
 Қазақстан Республикасы Әділет   

министрлігінің «Ұлттық зияткерлік меншік 

институты» РМК директорының 2022 жылғы 

14 қаңтардағы № 10нқ бұйрығымен бекітілген 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  

«ҰЛТТЫҚ ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ИНСТИТУТЫ» РМК 

2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

№ Іс-шара Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Ресурстар Аяқталу формасы 

1. НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТ 

1.  «ҰЗМИ» РМК ақпараттық ресурстарының 

бөлімдерін өзектендіру және толықтыру 

ДжХЫБ, 

МТЖжТД, 

IPRC 

 

Тұрақты Қажет етпейді Өзекті ақпаратты 

МО ИРБП-да 

(«Ашық диалог», 

«Ашық деректер»), 

«ҰЗМИ» РМК 

сайтында 

орналастыру 

2.  «ҰЗМИ» РМК мемлекеттік және сараптамалық 

қызметтер көрсету сапасының мониторингі 

СжМҚМБ Апта сайын жұма 

күндері 

Қажет етпейді Басшылыққа апта 

сайынғы анықтама 

3.  «ҰЗМИ» РМК-ның мемлекеттік қызмет көрсету 

бойынша қызметі туралы есеп 

СжМҚМБ Тоқсанына 1 рет 

есепті кезеңнен 

кейінгі айдың 5 

күніне дейін 

Қажет етпейді ЦжМҚАД-не есеб 

(ЗМҚД көшірме) 

4.  «Өнеркәсіптік меншік» ресми электрондық 

бюллетенін жариялау 

МТЖжТД Апта сайын жұма 

күндері 

Қажет етпейді Сайтта 

орналастыру 

5.  Ведомствоның негізгі статистикалық 

көрсеткіштері бойынша есептік деректерді 

қалыптастыру 

ДжХЫБ, 

құрылымдық 

бөлімшелер 

Ай сайын  Қажет етпейді Айдың 

қорытындысы 

бойынша 

басшылыққа есепті 

деректері бар 

жиынтық кесте  



6.  «Жылдық есеп–2021» басылымын полиграфияда 

беттеу,дизайнды қалыптастыру және сайтта 

жариялау 

ДжХЫБ, 

құрылымдық 

бөлімшелер 

Сәуір айына дейін Даму жоспарына 

сәйкес 

«Жылдық есеп-

2021» электрондық 

журналы (сайтқа 

орналастыру) 

7.  Байланыс орталығына келіп түскен өтінімдерді 

талдау  

қоңыраулар, хаттар, Jivosite, директор блогы 

Байланыс орталығы Тоқсан сайын Қажет етпейді Тоқсан сайын 

басшылыққа 

анықтама ұсыну 

8.  Контрафакцияға қарсы іс-қимыл бойынша 

Ведомствоаралық жұмыс тобының жұмысын 

ұйымдастыру және қатысу 

IPRC Жарты жылда 1 рет Қажет етпейді Отырыстардың 

хаттамалары, 

басшылыққа 

ақпарат 

9.  Ғылыми-зерттеу және талдау жұмыстарын 

жүргізу 

IPRC Жарты жылда 1 рет Қажет етпейді Талдау жобасын 

уәкілетті органға 

жолдау қажет 

етпейді 

10.  ЗМ объектілерін құқықтық қорғауға байланысты 

сот дауларын қарау практикасын талдау және 

жалпылау 

ҚҚЕБ, 

IPRC 

 

Жарты жылда 1 рет Қажет етпейді Жартыжылдың 

қорытындысы 

бойынша 

басшылыққа есеп 

беру ақпараты 

11.  Қазақстан Республикасының ЗМ саласындағы 

заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар 

дайындау 

ҚҚЕБ, 

IPRC 

 

Жыл ішінде  

(ЗМҚД сұранысы 

бойынша) 

Қажет етпейді ҚР ӘМ-не хат 

2. САРАПТАМАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ САПАСЫН АРТТЫРУ 

