылуу кайрылганда– 5 мин. 

Бул жол-жобонун түрү: административдик 

Кийинки жол-жобонун номери: 2 

Кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын өткөрүп берүү ыкмасы: 
кол менен 

2. Кызмат көрсөтүү үчүн төлөмдү кабыл алуу жана тариздөө 



2.1. Кызмат 
көрсөтүүгө 
накталай акча 
каражаты төлөнсө, 
төлөгөндүгү 
жөнүндө документ 
жазылат, акы 
төлөнүүчү кызмат 
көрсөтүүлөр 
журналына жазуу 
киргизилет. 
  

Китепканачы 
(башкы, 
жетектөөчү) 

Төлөө үчүн 
максималдуу 
мөөнөт: 
- нактайлай 
төлөгөндө - 
15 мин. 

«Китепкана иши 
жөнүндө» 
Кыргыз 
Республикасынын 
Мыйзамы; 
Кыргызпатенттин 
төрагасынын 
2017-жылдын 31-
мартындагы №69 
буйругу менен 
бекитилген 
Мамлекеттик 
патенттик-
техникалык 
китепкана 
жөнүндө жобо; 
МПТКнын 
директорунун 
2012-жылдын 31-
октябрындагы 
№43 буйругу 
менен бекитилген 
илимий-
техникалык 
документтер жана 
өнөр жай 
каталогдору 
бөлүмү жөнүндө 
жобо; 
  

Төлөгөндүгү 
жөнүндө документ 

2.2 Которуу менен 
төлөөдө банктын 
маалым даректери 
менен эсеп-
фактурасын берүү 
керек. 
  

- накталай 
эмес 
эсептешүүдө 
иш-аракеттин 
узактыгы 
которуу 
жөнүндө 
документ 
берүүгө 
байланыштуу 
болот. 
  

Таризделген эсеп-
фактура 

2.2 Электрондук 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы аркылуу 
суроо-талап 
берилгенде кызмат 
көрсөтүү үчүн акы 
төлөө бул 
порталдын 
талаптары боюнча 
ишке ашырылат. 
  

Кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы 

Төлөгөндүгү 
жөнүндө документ 

Жол-жобонун натыйжасы: Төлөгөндүгү жөнүндө документ 

Жол-жобонун созулушу: суроо-талапты каттоо үчүн максималдуу мөөнөтү: 
- нактайлай төлөгөндө - 15 мин. 
- накталай эмес эсептешүүдө иш-аракеттин узактыгы которуу жөнүндө документ берүүгө 
байланыштуу болот. 

Бул жол-жобонун түрү: административдик 

Кийинки жол-жобонун номери: 3 

Кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын өткөрүп берүү ыкмасы: 
кол менен 

3. Илимий-техникалык документтердин колдонулушу жөнүндө маалымат издөө жана аны 
тариздөө 

3.1. Китепканачы 
ченемдик-
техникалык 

Китепканачы 
(башкы, 
жетектөөчү) 

1 мин Бөлүм жөнүндө 
жобо; Кызматтык 
нускама 

Документ 
жөнүндө 
маалыматтар 



документ жөнүндө 
маалымат табуу 
үчүн 
“Стандартташтыруу 
боюнча 
документтердин 
каталогун”, 
“Улуттук 
стандарттар” 
көрсөткүчүн карап 
чыгышы керек. 
  

3.2. 
Номерлештирилген 
каталог боюнча 
издөө жүргүзүп, 
документтин 
аталышын 
көчүрмөлөө керек. 
  

2 мин Документтин 
аталышы 

3.3. Тематикалык 
картотека боюнча 
издөө жүргүзүп 
(эгер документтин 
номери 
көрсөтүлбөсө же 
туура эмес 
көрсөтүлсө), 
документтин 
номерин 
көчүрмөлөө керек. 
  
  

2 мин Документтин 
номери 

3.4. Издөөнүн 
жүрүшүндө келип 
чыккан өтүнмө 
ээсинин суроо-
талабы боюнча 
суроолорду 
телефон же еmail 
боюнча тактоо 
керек. 
  

