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Илимий-техникалык маалыматтын тематикалык топтомдорун аткаруу Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринин (тизмегинин) 6-бабы, 12-пункту 
  

1. Жалпы жоболор 
1. Бул мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына (мындан ары - Кыргызпатент) 
караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана тарабынан ишке ашырылат. 
2. Бул кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2012-жылдын 3-сентябрындагы № 603 токтому менен бекитилген кызмат көрсөтүүлөрдүн тиешелүү 
стандартынын талаптарына ылайык келет. 
3. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты менен берилген негизги параметрлер: 
 (1) Кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы убактысы: кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы мөөнөтү 2 саатка чейин. 
Кызмат көрсөтүү жумуш күндөрүндө саат 9:00 дөн 18:00гө чейин. Дем алыш күндөрү: ишемби, 
жекшемби. Дареги: Бишкек ш., Эркиндик гүлбагы, 58а. 
 (2) Кызмат көрсөтүүлөрдү алуу үчүн зарыл документтердин тизмеги: 
а) өздүгүн күбөлөндүргөн документ (туулгандыгы тууралуу күбөлүк, мектептик билет, паспорт, 
окурмандык билет); 
б) акча каражаттары төлөнгөндүгү же МПТКнын эсебине келип түшкөндүгү жөнүндө дүмүрчөк. 
 (3) Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы: 57,1сом. 
(4) Кызмат көрсөтүүнүн натыйжасы: Илимий-техникалык маалыматты тематикалык топтоо 
  

2. Кызмат көрсөтүүлөр процессинде аткарылуучу жол-жоболордун тизмеги 
4. Кызмат көрсөтүүлөр өндүрүшү жол-жоболордун төмөнкүдөй топтомун камтыйт: 

1- таблица 

№ Жол-жобонун аталышы Эскертүү 

1. Сурамды кабыл алуу жана тариздөө - жеке кайрылуу; 
- электрондук форматта; 
- электрондук кызмат 
көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик 
порталы аркылуу 

2. Төлөмдү кабыл алуу жана тариздөө - жеке кайрылуу; 
- электрондук форматта; 
- электрондук кызмат 
көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик 
порталы аркылуу 

3. Топтоо темасы боюнча илимий-техникалык 
маалыматты издөө 

- жеке кайрылуу; 
- электрондук форматта; 
- электрондук кызмат 



көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик 
порталы аркылуу 

4. Илимий-техникалык маалыматтын тематикалык 
топтомун берүү 

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

  
  

3. Жол-жоболордун өз ара байланышынын 
блок-схемасы 

 
  

4. Жол-жоболордун жана алардын мүнөздөмөлөрүнүн сыпаттамасы 
                                                                                                                                                                                   
                                              2-таблица 

Жол-
жоболордун 

жана 
аракеттердин 
аталышы 

Аткаруучу, кызмат адамы Аракеттерди
н узактыгы 

Аракетти жөнгө 
салуучу 
документ 

Аракеттердин 
натыйжасы 

1 2 3 4 5 

1. Сурамды кабыл алуу жана тариздөө 

Кызмат 
көрсөтүүнүн 
башталышы үчүн 
негиз болуп 
өтүнмө ээсинин 
кайрылуусу 
эсептелет (жеке, 
электрондук 
түрдө). 

Тейлөө 
бөлүмдөрүнүнкитепканачыс
ы (башкы, жетектөөчү) 
  

  “Китепкана иши 
жөнүндө” 
Кыргыз 
Республикасыны
н Мыйзамы; 
Кыргызпатентти
н 2017-жылдын 
31-мартындагы 
№ 69 буйругу 

  



1.1. Жеке 
кайрылган 
учурда өздүгүн 
күбөлөндүрүүчү 
документ боюнча 
өтүнмө ээсинин 
өздүгүн белгилөө 
жана зарыл 
болгон учурда 
окурмандык 
билет жазып 
берүү жана 
өтүнмө ээси 
жөнүндө 
маалыматты 
окурмандардын 
дайындар 
базасына 
киргизүү. 