12.  Апелляциялық кеңесте қаралатын сараптамалық 

қорытындыларға талдау жүргізу 

ТТТШЖАжӨҮД  Тоқсан сайын Қажет етпейді Тоқсан сайын 

басшылыққа 

анықтама ұсыну 

13.  ЗМ объектілерін қорғау мәселелері жөніндегі 

сараптамалық Кеңес құру 

ТТТШЖАжӨҮД 

ӨПМжСЖД  

2 тоқсан 

 

Қажет етпейді Директордың 

бұйрығы 

14.  «ҰЗМИ» РМК ұсынатын сараптамалық және 

мемлекеттік қызметтер көрсететін бейінді 

құрылымдық бөлімшелері үшін оқыту семинарын 

өткізу 

СжМҚМБ Тоқсан сайын Қажет етпейді Басшылыққа 

ақпарат 

15.  «ҰЗМИ» РМК ұсынатын сараптамалық 

қызметтердің сапасына өтінім берушілердің 

қанағаттану деңгейін анықтау үшін онлайн-

сауалнама жүргізу 

СжМҚМБ, 

Байланыс орталығы  

ДжХЫБ, 

IPRC 

 

4 тоқсан 

(жыл қорытындысы 

бойынша) 

Қажет етпейді Сауалнаманы 

сайтқа және 

әлеуметтік 

желілерге 

орналастыру.жыл 



қорытындысы 

бойынша 

талдамалық 

анықтама 

3. ХАЛЫҚТЫҢ ҚАЛЫҢ ЖІГІНІҢ ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ТУРАЛЫ ХАБАРДАРЛЫҒЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ НАСИХАТТАУ 

ЖӘНЕ АРТТЫРУ 

16.  ҚР аумағында технологиялар мен 

инновацияларды қолдау орталықтарының (ЦПТИ) 

желісін дамытуға бағытталған іс-шаралар 

ДжХЫБ, 

сарапшылар 

қатарынан тұратын 

консультациялық 

топ 

Жыл ішінде Қажет етпейді Тоқсан сайын 

басшылыққа 

анықтама ұсыну 

17.  Жастар арасында ЗМ саласындағы құқықтық 

сауаттылықты арттыру мәселелері бойынша 

Қазақстанның жетекші университеттерімен 

ынтымақтастық орнату  

ДжХЫБ, 

IPRC 

Жыл ішінде Қажет етпейді Сайтта және 

әлеуметтік 

желілерде ақпарат 

18.  ШОК қолдау бойынша «Атамекен» ҚР ҰКП-мен 

бірлескен жұмыстар жүргізу 

 

(технологиялық стартаптар нарығын зерттеу, 

әлеуетті серіктестерді іздеу, консультациялар, 

тренингтер мен семинарлар өткізу) 

ДжХЫБ 

IPRC,  

құрылымдық 

бөлімшелер 

Жыл ішінде Қажет етпейді Сайтта және 

әлеуметтік 

желілерде ақпарат 

19.  «Атамекен» ҚР ҰКП бизнес-тренерлері үшін 

зияткерлік меншікті сақтау және қорғау 

мәселелері бойынша оқыту іс-шараларын өткізу 

IPRC 1 тоқсан 

(сұраныс бойынша 

жыл ішінде) 

Қажет етпейді Сайтта және 

әлеуметтік 

желілерде ақпарат 

20.  «Атамекен» ҚР ҰКП Бастау жобасы үшін оқыту 

материалдарын өзектендіру  

презентациялар, бейне-материалдар 

IPRC Жыл ішінде Қажет етпейді Материалдардың 

электрондық пакеті 

21.  Қазақстанның мемлекет, бизнес және креативті 

индустрия өкілдерін біріктіру мақсатында іс-

шаралар ұйымдастыру және өткізу 

IPRC Сәуір 

 

Қажет етпейді Сайтта және 

әлеуметтік 

желілерде ақпарат 

22.  Дүниежүзілік зияткерлік меншік күнін 

мерекелеуге орайластырылған іс-шараларды 

ұйымдастыру 

2022 жыл «ЗМ және Жастар: болашақ үшін 

инновациялар» ұранымен өтуде 

ДжХЫБ, 

құрылымдық 

бөлімшелер 

 