5 мин Суроону тактоо 

3.5. Номерге 
болжоп, 
стеллаждан 
тиешелүү папканы 
алып, папкадан 
керектүү 
документти алып, 

3 саат 25 мин Маалымкат үчүн 
бланкка 
киргизилген 
документтердин 
колдонулушу 
жөнүндө 
маалыматтар 



карап чыгып жана 
анын күчүнүн 
мөөнөтү, 
чектөөлөр, 
алмаштыруу же 
токтотуу жөнүндө 
бардык 
маалыматтарды 
жеке кайрылганда 
суроо-талаптын 
бланкына кол 
менен киргизүү 
керек. 
Документтин 
колдонулушу 
жөнүндө маалымат 
жок болсо, фонддо 
маалыматтын 
кошумча 
булактарын карап 
чыгуу жана 
документ жөнүндө 
жогоруда аталган 
маалыматтарды 
жеке кайрылганда 
суроо-талаптын 
бланкына кол 
менен киргизүү 
керек. 
Электрондук 
форматта жана 
электрондук кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы аркылуу 
кайрылганда 
компьютерде 
өтүнмө ээсинин 
жообуна 
электрондук 
бланкка жогоруда 
баяндалган 
маалыматтарды 
жазуу керек. 
  

Жол-жобонун натыйжасы: Маалымкаттын таризделген бланкы 

Жол-жобонун созулушу: максималдуу мөөнөтү: 3 саат 35 мин. 
  

Бул жол-жобонун түрү: административдик 

Кийинки жол-жобонун номери: 4 



Кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын өткөрүп берүү ыкмасы: 
кол менен 

4. Илимий-техникалык документтердин колдонулушу жөнүндө маалымкат берүү 

4.1 Маалымкаттын 
таризделген 
бланкын текшерип, 
басып чыгарып, 
мөөр менен 
күбөлөндүрүп, 
өтүнмө ээсине акы 
төлөнүүчү кызмат 
көрсөтүү 
журналына колун 
койдуруп, берүү 
керек. Өтүнмө 
ээсинин тандоосу 
боюнча аткаруучу 
USB-топтогучта 
документтердин 
колдонулушу 
жөнүндө 
маалыматтарды 
бере алат. 
  

Китепканачы 
(башкы, 
жетектөөчү) 

5 мин Бөлүм жөнүндө 
жобо; Кызматтык 
нускама 

Маалымкатты 
кагазда же USB-
топтогучта берүү. 
  

4.2. Электрондук 
форматта жана 
электрондук кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы аркылуу 
суроо-талап 
жиберилгенде 
документтердин 
колдонулушу 
жөнүндө 
маалыматтар менен 
маалымкаттын 
электрондук 
бланкын өтүнмө 
ээсине жиберүү 
керек. 
  

1 мин Электрондук 
форматта жана 
электрондук 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы аркылуу 
суроо-талап 
жиберилгенде 
документтердин 
колдонулушу 
жөнүндө 
маалымкат берүү. 
  

Жол-жобонун натыйжасы: Документтин колдонулушу жөнүндө маалымкат: 
 а) кагазда; 
б) электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы 
аркылуу. 
  

Жол-жобонун созулушу: Натыйжасын берүүнүн максималдуу мөөнөтү 
 а) кагазда - 5 мин.; 
б) электрондук форматта - 1 мин. 



Бул жол-жобонун түрү: административдик 
  
  
  
  
3-таблица 

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы  Сандык 
маалыматтар 

1. Жол-жоболордун саны, бардыгы: 
анын ичинен: 
- административдик жол-жоболор; 
- уюштуруу-башкаруу жол-жоболор; 
- кошумча жол-жоболор; 
- атайын жол-жоболор. 

4 
  
4 
- 
- 
- 

2. Жол-жоболордун жалпы созулушу (минуталар,сааттар, күндөр) Мамлекеттик кызмат 
көрсөтүүнүн жалпы 
мөөнөтү – 4 саатка 
чейин 

3. Электрондук форматта аткарылуучу жол-жоболордун саны 3 

4. Өтүнмө ээсинен суралуучу документтердин саны 2 

5. Кызмат көрсөтүүгө катышуучу уюмдардын саны, бардыгы: 
- ведомствонун ички өз ара иштешүүсүндө; 
- ведомстволор аралык өз ара иштешүүдө; 

- 

6. Кызмат көрсөтүүдө катышуучу жактардын саны 2 

7. Кызмат көрсөтүүнү жөнгө салуучу документтердин саны 5 

8. Башкасы - 
  
  
  
  
5. “Болгону болгондой” кызмат көрсөтүүнүн жол-жоболорун жана иш-аракеттерин ылайыкташтыруу. 
 4-таблица 

