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Мамлекеттик материалдык резервдер  

фондусунун төрагасынын  

2015-жылдын 13-апрелиндеги №36  

буйругу менен бекитилген 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык  

резервдер фондусунун 2015-жылга коррупцияга каршы аракеттер боюнча ички  

ведомстволук иш-чараларынын планы  

 

 

№  Тапшырмалар Чаралар/Аракеттер Аткару

у 

мөөнөтү 

Аткаруучу

/ кошумча 

аткаруучу

лар 

Күтүлүүчү 

жыйынтыктар/индикаторлор 

1 2 3 4 5 6 

 I.  Коррупциялык саясатты ишке ашырууда ченемдик-укуктук жана уюштуруучулукту камсыз кылуу  

1 Кыргыз Республикасынын 

«Мамлекеттик сатып алуулар 

жөнүндө» Мыйзамына ылайык, 

сатып алуулардын ачык-

айкындыгын камсыз кылуу, 

товарларды сатып алуунун 

натыйжалуулугун жогорулатуу.  

Мамлекеттик сатып алууларды электрондук 

сатып алуу ыкмасы менен жүргүзүү 

 

2015-

жылдын 

ичинде 

ММРФ,  

ЭКТББ 

Мамматрезервдер боюнча сатып 

алууларды 2015-жылга сатып 

алуулардын планына ылайык 

жүргүзүү. Мамлекеттик сатып 

алуулар zakupki.gov.kg. электрондук 

порталы аркылуу жүргүзүлүүдө. 

 

 II. Коррупциянын пайда болуусунун себептерин жана шарттарын, коррупциялык тобокелдиктерди жана аны оңдоо 

механизмдерин аныктоо  

2 Коррупциялык тобокелдиктерди 

башкарууну баалоо жана 

мониторинг жүргүзүү. 

Мамлекетик резервдин товардык 

материалдык баалуулуктарын 

кайтарууну камсыз кылуу жана 

урдоо фактыларын жок кылуу. 

-Келишимдик милдеттенмелерди камсыз 

кылуу үчүн зайымчыдан банктык 

кепилдикти пайдаланууну талап кылуу. 

-Мүлктүк күрөөнүн баасы, мамлекеттик 

резервден алынган ТМБдын баасын 

150%дан кем эмес жабышы керек; 

-карызды жабуунун эсебинен 

номенклатуралык ТМБды гана кабыл 

алууну жүргүзүү; 

- Мамлекеттик резервдин ТМБрын кайтаруу 

боюнча жумуштарда сот жана укук коргоо 

2015-

жылдын 

ичинде 

УКБ, БЭАБ 

бөлүмдөрү 

ММРБ  

Азык-түлүк буудай данынын жана 

башка товардык материалдык 

баалуулуктардын сакталуу 

процессинде жоголуусун 

төмөндөтүү. Мамлекеттик резевде 

ТМБдын сакталуу процессинде 

жана зайымчылар тарабынан 

белгиленген мөөнөттө ТМБды 

кайтарууда мүмкүн болгон 

коррупциялык схемалардын алдын 

алуу. 
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органдары менен тыгыз биргеликте иш 

алып баруу  

 

-Кайтаруунун мөөнөтүн узартууну жокко 

чыгаруу; 

-Мамматрезервдер Фондусунун пайдасына 

эмес тынчтык келишимдерин түзүү 

практикасын жокко чыгаруу. 

 

-мамлекеттик резервдеги ТМБдын 

бардыгына кез-кез текшерүү жолу менен 

уурдоону болтурбоо, жооптуу сактоочу 

ишканалардын жетекчилеринин сактоо жана 

материалдык жоопкерчилик талаптарын 

күчөтүү. 

-жаңы кабыл алынган Мыйзамдын 

рекациясынын негизинде, 

мамаматерзервдер Фондусунун мүмкүн 

болгон коррупциялык схемаларга карата 

ишмердүүлүгүн аныктаган ченемдик-

укуктук актыларды иштеп чыгуу жана 

бекитүү. 

-Күрөөлүк мүлктү баалоо үчүн көз 

карандысыз экспертти тартуу. 

 

-мобилизациялык резервдин ТМБрын  

жооптуу сактоону жүргүзгөн бардык 

ишканаларда тандоо жолу менен текшерүү 

жүргүзүү  

- мобилизациялык резервдин ТМБрын  

жооптуу сактоону жүргүзгөн ишканаларда 

материалдык жооптуу адамдын 
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дайындалышын жана бошотулушун 

контролго алуу. 