3 мин. менен 
бекитилген 
МПТК жөнүндө 
жобо; 
2012-жылдын 20-
сентябрындагы 
№ 43 буйругу 
менен 
бекитилген 
жоболор: 
ММБ бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
МПФ бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
ИТА бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
ИТД бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
Филиал жөнүндө 
жобо. 

Окурмандык 
билет берүү же 
өтүнмө ээсинин 
өздүгүн 
күбөлөндүрүүчү 
документ жок 
болгон учурда 
сурамды 
каттодон баш 
тартуу. 

1.2. Жеке 
кайрылган 
учурда өтүнмө 
ээсинин 
толтуруусу үчүн 
сурамдын 
бланкын берүү, 
сурамдын 
толтурулушунун 
тууралыгын 
текшерүү жана 
өтүнмө ээсинин 
кол коюусу үчүн 
акыга кызмат 
көрсөтүүлөр 
журналын берүү. 

2 мин. Акыга кызмат 
көрсөтүүлөр 
журналында 
катталган 
өтүнмө ээсинин 
таризделген 
сурамы 

1.3. Өтүнмө ээси 
электрондук 
түрдө жана 
электрондук 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы аркылуу 
кайрылган 
учурда кароого 
кабыл алынган 
сурамды басып 
чыгаруу. 

3 мин. Өтүнмө ээсинин 
басылып 
чыгарылган 
сурамы 

1.4. Электрондук 
түрдө жана 
электрондук 

  2 мин   Ылайык 
келбегендик 
жөнүндө 



кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы аркылуу 
сурам келип 
түшкөндө 
жазуунун 
шайкеш 
келбегендиги 
белгиленген 
учурда өтүнмө 
ээсинин телефону 
же e-mail боюнча 
кызмат 
көрсөтүүлөрдү 
берүүгө 
тоскоолдуктарды
н бар экендиги 
жөнүндө 
кабарлоо жана 
табылган 
кемчиликтердин 
мазмунун 
түшүндүрүү жана 
аларды жоюу 
боюнча 
чараларды кабыл 
алууну сунуштоо 
зарыл. 

кабарлоо, же 
эгерде өтүнмө 
ээси табылган 
кемчиликтерди 
жоюу боюнча 
чара көрбөсө, 
сурамды 
каттоодон баш 
тартуу. 

Жол-жобонун натыйжасы: 
а) окурмандык билет жана акыга кызмат көрсөтүүлөр журналында катталган өтүнмө ээсинин 
таризделген сурамы; 
б) өтүнмө ээсинин жеке кабинетине жооп берүү; 
в) сурамды каттоодон баш тартуу. 

Жол-жобонун узактыгы:сурамды каттоо үчүн максималдуу мөөнөт: 
-жеке кайрылууда – 5 мин.; 
- электрондук түрдө жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу 
кайрылууда – 5 мин. 

Бул жол-жобонун тиби: Административдик 

Андан кийинки жол-жобонун номери: 2 

Андан кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын берүү ыкмасы: Кол менен 

2. Төлөмдү кабыл алуу жана тариздөө 

2.1 Кызмат 
көрсөтүүлөргө 
накталай акча 
каражаттары 
менен төлөөдө 
төлөгөндүгү 

Китепканачы (башкы, 
жетектөөчү) 
  

Төлөө үчүн 
максималдуу 
мөөнөт: 
- накталай 
төлөө 
формасында - 

“Китепкана иши 
жөнүндө” 
Кыргыз 
Республикасыны
н Мыйзамы; 
Кыргызпатентти

Төлөгөндүгү 
жөнүндө 
документ 



жөнүндө 
документ 
жазылып 
берилет, акыга 
кызмат 
көрсөтүүлөр 
журналына жазуу 
киргизилет. 

15 минутка 
чейин. 
  