Жол-жобонун 
жана иш-
аракеттин 
аталышы 
  

Аткаруучу, 
кызмат адамы 

Иш-
аракеттердин 
созулушу 

Иш-аракетти 
жөнгө салуучу 
документ 

Иш-аракеттердин 
натыйжасы 

1 2 3 4 5 

1. Кызмат көрсөтүүгө суроо-талапты кабыл алуу жана аны тариздөө 

Кызмат 
көрсөтүүнүн 
башталышы үчүн 
негиз болуп 

Илимий-
техникалык 
документтер 
жана өнөр жай 

  «Китепкана иши 
жөнүндө» 
Кыргыз 
Республикасынын 

  



өтүнмө ээсинин 
кайрылуусу (жеке 
же электрондук 
форматта) 
саналат. 
  

каталогдору 
бөлүмүнүн 
(ИТД жана ӨК) 
китепканачысы 
(башкы, 
жетектөөчү). 

Мыйзамы; 
Кыргызпатенттин 
төрагасынын 
2017-жылдын 31-
мартындагы №69 
буйругу менен 
бекитилген 
Мамлекеттик 
патенттик-
техникалык 
китепкана 
жөнүндө жобо; 
МПТКнын 
директорунун 
2012-жылдын 31-
октябрындагы 
№43 буйругу 
менен бекитилген 
илимий-
техникалык 
документтер жана 
өнөр жай 
каталогдору 
бөлүмү жөнүндө 
жобо; 
  

1.1. Жеке 
кайрылганда 
инсандыгын 
тастыктаган 
документи боюнча 
өтүнмө ээсинин 
ким экендигин 
аныктоо жана 
зарыл болгондо 
окурмандын 
билетин жазып 
берүү жана өтүнмө 
ээси жөнүндө 
маалыматты 
окурмандардын 
базасына киргизүү. 
  

2 мин Окурмандын 
билети же өтүнмө 
ээсинин 
инсандыгын 
тастыктаган 
документи 
болбогон учурда, 
суроо-талапты 
каттоодон баш 
тартуу. 
  

1.2. Жеке 
кайрылганда 
өтүнмө ээси 
толтурушу үчүн 
суроо-талап 
бланкын берүү, 
суроо-талапты 
толтургандыгын 
туура экендигин 
текшерүү жана акы 
төлөнүүчү кызмат 
көрсөтүүлөр 
журналын өтүнмө 
ээсине кол коюу 
үчүн берүү. 
  

3 мин 
  
  
  

Акыга кызмат 
көрсөтүүлөр 
журналында 
катталган өтүнмө 
ээсинин 
таризделген суроо-
талабы. 
  

1.3. Өтүнмө ээси 
электрондук 
форматта жана 
электрондук кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы аркылуу 
кайрылганда 
кароого кабыл 
алынган суроо-
талап басып 
чыгарылат. 

1 мин. Басып чыгарылган 
өтүнмө ээсинин 
суроо-талабы 
  



  

1.5. Электрондук 
форматта жана 
электрондук 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы аркылуу 
суроо-талапта 
жазуунун туура 
келбегендиги 
аныкталаган 
учурда, өтүнмө 
ээсине телефон же 
e-mail боюнча 
кызмат көрсөтүү 
үчүн тоскоолдуктар 
бар экендиги, 
аныкталган 
жетишсиздиктер 
жана аларды жоюу 
боюнча чараларды 
көрүүнү сунуштоо 
жөнүндө кабарлоо 
керек. 
  

2 мин Туура 
келбегендиги же 
аныкталган 
жетишсиздиктерди 
жоюу боюнча 
чаралар 
көрүлбөсө, баш 
тартуу жөнүндө 
кабарлоо. 
  

Жол-жобонун натыйжасы: 
а) окурмандын билети жана өтүнмө ээсинин акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр журналында 
катталган жана таризделген суроо-талабы; 
б) өтүнмө ээсинин жеке иш бөлмөсүнө жооп; 
в) суроо-талапты каттоодон баш тартуу. 
  

Жол-жобонун созулушу: суроо-талапты каттоо үчүн максималдуу мөөнөтү: 
- жеке кайрылганда –5 мин.; 
- электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы 
аркылуу кайрылганда– 3 мин. 
  