Сәуір 

  

Қажет етпейді Сайтта және 

әлеуметтік 

желілерде ақпарат 

23.  Қазақстанның патенттік жүйесінің 30 жылдығын 

мерекелеуге орайластырылған іс-шараларды 

ұйымдастыру 

ДжХЫБ, 

құрылымдық 

бөлімшелер 

2 жартыжылдық Даму жоспарына 

сәйкес 

Сайтта және 

әлеуметтік 

желілерде ақпарат 



24.  «Шапағат» республикалық форумы шеңберінде 

конкурстар өткізу 

ДжХЫБ, 

ҚЭЖМСАжМТҚЕД 

 

Қағидаларға сәйкес 

белгіленген 

мерзімдерге сәйкес 

Даму жоспарына 

сәйкес 

Қорытындыларды 

ақпараттық 

ресурстарда 

жариялау 

25.  «ҰЗМИ» РМК кеңсесінің базасында «Жас 

өнертапқыш мектебі» оқыту іс-шарасын өткізу 

ДжХЫБ, 

бейіндік 

бөлімшелер 

  

 Жыл ішінде 

 

Білім 

басқармасының 

келісімі бойынша 

Қажет етпейді Сайтта және 

әлеуметтік 

желілерде ақпарат 

26.  Мүдделі тұлғалар үшін зияткерлік меншікті сақтау 

және қорғау мәселелері бойынша оқыту 

вебинарларын/семинарларын ұйымдастыру және 

өткізу 

ДжХЫБ, 

IPRC, 

бейінді бөлімшелер 

Жыл ішінде 

 

Қажет етпейді Сайтта және 

әлеуметтік 

желілерде ақпарат 

27.  «ҰЗМИ» РМК қызметін жариялау бойынша 

әлеуметтік желілердегі жұмыс 

ДжХЫБ, 

IPRC 

Тұрақты Даму жоспарына 

сәйкес (таргетинг) 

Жарияланымдар, 

есептік ақпарат 

жарты жылда 1 рет 

28.  ЗМ объектілеріне құқықтарды сақтау және қорғау 

мәселелері бойынша аумақтық әділет 

органдарымен, жергілікті атқарушы органдармен 

және мүдделі ұйымдармен бірлескен қызмет 

 

ЗМ тар саласындағы мамандарды тарта 

отырып, аудиторияға (ғылыми қоғамдастық, 

шығармашылық қоғамдастық, кәсіпкерлер, 

жастар, балалар) байланысты ЗМ объектілеріне 

құқықтарды сақтау және қорғау мәселелері 

бойынша бірлескен ілгерілетілген тереңдетілген 

курстарды әзірлеу және өткізу 

IPRC, 

ДжХЫБ 

Тоқсанына 1 рет Техникалық 

сүйемелдеу 

Сайтта және 

әлеуметтік 

желілерде ақпарат 

29.  «Қазақстанның зияткерлік меншігі» электрондық 

ғылыми-практикалық журналын қалыптастыру, 

жобалау, беттеу, шығару және сайтқа орналастыру 

ДжХЫБ, 

құрылымдық 

бөлімшелер 

Тоқсан сайын  

 

Қажет етпейді Электронды 

журнал, сайтқа 

орналастыру 

30.  ДЗМҰ көрмелері мысалында виртуалды көрмені 

ұйымдастыру және құру 

 

 

ДжХЫБ, 

барлық 

құрылымдық 

бөлімшелер 

Жыл ішінде Қажет етпейді Сайтта жаңа бөлім 

4. ҰЙЫМДАРМЕН ЖӘНЕ АЗАМАТТАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ 



 