н 2017-жылдын 
31-мартындагы 
№ 69 буйругу 
менен 
бекитилген 
МПТК жөнүндө 
жобо; 
2012-жылдын 20-
сентябрындагы 
№ 43 буйругу 
менен 
бекитилген 
жоболор: 
ММБ бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
МПФ бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
ИТА бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
ИТД бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
Филиал жөнүндө 
жобо. 

2.2. Которуу 
жолу менен 
төлөөдө өтүнмө 
ээсине банктын 
маалымдаректери 
менен эсеп-
фактурасын 
берүү. 

- төлөөнүн 
накталай эмес 
формасында 
аракеттин 
узактыгы 
которуу 
жөнүндө 
документтин 
берилишине 
жараша болот. 

Таризделген 
эсеп-фактурасы 

2.3. Электрондук 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы аркылуу 
сурам учурунда 
төлөө ушул 
порталдын 
талаптары 
боюнча 
жүргүзүлөт. 

Мамлекеттик кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик порталы 

Төлөгөндүгү 
жөнүндө 
документ 

Жол-жобонун натыйжасы: Төлөгөндүгү жөнүндө документ 

Жол-жобонун узактыгы: Төлөө үчүн максималдуу мөөнөт: 
- накталай төлөө формасында - 15 мин. 
- төлөөнүн накталай эмес формасында аракеттин узактыгы которуу жөнүндө документтин берилишине 
жараша болот. 

Бул жол-жобонун тиби: Административдик 

Андан кийинки жол-жобонун номери: 3 

Андан кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын берүү ыкмасы: Кол менен 

3. Топтоо темасы боюнча илимий-техникалык маалыматты издөө 

3.1 Китепканачы 
МПТКнын 
маалымдама-
издөө аппаратын 
(каталогдорду, 
картотекаларды) 
кароого жана 
сурамдын темасы 
боюнча 
маалыматка 

Китепканачы (башкы, 
жетектөөчү) 
  

30мин 2012-жылдын 20-
сентябрындагы 
№ 43 буйрук 
менен 
бекитилген 
жоболор: 
ММБ бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
МПФ бөлүмү 
жөнүндө жобо, 

Тема боюнча 
тандалып 
алынган 
илимий-
техникалык 
маалыматка 
жазылган 
талаптар. 



талаптарды 
тариздөөгө 
тийиш. 

ИТА бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
ИТД бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
Филиал жөнүндө 
жобо. 

3.2 Таризделген 
талаптар боюнча 
материалды 
фонддон алуу. 
Топтоо темасы 
боюнча 
макалаларды 
камтыган 
басылмага чөп 
каттарды коюу. 

10 мин Талаптар 
боюнча 
тандалып 
алынган 
илимий-
техникалык 
маалымат 

3.3. Берилген 
адабияттардын 
статистикалык 
эсебинин 
журналында 
бөлүмү жана 
саны боюнча 
эсептик 
белгилерди коюу. 

1 мин Фонддон 
берилген 
адабияттардын 
статистикалык 
эсеби 

3.4. 
Маалыматтардын 
салттуу эмес 
сактагычтары 
боюнча (өтүнмө 
ээсинин каалоосу 
боюнча) 
маалыматтык 
издөө жүргүзүү 

24 мин Маалыматтарды
н салттуу эмес 
сактагычтарына
н алынган 
маалымат 

3.5. Ички эсеп 
үчүн ошондой 
эле электрондук 
форматта же 
электрондук 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
порталы аркылуу 
сурам үчүн 
тематикалык 
топтоонун 
булактарынын 
тизмегин түзүү. 

30 мин Адабияттардын 
даяр 
тематикалык 
топтому. 

Жол-жобонун натыйжасы: Адабияттардын даяр тематикалык топтому. 

Жол-жобонун узактыгы: Максималдуу мөөнөтү - 1 саат 35 мин. 

