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ММРФнун 2018ж.  

23.08. №82 буйругуна 

1-Тиркеме 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондундагы  

коррупциялык тобокелчиликтердин Тизмеси 

 

№ 

п/п 

Мамлекеттик органдын 

функциялары/ 

кызматтык ыйгарымдар 

 

Түзүмдүк 

бөлүмдөр 

Коррупциялык тобокел Коррупциялык 

тобокелдин 

категориялары: 

тутумдуу (анык), 

потенциалдуу, 

кырдаалдуу 

Коррупция

лык 

тобокелдин 

деңгээли 

(нөлдүк, 

төмөн, орто, 

жогору) 

Коррупциялык 

тобокел 

ММРФдун 

ишмердигине 

гана 

тиешелүүбү же 

анын пайда 

болуусу бир 

нече 

мамлекеттик 

органды 

камтуусу 

мүмкүнбү 

Эскертүү 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мамлекеттик жана мобилизациялык резервдин иштеши 

1. Мамлекеттик резервдин 

материалдык 

баалуулуктарын сактоо 

жана жаңылоону 

уюштуруу. 

Мамлекеттик 

материалдык резервдин 

материалдык 

баалуулуктарынын 

сандык жана сапаттык 

сакталуусунун эсебин 

жана жайгаштырууну 

камсыз кылуу  

Мамлекеттик 

резервди 

эсепке алуу 

жана 

контролдоо 

бөлүмү 

Мамлекеттик резервдин азык-

түлүк буудай данынын жана 

материалдык баалуулуктарынын 

сакталуусу  

Мамлекеттик резервде турган 

материалдык баалуулуктарды өз 

алдынча алуу жана уурдоо 

боюнча коррупциялык тобокел 

жаралат. 

 

потенциалдуу орто Бул тобокел 

ММРФнун 

ишмердигине 

жана жооптуу 

сактоочу 

ишканаларга 

тиешелүү  

 

2. Мамлекеттик резервдин Мамлекеттик Данды андан ары сатуу үчүн ун потенциалдуу орто Бул тобокел  
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материалдык 

баалуулуктарын жаңыртуу 

тартибинде брондон 

чыгаруу жана чыгаруу 

 

 

 

 

 

 

 

 

резервди 

эсепке алуу 

жана 

контролдоо 

бөлүмү  

 

 

 

 

 

 

кылып тартуу 

Жооптуу сактоочу ишканаларда 

сактоодо турган азык-түлүк 

буудай даны жаңылоого тийиш. 

Дан унга тартылат жана жооптуу 

сактоочу ишканалар аркылуу 

сатылат. 

ММРФнун макулдугусуз эркин 

рынокто тартылган унду өз 

алдынча сатуу коррупциялык 

тобокели пайда болот. 

ММРФнун 

ишмердигине 

жана жооптуу 

сактоочу 

ишканаларга 

тиешелүү 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жооптуу сактоочулар 

тарабынан 

мобилизациялык 

резервдин материалдык 

баалуулуктарын коюу, 

жаңылоо, алмаштыруу 

жана сактоо боюнча 

милдеттеринин 

аткарылуусу үчүн 

контроль жүргүзүү  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобилизация

лык резервди 

контролдоо 

бөлүмү  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобилизациялык резервге 

материалдык баалуулуктарды 

коюу. Нормативдик материалдык 

баалуулуктарды алуунун тартиби 

так көрсөтүлбөгөн, бул 

мобилизациялык резервге төмөн 

сапаттагы, ГОСТтун 

талаптарына жооп бербеген, 

аларды жогорулатылган баа 

менен алуу үчүн мүмкүндүк 

түзөт. 

 

кырдаалдуу төмөн Бул тобокел 

ММРФнун 

ишмердигине 

жана жооптуу 

сактоочу 

ишканаларга 

тиешелүү 

 

Мобилизациялык резервдин 

материалдык баалуулуктарынын 

запасын сактоо.  

Нормативдик материалдык 

баалуулуктарды эсептен чыгаруу 

жана жок кылууда ченемдик-

укуктук актылардын 

жетишсиздигинен жана так 

регламенттин жоктугунан 

коррупциялык көрүнүштөр жана 

мобилизациялык резервдин 

потенциалдуу  төмөн Бул тобокел 

ММРФнун 

ишмердигине 

жана жооптуу 

сактоочу 

ишканаларга 

тиешелүү 
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запастарын урдоого шарт 

түзүлөт. 

Административтик функциялар 

4. Соттук отурумдарга 

катышуу 

Укуктук  

камсыздоо 

жана 

дебитордук 

карыздар 

менен иштөө 

бөлүмү 

Жоопкердин кызыкчылыгын сүрөө, 

сотто соттук ишти кароодо алдын-

ала сүйлөшүп алуу  

ММРФнун кызматкерлери 

жоопкер менен аныкталган 

материалдык сый акы төлөө 

менен алдын-ала сүйлөшүп алуу 

мүмкүндүгү түзүлөт. 

кырдаалдуу төмөн Бул тобокел 

бардык 

мамлекеттик 

органдардын 

ишмердигине 

тиешелүү 

 

 

5. ММРФнун 

персоналдарын кабыл 

алуу, дайындоо, которуу 

 

Конкурстук 

комиссия, 

персоналдар 

жана 

документтер 

менен иштөө 

сектору 

Фонддун 

кызматкерлер

ин сыйлоо 

жана 

материалдык 

жардам 

көрсөтүү, 

ММРФнун 

Ардак 

грамотасына, 

Кыргыз 

Республикасы

нын 

мамлекеттик 

сыйлыктарын

а көрсөтүүнү 

кароо боюнча 

Жумушка кабыл алуу, дайындоо, 

которуу, кызматы боюнча 

жогорулоо учурунда кимдир 

бирөөлөрдүн кызыкчылыгын 

сүрөө. 

Жумушка кабыл алуу, дайындоо, 

которуу кесиптик 

квалификациясынын негизинде 

эмес, башка ар түрдүү 

негиздерде жүргүзүлүшү 

мүмкүн. 

 

потенциалдуу төмөн Бул тобокел 

бардык 

мамлекеттик 

органдардын 

ишмердигине 

тиешелүү 

 

 

6. Кызматкерлерди ардактуу 

наамдар, грамоталар, 

баалуу белектер ж.б. 

менен сыйлоо 

 

Кызматкерлерди негизделбеген 

ардактуу наамдар, грамоталар, 

баалуу белектер менен сыйлоо 

белгиленген талаптарды бузуу 

менен жүргүзүлүшү мүмкүн  

потенциалдуу төмөн Бул тобокел 

бардык 

мамлекеттик 

органдардын 

ишмердигине 

тиешелүү 
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комиссия 

7. Товарларды жана кызмат 

көрсөтүүлөрдү сатып алуу 

боюнча мамлекеттик 

сатып алууларды өткөрүү 

(конкурстарды), 

келишимдерди түзүү 

Стратегиялык 

анализ, 

мамлекеттик 

сатып алуулар 

жана тышкы 

байланыштар 

бөлүмү 

Конкурстук комиссиянын 

мүчөлөрүнүн бирөөнүн 

кызыкчылыгын сүрөө  

Конкурстун катышуучулары 

менен конкурстук комиссиянын 

мүчөлөрүнүн алдын-ала 

сүйлөшүп алуу мүмкүндүгү 

пайда болот  

потенциалдуу орто Бул тобокел 

бардык 

мамлекеттик 

органдардын 

ишмердигине 

тиешелүү 

 

 

 