31.  
Ауызша және жазбаша өтініштерге жауап ретінде 

азаматтарға әлеуметтік желілер арқылы 

консультацияларды қоса алғанда, зияткерлік 

меншікті сақтау және қорғау мәселелері бойынша 

консультациялар беру 

Байланыс 

орталығы, 

IPRC, 

ДжХЫБ 

Тұрақты Қажет етпейді Көрсетілген 

қызметтер 

32.  Коммерцияландыру мәселелерінде 

өнертапқыштарды қолдау, сондай-ақ патенттік 

жүйенің маңыздылығы мен рөлін көрсету 

мақсатында форум ұйымдастыру және өткізу  

 

БҒМ, ИДМ және басқа да ұйымдардың 

өкілдерімен 

IPRC, 

барлық 

құрылымдық 

бөлімшелер 

2 жартыжылдық Даму жоспарына 

сәйкес 

Сайтта және 

әлеуметтік 

желілерде ақпарат 

33.  «ҰЗМИ» РМК-ға келіп түсетін шағымдар мен 

өтініштерді талдау 

СжМҚМБ  

(жинақтау), 

ХХЕАжМББ, 

Байланыс орталығы 

ДжХЫБ, 

Азаматтарды 

қабылдауды есепке 

алуға жауапты 

қызметкер 

Тоқсан сайын Қажет етпейді Басшылыққа 

тоқсан сайынғы 

есеп 

34.  Жеке кабинет жұмысының мәселелері бойынша 

өтініш берушілерге техникалық сүйемелдеу және 

консультация беру 

ПАжСКАБ Тұрақты Қажет етпейді 

Көрсетілген 

қызметтер 

5. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

35.  ЕАПВ, ФИПС және басқа патенттік 

ведомстволарды тарта отырып, сарапшылар үшін 

оқыту іс-шараларын ұйымдастыру 

ДжХЫБ 

мүдделі 

құрылымдық 

бөлімшелер 

Жыл ішінде Қажет етпейді Сайтта және 

әлеуметтік 

желілерде ақпарат 

36.  Жасалған меморандумдар шеңберінде ЗМ 

шетелдік ведомстволарымен ынтымақтастықты 

дамыту 

ДжХЫБ Жыл ішінде Қажет етпейді Ведомстволармен 

жұмыс хат-

хабарларын 

жаңарту 

37.  «ҰЗМИ» РМК базасында ДЗМҰ жазғы мектебін 

ашу 

ДжХЫБ, 

ҚҚЕБ, 

ҚЭЖМСАжМТҚЕ

Д 

1 жартыжылдық Даму жоспарына 

сәйкес 

Ашылу рәсімі, 

БАҚ-та және 

интернет-

ресурстарда 

жариялау 



38.  «ҰЗМИ» РМК делегациясының ЕАПО Әкімшілік 

кеңесінің және жұмыс топтарының отырыстарына 

қатысуы 

ДжХЫБ,  

ҚЭЖМСАжМТҚЕ

Д 

Белгіленген 

мерзімдерге сәйкес 

Мәскеу қаласына 

сапар кезіндегі 

іссапар шығыстары 

Сайтта және 

әлеуметтік 

желілерде ақпарат 

39.  «ҰЗМИ» РМК делегациясының ДЗМҰ Бас 

Ассамблеясының отырысына және тұрақты 

комитеттердің отырысына қатысуы 

ДжХЫБ, 

ҚЭЖМСАжМТҚЕ

Д 

Белгіленген 

мерзімдерге сәйкес 

Женева қаласына 

сапар кезіндегі 

іссапар шығыстары 

Сайтта және 

әлеуметтік 

желілерде ақпарат 

6. АҚПАРАТТЫҚ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ 

40.  АИС НИИС ақпараттық қауіпсіздік талаптарына 

сәйкестігін сынау 

ПАжСКАБ 2 жартыжылдық Даму жоспарына 

сәйкес 

Сынақ хаттамасы 

41.  Ақпараттандыру, бизнес-процестерді 

автоматтандыру, ЗМ тіркелген объектілері 

бойынша мәліметтер алмасу бөлігінде тәжірибе 

алмасу бойынша патенттік ведомстволармен өзара 

іс-қимыл жасау 

ПАжСКАБ Тұрақты Қажет етпейді Жартыжылдықтың

қорытындысы 

бойынша 

басшылыққа 

ақпарат 

42.  Ортақ процестерді және іздеу сервистерін іске 

асыру бөлігінде Еуразиялық экономикалық 

комиссиямен (ЕЭК) өзара іс-қимыл жасау 

ПАжСКАБ Тұрақты Қажет етпейді Жартыжылдықтың

қорытындысы 

бойынша 

басшылыққа 

ақпарат 

43.  Еуразиялық патенттік конвенцияға (ЕАПК) 