Бул жол-жобонун тиби: Административдик 



Андан кийинки жол-жобонун номери: 4 

Андан кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын берүү ыкмасы: Кол менен 

4. Илимий-техникалык маалыматтын тематикалык топтомун берүү 

4.1 Жеке 
кайрылууда 
отүнмө ээсине 
окуу залында 
таанышуу үчүн, 
китептин 
ичиндеги 
формулярын 
алдын ала 
чыгарып алып, 
акыга кызмат 
көрсөтүүлөр 
бөлүмүнүн 
журналында кол 
койдуруп алуу 
менен, 
тематикалык 
топтомду берүү. 

Китепканачы (башкы, 
жетектөөчү) 
  

5 мин 2012-жылдын 20-
сентябрындагы 
№ 43 буйрук 
менен 
бекитилген 
жоболор: 
ММБ бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
МПФ бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
ИТА бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
ИТД бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
Филиал жөнүндө 
жобо; МПТКдан 
пайдалануунун 
эрежелери. 

Тематикалык 
топтоду берүү 

4.2 Электрондук 
форматта же 
электрондук 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
порталы аркылуу 
сурам учурунда 
өтүнмө ээсине 
адабиятты 
топтобостон, 
тизмек түрүндө 
тематикалык 
топтом берилет. 
Маалымат 
булактары менен 
таанышуу үчүн 
өтүнмө ээсинин 
жеке катышуусу 
зарыл. 

  1 мин Тематикалык 
топтоду берүү 

Жол-жобонун натыйжасы: Илимий-техникалык маалыматтын тематикалык топтомун берүү 

Жол-жобонун узактыгы: Натыйжаны берүүнүн максималдуу мөөнөтү: 
а) кагаз түрүндөгү сактагычта - 5 мин.; 
б) электрондук форматта - 1 мин. 

Бул жол-жобонун тиби: Административдик 
  
  

3- таблица 



Кызмат көрсөтүүнүн параметрининаталышы Сандык маалымдары 

1. Жол-жоболордун саны, бардыгы: 
анын ичинен: 
- административдик жол жоболор; 
- уюштуруучулук-башкаруу жол-жоболору; 
- көмөкчү жол-жоболор; 
- атайын жол-жоболор 

4 
  
4 
- 
- 
- 

2. Жол-жоболордун жалпы узактыгы (минуталар, сааттар, күндөр) Мамлекеттик кызмат 
көрсөтүүлөрдүн жалпы 
мөөнөтү 2 саатка чейин 

3. Электрондук форматта аткарылган жол-жоболордун саны 3 

4. Керектөөчүдөн суралган документтердин саны 2 

5. Кызмат көрсөтүү өндүрүшүнө катышкан башка уюмдардын саны, 
бардыгы: 
- ведомстволук ички өз ара аракеттешүүлөрдө; 
- ведомстволор аралык өз ара аракеттешүүлөрдө 

- 

6. Кызмат көрсөтүү өндүрүшүнө катышкан жактардын саны 2 

7. Кызмат көрсөтүү өндүрүшүн жөнгө салуучу документтердин саны 7 

8. Башкасы   
  

5.   1, 2, 3,4 жол-жоболорун аткаруунун схемалары (алгоритмдери) 

 
  
5. «Болгонун болгондой» кызмат көрсөтүүнүн жол-жоболорун жана аракеттерин оптималдаштыруу 
Оптимизация процедур и действий услуги «как есть» 

4- таблица 
  



Жол-
жоболордун 

жана 
аракеттердин 
аталышы 

Аткаруучу, кызмат адамы Аракеттерди
н узактыгы 

Аракетти жөнгө 
салуучу 
документ 

Аракеттердин 
натыйжасы 

1 2 3 4 5 

1. Сурамды кабыл алуу жана тариздөө 

Кызмат 
көрсөтүүнүн 
башталышы үчүн 
негиз болуп 
өтүнмө ээсинин 
кайрылуусу 
эсептелет (жеке, 
электрондук 
түрдө). 