Бул жол-жобонун түрү: административдик 

Кийинки жол-жобонун номери: 2 

Кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын өткөрүп берүү ыкмасы: 
кол менен 

2. Кызмат көрсөтүү үчүн төлөмдү кабыл алуу жана тариздөө 

2.1. Кызмат 
көрсөтүүгө 
накталай акча 
каражаты төлөнсө, 
төлөгөндүгү 

Китепканачы 
(башкы, 
жетектөөчү) 

Төлөө үчүн 
максималдуу 
мөөнөт: 
- нактайлай 
төлөгөндө - 

«Китепкана иши 
жөнүндө» 
Кыргыз 
Республикасынын 
Мыйзамы; 

Төлөгөндүгү 
жөнүндө документ 



жөнүндө документ 
жазылат, акы 
төлөнүүчү кызмат 
көрсөтүүлөр 
журналына жазуу 
киргизилет. 
  

15 мин. Кыргызпатенттин 
төрагасынын 
2017-жылдын 31-
мартындагы №69 
буйругу менен 
бекитилген 
Мамлекеттик 
патенттик-
техникалык 
китепкана 
жөнүндө жобо; 
МПТКнын 
директорунун 
2012-жылдын 31-
октябрындагы 
№43 буйругу 
менен бекитилген 
илимий-
техникалык 
документтер жана 
өнөр жай 
каталогдору 
бөлүмү жөнүндө 
жобо; 
  

2.2 Которуу менен 
төлөөдө банктын 
маалым даректери 
менен эсеп-
фактурасын берүү 
керек. 
  

- накталай 
эмес 
эсептешүүдө 
иш-аракеттин 
узактыгы 
которуу 
жөнүндө 
документ 
берүүгө 
байланыштуу 
болот. 
  

Таризделген эсеп-
фактура 

2.2 Электрондук 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы аркылуу 
суроо-талап 
берилгенде кызмат 
көрсөтүү үчүн акы 
төлөө бул 
порталдын 
талаптары боюнча 
ишке ашырылат. 
  

Кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы 

Төлөгөндүгү 
жөнүндө документ 

Жол-жобонун натыйжасы: Төлөгөндүгү жөнүндө документ 

Жол-жобонун созулушу: суроо-талапты каттоо үчүн максималдуу мөөнөтү: 
- нактайлай төлөгөндө - 15 мин. 
- накталай эмес эсептешүүдө иш-аракеттин узактыгы которуу жөнүндө документ берүүгө 
байланыштуу болот. 

Бул жол-жобонун түрү: административдик 

Кийинки жол-жобонун номери: 3 

Кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын өткөрүп берүү ыкмасы: 
кол менен 

3. Илимий-техникалык документтердин колдонулушу жөнүндө маалымат издөө жана аны 
тариздөө 

3.1. Китепканачы 
ченемдик-
техникалык 
документ жөнүндө 
маалымат табуу 
үчүн 
“Стандартташтыруу 
боюнча 

Китепканачы 
(башкы, 
жетектөөчү) 

1 мин Бөлүм жөнүндө 
жобо; Кызматтык 
нускама 

Документ 
жөнүндө 
маалыматтар 



документтердин 
каталогун”, 
“Улуттук 
стандарттар” 
көрсөткүчүн карап 
чыгышы керек. 
  

3.2. 
Номерлештирилген 
каталог боюнча 
издөө жүргүзүп, 
документтин 
аталышын 
көчүрмөлөө керек. 
  

2 мин Документтин 
аталышы 

3.3. Тематикалык 
картотека боюнча 
издөө жүргүзүп 
(эгер документтин 
номери 
көрсөтүлбөсө же 
туура эмес 
көрсөтүлсө), 
документтин 
номерин 
көчүрмөлөө керек. 
  
  

2 мин Документтин 
номери 

3.4 Издөөнүн 
жүрүшүндө келип 
чыккан өтүнмө 
ээсинин суроо-
талабы боюнча 
суроолор боюнча 
өтүнмө ээсине 
чалып, тактоо 
керек. 
  

5 мин Суроону тактоо 

3.5. Номерге 
болжоп, 
стеллаждан 
тиешелүү папканы 
алып, папкадан 
керектүү 
документти алып, 
карап чыгып жана 
анын күчүнүн 
мөөнөтү, 
чектөөлөр, 
алмаштыруу же 

3 саат 25 мин. Маалымкат үчүн 
бланкка 
киргизилген 
документтердин 
колдонулушу 
жөнүндө 
маалыматтар 



токтотуу жөнүндө 
бардык 
маалыматтарды 
жеке кайрылганда 
суроо-талаптын 
бланкына кол 
менен киргизүү 
керек. 
Документтин 
колдонулушу 
жөнүндө маалымат 
жок болсо, фонддо 
маалыматтын 
кошумча 
булактарын карап 
чыгуу жана 
документ жөнүндө 
жогоруда аталган 
маалыматтарды 
жеке кайрылганда 
суроо-талаптын 
бланкына кол 
менен киргизүү 
керек. 
Электрондук 
форматта жана 
электрондук кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы аркылуу 
кайрылганда 
компьютерде 
өтүнмө ээсинин 
жообуна 
электрондук 
бланкка жогоруда 
баяндалган 
маалыматтарды 
жазуу керек. 
  