қатысушы мемлекеттердің ұлттық патенттік 

ведомстволарының компьютерлік технологиялар 

саласындағы мамандардың біліктілігін 

арттырудың қосымша кәсіптік білім беру 

бағдарламалары бойынша оқыту 

ПАжСКАБ 4 тоқсан ЕАПВ есебінен 

қаржыландыру 

Сертификат 

7. КАДРЛЫҚ ӘЛЕУЕТТІ НЫҒАЙТУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ 

 

44.  
«ҰЗМИ» РМК қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыру бойынша ДЗМҰ Академиясының 

курстарын өту рәсімін ұйымдастыру және 

сүйемелдеу 

ДжХЫБ, 

КЖБ 

 

Жыл ішінде Қажет етпейді Курстарды 

бітіргені туралы 

сертификаттар, 

басшылыққа 

анықтамалық 

ақпарат 

45.  «ҰЗМИ» РМК қызметкерлері қатарынан 

«Болашақ» бағдарламасы бойынша 

тағылымдамадан өту үшін жаңа топты дайындау 

КЖБ, 

ДжХЫБ 

 

1 жартыжылдық Қажет етпейді Директорға ақпарат 

46.  «ҰЗМИ» РМК интернет-ресурсында «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы саясат» бөлімін өзектендіру 

КЖБ 

 

Жыл ішінде Қажет етпейді Сайтта 

орналастыру 



47.  «ҰЗМИ» РМК қызметкерлерін аттестациялаудан 

өткізу 

КЖБ 

 

Жыл ішінде Жыл ішінде Комиссия 

хаттамасы, 

басшылыққа 

ақпарат 

48.  Қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға 

бағытталған іс-шаралар 

Құрылымдық 

бөлімшелер 

Жыл ішінде Қажет етпейді Жартыжылдықтың

қорытындысы 

бойынша 

басшылыққа 

ақпарат 

49.  Жаңа қызметкерлерді оқыту жоспарын әзірлеу 

және бекіту 

Құрылымдық 

бөлімшелер 

1 тоқсан Талқылауға Талқылауға 

 

Қабылданған қысқартулар 

ҚР ӘМ Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 

«ҰЗМИ» РМК «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК 

ЗМҚД  Зияткерлік меншік құқығы департаменті 

ЦжМҚАД Цифрландыру және мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру департаменті 

ДЗМҰ Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы 

ЕАПҰ Еуразиялық патенттік ведомство/Еуразиялық патенттік ұйым 

ҚЭЖМСАжМТҚЕД Қаржы-экономикалық жоспарлау, мемлекеттік сатып алулар және материалдық-техникалық қамтамасыз ету департаменті 

ТТТШЖАжӨҮД  Тауар таңбалар, тауар шығарылған жерлердің атаулар және өнеркәсіптік үлгілер департаменті 

 Өнертабыстар, пайдалы модельдер және селекциялық жетістіктер департаменті  

МТЖжТД  Мемлекеттік тізілімдер, жарияланымдар және тіркеу департаменті 

АҚБ Авторлық құқық басқармасы 

КЖБ Кадрлық жұмыс басқармасы 

ҚҚЕБ Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы 

СжМҚМБ  Сараптамалық және мемлекеттік қызметтерді мониторингілеу басқармасы 

ДжХЫБ Даму және халықаралық ынтымақтастық басқармасы 

ПАжСКАБ Патенттік ақпарат және сараптама кезеңдерін автоматтандыру басқармасы 

IPR  IPR Center 

ХХЕАжМББ Хат-хабарларды есепке алу және мұрағат басқармасы басқармасы 

 