Тейлөө 
бөлүмдөрүнүнкитепканачыс
ы (башкы, жетектөөчү) 
  

  “Китепкана иши 
жөнүндө” 
Кыргыз 
Республикасыны
н Мыйзамы; 
Кыргызпатентти
н 2017-жылдын 
31-мартындагы 
№ 69 буйругу 
менен 
бекитилген 
МПТК жөнүндө 
жобо; 
2012-жылдын 20-
сентябрындагы 
№ 43 буйругу 
менен 
бекитилген 
жоболор: 
ММБ бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
МПФ бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
ИТА бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
ИТД бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
Филиал жөнүндө 
жобо. 

  

1.1. Жеке 
кайрылган 
учурда өздүгүн 
күбөлөндүрүүчү 
документ боюнча 
өтүнмө ээсинин 
өздүгүн белгилөө 
жана зарыл 
болгон учурда 
окурмандык 
билет жазып 
берүү жана 
өтүнмө ээси 
жөнүндө 
маалыматты 
окурмандардын 
дайындар 
базасына 
киргизүү. 

3 мин Окурмандык 
билет берүү же 
өтүнмө ээсинин 
өздүгүн 
күбөлөндүрүүчү 
документ жок 
болгон учурда 
сурамды 
каттодон баш 
тартуу. 

1.2. Жеке 
кайрылган 
учурда өтүнмө 
ээсинин 
толтуруусу үчүн 
сурамдын 
бланкын берүү, 
сурамдын 
толтурулушунун 
тууралыгын 
текшерүү жана 
өтүнмө ээсинин 
кол коюусу үчүн 
акыга кызмат 
көрсөтүүлөр 

2 мин 
  
  
  

Акыга кызмат 
көрсөтүүлөр 
журналында 
катталган 
өтүнмө ээсинин 
таризделген 
сурамы 



журналын берүү. 

1.3. Өтүнмө ээси 
электрондук 
түрдө жана 
электрондук 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы аркылуу 
кайрылган 
учурда кароого 
кабыл алынган 
сурамды басып 
чыгаруу. 

3 мин   
Өтүнмө ээсинин 
басылып 
чыгарылган 
сурамы 

1.4. Электрондук 
түрдө жана 
электрондук 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы аркылуу 
сурам келип 
түшкөндө 
жазуунун 
шайкеш 
келбегендиги 
белгиленген 
учурда өтүнмө 
ээсинин телефону 
же e-mail боюнча 
кызмат 
көрсөтүүлөрдү 
берүүгө 
тоскоолдуктарды
н бар экендиги 
жөнүндө 
кабарлоо жана 
табылган 
кемчилдиктердин 
мазмунун 
түшүндүрүү жана 
аларды жоюу 
боюнча 
чараларды кабыл 
алууну сунуштоо 
зарыл. 

  2 мин   Ылайык 
келбегендик 
жөнүндө 
кабарлоо, же 
эгерде өтүнмө 
ээси табылган 
кемчиликтерди 
жоюу боюнча 
чара көрбөсө, 
сурамды 
каттоодон баш 
тартуу. 

Жол-жобонун натыйжасы: 
а) окурмандык билет жана акыга кызмат көрсөтүүлөр журналында катталган өтүнмө ээсинин 
таризделген сурамы; 
б) өтүнмө ээсинин жеке кабинетине жооп берүү; 
в) сурамды каттоодон баш тартуу. 



Жол-жобонун узактыгы:сурамды каттоо үчүн максималдуу мөөнөт: 
-жеке кайрылууда – 5 мин.; 
- электрондук түрдө жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу 
кайрылууда – 5 мин. 

Бул жол-жобонун тиби: Административдик 

Андан кийинки жол-жобонун номери: 2 

Андан кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын берүү ыкмасы: Кол менен 

2. Төлөмдү кабыл алуу жана тариздөө 

2.1 Кызмат 
көрсөтүүлөргө 
накталай акча 
каражаттары 
менен төлөөдө 
төлөгөндүгү 
жөнүндө 
документ 
жазылып 
берилет, акыга 
кызмат 
көрсөтүүлөр 
журналына жазуу 
киргизилет. 