Жол-жобонун натыйжасы: Маалымкаттын таризделген бланкы 

Жол-жобонун созулушу: максималдуу мөөнөтү: 3 саат 35 мин. 
  

Бул жол-жобонун түрү: административдик 

Кийинки жол-жобонун номери: 4 

Кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын өткөрүп берүү ыкмасы: 
кол менен 

4. Илимий-техникалык документтердин колдонулушу жөнүндө маалымкат берүү 



4.1 Маалымкаттын 
таризделген 
бланкын текшерип, 
басып чыгарып, 
мөөр менен 
күбөлөндүрүп, 
өтүнмө ээсине акы 
төлөнүүчү кызмат 
көрсөтүү 
журналына колун 
койдуруп, берүү 
керек. Өтүнмө 
ээсинин тандоосу 
боюнча аткаруучу 
USB-топтогучта 
документтердин 
колдонулушу 
жөнүндө 
маалыматтарды 
бере алат. 
  

Китепканачы 
(башкы, 
жетектөөчү) 

 5 мин Бөлүм жөнүндө 
жобо; Кызматтык 
нускама 

Маалымкатты 
кагазда же USB-
топтогучта берүү. 
  

4.2. Электрондук 
форматта жана 
электрондук кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы аркылуу 
суроо-талап 
жиберилгенде 
документтердин 
колдонулушу 
жөнүндө 
маалыматтар менен 
маалымкаттын 
электрондук 
бланкын өтүнмө 
ээсине жиберүү 
керек. 
  

1 мин. Электрондук 
форматта жана 
электрондук 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы аркылуу 
суроо-талап 
жиберилгенде 
документтердин 
колдонулушу 
жөнүндө 
маалымкат берүү. 
  

Жол-жобонун натыйжасы: Документтин колдонулушу жөнүндө маалымкат: 
 а) кагазда; 
б) электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы 
аркылуу. 
  

Жол-жобонун созулушу: Натыйжасын берүүнүн максималдуу мөөнөтү 
 а) кагазда - 5 мин.; 
б) электрондук форматта - 1 мин. 

Бул жол-жобонун түрү: административдик 
  
  



  
  
  
  
  
5- таблица 

Кызмат көрсөтүүнүн параметринин 
аталышы  

Ылайыкташтырууга 
чейин 

Ылайыкташтыруудан 
кийин 

1. Жол-жоболордун саны, бардыгы: 
анын ичинен: 
- административдик жол-жоболор; 
- уюштуруу-башкаруу жол-жоболор; 
- кошумча жол-жоболор; 
- атайын жол-жоболор. 

 4 
  
4 
- 
- 
- 

  4 
  
4 
- 
- 
- 

2. Жол-жоболордун созулушу (минуталар, 
сааттар, күндөр) 

Мамлекеттик кызмат 
көрсөтүүнүн жалпы 
мөөнөтү – 4 саатка 
чейин 

Мамлекеттик кызмат 
көрсөтүүнүн жалпы 
мөөнөтү – 4 саатка 
чейин 

3. Электрондук форматта аткарылуучу жол-
жоболордун саны 

3 3 

4. Өтүнмө ээсинен суралуучу 
документтердин саны 

2 2 

5. Кызмат көрсөтүүгө катышуучу 
уюмдардын саны, бардыгы: 
- ведомствонун ички өз ара иштешүүсүндө; 
- ведомстволор аралык өз ара иштешүүдө; 

  
  
- 
- 

  
  
- 
- 

6. Кызмат көрсөтүүдө катышуучу 
жактардын саны 

2 2 

7. Кызмат көрсөтүүнү жөнгө салуучу 
документтердин саны 

5 4 

8. Башкасы     
  
  
  
5. 1,2,3,4-жол-жоболорду аткаруу схемасы (алгоритмдер). 