Китепканачы (башкы, 
жетектөөчү) 
  

Төлөө үчүн 
максималдуу 
мөөнөт: 
- накталай 
төлөө 
формасында - 
15 минутка 
чейин. 
  

“Китепкана иши 
жөнүндө” 
Кыргыз 
Республикасыны
н Мыйзамы; 
Кыргызпатентти
н 2017-жылдын 
31-мартындагы 
№ 69 буйругу 
менен 
бекитилген 
МПТК жөнүндө 
жобо; 
2012-жылдын 20-
сентябрындагы 
№ 43 буйругу 
менен 
бекитилген 
жоболор: 
ММБ бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
МПФ бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
ИТА бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
ИТД бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
Филиал жөнүндө 
жобо. 

Төлөгөндүгү 
жөнүндө 
документ 

2.2. Которуу 
жолу менен 
төлөөдө өтүнмө 
ээсигө банктын 
маалымдаректери 
менен эсеп-
фактурасын 
берүү. 

- төлөөнүн 
накталай эмес 
формасында 
аракеттин 
узактыгы 
которуу 
жөнүндө 
документтин 
берилишине 
жараша болот. 

Таризделген 
эсеп-фактурасы 

2.3. Электрондук 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик 
порталы аркылуу 
сурам учурунда 
төлөө ушул 
порталдын 
талаптары 
боюнча 
жүргүзүлөт. 

Мамлекеттик кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик порталы 

Төлөгөндүгү 
жөнүндө 
документ 

Жол-жобонун натыйжасы: Төлөгөндүгү жөнүндө документ 

Жол-жобонун узактыгы: Төлөө үчүн максималдуу мөөнөт: 
- накталай төлөө формасында - 15 мин. 
- төлөөнүн накталай эмес формасында аракеттин узактыгы которуу жөнүндө документтин берилишине 
жараша болот. 



Бул жол-жобонун тиби: Административдик 

Андан кийинки жол-жобонун номери: 3 

Андан кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын берүү ыкмасы: Кол менен 

3. Топтоо темасы боюнча илимий-техникалык маалыматты издөө 

3.1 Китепканачы 
МПТКнын 
маалымдама-
издөө аппаратын 
(каталогдорду, 
картотекаларды) 
кароого жана 
сурамдын темасы 
боюнча 
маалыматка 
талаптарды 
тариздөөгө 
тийиш. 

Китепканачы (башкы, 
жетектөөчү) 
  

30мин 2012-жылдын 20-
сентябрындагы 
№ 43 буйрук 
менен 
бекитилген 
жоболор: 
ММБ бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
МПФ бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
ИТА бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
ИТД бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
Филиал жөнүндө 
жобо. 

Тема боюнча 
тандалып 
алынган 
илимий-
техникалык 
маалыматка 
жазылган 
талаптар. 

3.2 Таризделген 
талаптар боюнча 
материалды 
фонддон алуу. 
Топтоо темасы 
боюнча 
макалаларды 
камтыган 
басылмага чөп 
каттарды коюу. 

10 мин Талаптар 
боюнча 
тандалып 
алынган 
илимий-
техникалык 
маалымат 

3.3. Берилген 
адабияттардын 
статистикалык 
эсебинин 
журналында 
бөлүмү жана 
саны боюнча 
эсептик 
белгилерди коюу. 

1 мин Фонддон 
берилген 
адабияттардын 
статистикалык 
эсеби 

3.4. 
Маалыматтардын 
салттуу эмес 
сактагычтары 
боюнча (өтүнмө 
ээсинин каалоосу 
боюнча) 
маалыматтык 
издөө жүргүзүү 

24 мин Маалыматтарды
н салттуу эмес 
сактагычтарына
н алынган 
маалымат 

3.5. Ички эсеп 
үчүн ошондой 

30 мин Адабияттардын 
даяр 



эле электрондук 
форматта же 
электрондук 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
порталы аркылуу 
сурам үчүн 
тематикалык 
топтоонун 
булактарынын 
тизмегин түзүү. 

тематикалык 
топтому. 

Жол-жобонун натыйжасы: Адабияттардын даяр тематикалык топтому. 

Жол-жобонун узактыгы: Максималдуу мөөнөтү - 1 саат 35 мин. 

Бул жол-жобонун тиби: Административдик 

Андан кийинки жол-жобонун номери: 4 

Андан кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын берүү ыкмасы: Кол менен 

4. Илимий-техникалык маалыматтын тематикалык топтомун берүү 

4.1 Жеке 
кайрылууда 
отүнмө ээсине 
окуу залында 
таанышуу үчүн, 
китептин 
ичиндеги 
формулярын 
алдын ала 
чыгарып алып, 
акыга кызмат 
көрсөтүүлөр 
бөлүмүнүн 
журналында кол 
койдуруп алуу 
менен, 
тематикалык 
топтомду берүү. 

Китепканачы (башкы, 
жетектөөчү) 
  

5 мин 2012-жылдын 20-
сентябрындагы 
№ 43 буйрук 
менен 
бекитилген 
жоболор: 
ММБ бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
МПФ бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
ИТА бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
ИТД бөлүмү 
жөнүндө жобо, 
Филиал жөнүндө 
жобо; МПТКдан 
пайдалануунун 
эрежелери. 

Тематикалык 
топтоду берүү 

4.2 Электрондук 
форматта же 
электрондук 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
порталы аркылуу 
сурам учурунда 
өтүнмө ээсине 
адабиятты 
топтобостон, 
тизмек түрүндө 
тематикалык 

  1 мин Тематикалык 
топтоду берүү 



топтом берилет. 
Маалымат 
булактары менен 
таанышуу үчүн 
өтүнмө ээсинин 
жеке катышуусу 
зарыл. 

Жол-жобонун натыйжасы: Илимий-техникалык маалыматтын тематикалык топтомун берүү 

Жол-жобонун узактыгы: Натыйжаны берүүнүн максималдуу мөөнөтү: 
а) кагаз түрүндөгү сактагычта - 5 мин.; 
б) электрондук форматта - 1 мин. 

Бул жол-жобонун тиби: Административдик 
  

5- таблица 

Кызмат көрсөтүүнүн параметрининаталышы Оптимизацияга 
чейин 

Оптимизацииядан 
кийин 

1. Жол-жоболордун саны, бардыгы: 
анын ичинен: 
- административдик жол жоболор; 
- уюштуруучулук-башкаруу жол-жоболору; 
- көмөкчү жол-жоболор; 
- атайын жол-жоболор 

 4 
  
4 
- 
- 
- 

  4 
  
4 
- 
- 
- 

2. Жол-жоболордун жалпы узактыгы (минуталар, 
сааттар, күндөр) 

 Мамлекеттик 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
жалпы мөөнөтү 
2 саатка чейин 

Мамлекеттик 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
жалпы мөөнөтү 2 
саатка чейин 

3. Электрондук форматта аткарылган жол-жоболордун 
саны 

3 3 

4. Керектөөчүдөн суралган документтердин саны 2 2 

5. Кызмат көрсөтүү өндүрүшүнө катышкан башка 
уюмдардын саны, бардыгы: 
- ведомстволук ички өз ара аракеттешүүлөрдө; 
- ведомстволор аралык өз ара аракеттешүүлөрдө 

  
  
- 
- 

  
  
- 
- 

6. Кызмат көрсөтүү өндүрүшүнө катышкан жактардын 
саны 

2 2 

7. Кызмат көрсөтүү өндүрүшүн жөнгө салуучу 
документтердин саны 

4 4 

8. Башкасы     
  

  
6. Жол-жоболорду оптималдаштыруу 

№ 1, 2 таблицалардын маалымдарын «Болгонун болгондой» кызмат көрсөтүү өндүрүшүнүн бардык 
жол-жоболорунун сыпаттамасы менен жалпылаштырып, «болгонун болгондой» кызмат көрсөтүү 



өндүрүшүнүн жалпылаштырылган маалмдарына талдоо жүргүзүп, кызмат көрсөтүүнүн практикалык 
ишке ашырылышын эске алуу менен жасалган иштердин жыйынтыктары боюнча кызмат көрсөтүү 
оптималдаштырылгандыгы жөнүндө чечим кабыл алынды. Жол-жоболорду оптималдаштыруунун 
жыйынтыктары боюнча блок-схеманын аракеттери дагы адепки блок-схемага дал келет. 