  
  
6. Жол-жоболорду ылайыкташтыруу 
“Болгону болгондой” кызмат көрсөтүүсүнүн бардык жол-жоболорун баяндоо менен, № 1,2 
таблицаларынын маалыматтарын жалпылап, “болгону болгондой” кызмат көрсөтүүсүнүн жалпыланган 
маалыматтарын талдоодон өткөрүп, иш жүзүндө кызмат көрсөтүүлөрдү эске алып, аткарылган 
жумуштун жыйынтыгы боюнча төмөнкү чечим кабыл алынган: “Суроо-талапты кабыл алуу жана 
тариздөө” №1 жол-жобосунун 1.3-иш-аракетиндеги өтүнмө ээси тарабынан күндөлүк китепканалык-
маалыматтык тейлөө жөнүндө келишимди берүү бөлүгүндөгү иш-аракет алып салынган, анткени бул 
талап керектөөчүлөрдүн электрондук форматтагы суроо-талабында укугун кемсинтет. Жол-жоболорду 
жана иш-аракеттерди ылайыкташтыруунун жыйынтыгы боюнча блок-схема баштапкы блок-схема 
менен туура келет. 
  
7. Административдик регламенттин талаптарын аткарууну контролдоо 
6. Административдик регламенттин талаптарын аткаруу үчүн ички (күндөлүк) жана тышкы контроль 
жүргүзүлөт. 
Ички контролду Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана 
инновациялар мамлекеттик кызматына (Кыргызпатент) караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык 
китепкананын (МПТК) директору жүргүзөт. 
Ички контроль административдик регламенттин жоболорун, ошондой эле кызмат көрсөтүү процессинде 
кабыл алынган чечимдердин кызмат адамдары жана кызматкерлери тарабынан сакташын жана 
аткарышын үзгүлтүксүз текшерүү аркылуу жүзөгө ашырылат. 
Текшерүүнүн мезгилдүүлүгү үч жылда бир жолу. 
Пландан тышкары текшерүү кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн арызы боюнча жүргүзүлөт. 
Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча кызмат көрсөтүүнүн административдик регламентинин талаптарын 
бузгандыгын жоюу боюнча чаралар көрүлөт, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 
ылайык күнөөлүү адамдардын жоопкерчилиги жөнүндө маселе каралат. 
7. Кызмат көрсөтүүнүн административдик регламентинин талаптарынын аткарылышын тышкы 
контролдоо Кыргызпатенттин төрагасынын буйругу менен түзүлүүчү комиссия тарабынан жүзөгө 
ашырылат. 
Комиссиянын ишинин жыйынтыктары маалымкат түрүндө таризделет, ага административдик 
регламентти өзгөртүү боюнча сунуштар киргизилиши мүмкүн. 
Маалымкатка кол койгон учурдан тартып 3 жумушчу күндүн ичинде МПТКга жөнөтүлөт. 



МПТК маалымкат келип түшкөн датадан тартып бир айлык мөөнөттө аныкталган бузууларды жана 
жетишсиздиктерди жоюу боюнча чараларды, бул бузууларды кетирген кызмат адамдарына жана 
кызматкерлерге карата тартип жана административдик чараларын көрөт. 
Зарыл болгондо, ошондой эле белгиленген тартипте административдик регламентке өзгөртүүлөрдү 
киргизүү демилгеленет. 
Административдик регламенттин талаптарын аткаруу үчүн тышкы контролду Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик 
кызматынын чечими менен түзүлүүчү комиссия беш жылда бир жолудан кем эмес жолу ишке ашырат. 
  
  
8. Административдик регламенттин талаптарын бузгандыгы үчүн кызмат адамынын жоопкерчилиги 
8. Административдик регламенттин талаптарынбузгандыгы үчүн МПТКнын кызмат адамдары жана 
кызматкерлери Кыргыз Республикасынын административдик жана эмгек мыйзамдарына ылайык 
жоопкерчилик тартышат. 
9. Кызмат көрсөтүү же анын айрым бөлүгү жеке жана/же юридикалык жактарга аткарууга аутсорсингге 
өткөрүп берилген учурда, кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенттин талаптарынсактоо үчүн 
жоопкерчилик бул кызмат көрсөтүүгө жооптуу мекемеге сакталат. 
  
9. Корутунду жоболор 
10. Административдик регламенти Кызмат көрсөтүү стандарты менен бир эле убакта жана зарыл болгон 
учурда каралууга тийиш 
  
  
10. Административдик регламентти иштеп чыгуучулар 
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