  
6. Административдик регламенттин талаптарынын аткарылышын контролдоо 

6. Административдик регламенттин талаптарынын аткарылышына ички (күндөлүк) жана тышкы 
контроль жүргүзүлөт. 
1) Ички контролду Кыргыз Республикасынын Өкмөүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана 
инновациялар мамлекеттик кызматына караштуу Мамлекеттик патенттик- техникалык китепкананын 
(МПТК) директору жүргүзөт. 
2) Ички контроль кызмат адамдары жана кызматкерлер тарабынан административдик регламенттин 
жоболорунун, ошондой эле кызмат көрсөтүү процессинде кабыл алынган чечимдердин сакталышына 
жана аткарылышына дайыма текшерүү жүргүзүү жолу менен ишке ашырылат. 
3) Текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн мезгилдүүлүгү үч жылда бир жолуну түзөт. 
Пландан тышкары текшерүүлөр кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн арызы боюнча жүргүзүлөт. 
4) Текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн жыйынтыктары боюнча табылган кызмат көрсөтүүлөрдүн 
административдик регламентинин талаптарынын бузулушун жоюу боюнча чаралар кабыл алынат, 
ошондой эле күнөөлүү жактардын жоопкерчилиги жөнүндөгү маселе Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык каралат. 
7. Кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламентинин талаптарынын аткарылышына тышкы 
контроль Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 
мамлекеттик кызматынын чечими менен түзүлгөн комиссия тарабынан ишке ашырылат. 
1) Комиссиянын ишинин жыйынтыктары маалымкат түрүндө таризделип, ага административдик 
регламентти өзгөртүү боюнча сунуштар киргизилиши мүмкүн. 
2) Маалымкат ага кол коюлган учурдан баштап 3 күндүн ичинде МПТКга жөнөтүлөт. 
МПТК маалымкат келип түшкөн датадан тартып бир айлык мөөнөттө табылган мыйзам бузууларды 
жана кемчиликтерди жоюу боюнча чараларды, бул бузууларга жол берген кызмат адамдарына жана 
кызматкерлерге карата тартипке чакыруу жана административдик жаза чараларды кабыл алат. 
Зарыл болгон учурда, ошондой эле белгиленген тартипте административдик регламентке өзгөртүүлөрдү 
киргизүү демилгеленет. 
3) Административдик регламенттин талаптарынын аткарылышына тышкы контроль Кыргызпатенттин 
төрагасынын буйругу менен түзүлгөн комиссия тарабынан жүргүзүлөт. 
  

7. Административдик регламенттин талаптарынын бузулушуна кызмат адамдарынын 
жоопкерчилиги 

8. Административдик регламенттин талаптарынын бузулгандыгы үчүн МПТКнын кызмат адамдары 
жана кызматкерлери Кыргыз Республикасынын административдик жана эмгек мыйзамдарына ылайык 
жоопкерчиликке тартылышат. 
9. Кызмат көрсөтүүлөрдү же анын бир бөлүгүн аутсорсинг шартында аткрууга жеке жана/же 
юридикалык жактарга ыйгарып берүү учурунда кызмат көрсөтүүнүн административдик регламентинин 
талаптарынын сакталышына жоопкерчиликти мындай кызмат көрсөтүүгө жоопкер мекеме алат. 

  
8. Корутунду жоболор 

10. Административдик регламент Кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароо менен бир учурда жана 
зарылдыгына жараша кайра каралууга тийиш. 

  
9. Административдик регламентти иштеп чыккандар 
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