 

 

 III. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык  

резервдер фондусунун кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу жана эмгек тартибин сактоо боюнча  

кадрдык камсыздоо жана контроль тутумун өркүндөтүү 

 

3 Кардрлардын резервин түзүү 

тартибин, формасын жана 

ушундай резервге кирген 

тараптардын кесипкөйлүгүн, 

нравалык жана ишкердик сапатын 

баалоо ыкмасын өркүндөтүү. 

 

 

 

 

 

1)Мамматрезервдер Фондунун этика 

боюнча комиссиясынын ишин күчөтүү 

2)Жумушка кабыл алууну ээлеген 

кызматына карабастан, ишке болгон 

көнүмүн жана кесипкөйлүгүн эске алып  

сыноо мөөнөтү менен жүргүзүү  

3) Мамматрезервдер Фонду боюнча кадрлар 

резервин түзүу 

4) Мамматрезервдер тутумунда жашыруун 

режимди камсыз кылуу 

2015-

жылы 

дайыма 

КИИКЖС  Мамматрезервдер фондусунун 

кызматкерлерин кабыл алууга 

принципиалдуу кадам жасоо. 

Жумушка болгон кесипкөйлүгүн 

жана жөндөмүн эске алуу менен 

кабыл алуу жана кокусунан келген 

адамдарды кабыл алууну жокко 

чыгаруу. Коррупцияга каршы 

аракеттер боюнча мамматрезервдер 

фондусунун жумушунун 

натыйжалуулугун жогорулатуу. 

 

4 Кызматкерлердин 

квалификациясын жогорулатууну 

жана алардын кесиптик билимин  

өркүндѳтүүнү уюштуруу 

Коррупцияга каршы аракеттердин 

практикалык аспектилерин жана теориялык 

маселелерин изилдөө боюнча өткөрүлгөн 

лекцияларга, семинарларга, кеңешмелерге 

катышуу.  

2015-

жылдын

3-4 

квартал

ы 

 

КИИКЖС Кызматкерлердин коррупцияга 

каршы дүйнө таануусун түзүү 

 

IV. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык  

резервдер фондусунун ишмердүүлүгүндө маалыматтын ачык-айкындыгын камсыз кылуу жана жогорулатуу.  

5 Юридикалык тараптардын жана Мамматрезервдер фондусундагы дайыма КТББ , Мамматрезервдер Фондусунун 
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у 

мөөнөтү 

Аткаруучу
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аткаруучу
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Күтүлүүчү 

жыйынтыктар/индикаторлор 

жарандардын коррупциянын 

фактылары жөнүндө жана 

фактылардын бар болуусун 

текшерүү боюнча кайрылууларын 

ММКрында жарыялоодоо анализ 

жүргүзүү. 

 

коррупциянын фактылары жөнүндө 

массалык маалымат каражаттарындагы, 

анын ичинде ааламдык компьютердик 

Интернет тармагындагы билдирүүлөргө ар 

дайым мониторинг жүргүзүүнү камсыз 

кылуу. Жыйынтыктарын коррупцияга 

каршы комиссиянын отурумдарында кароо. 

2015 - 

жыл 

 

ММРФ коллегиясында Фонддогу 

коррупцияга каршы аракеттенүү 

жумушт арынын абалын, 

коррупцияга каршы 

аракеттенүүдөММРФнун 

бөлүмдөрүнүн, ошондой эле 

жетекчилердин ролун анализдөө 

жана кароо.   

 

 V. Жараандык коом менен аракеттенүү 

6 Мамматрезервдер Фондусунун 

расмий сайтында Фонддун 

ишмердүүлүгү жөнүндө жана, 

анын ичинде коррупцияга каршы 

аракеттенүү жаатындагы кабыл 

алынган чечимдер боюнча 

максималдуу мүмкүн болгон 

маалыматтарды жайгаштыруу. 

 

Коррупциялык фактыларды жана башка 

коррупцияга каршы мыйзам бузууларды 

билдирген юридикалык тараптардын жана 

жарандардын кайрылууларын  кароо, 

мындай кайрылууларга тиешелүү көңүл 

буруу максатында коррупцияга каршы 

комиссиянын отурумдарында талкулоо 

жана жыйынтыктоо. 

 

Ар 

дайым 

ЭКТББ 

ММРФ 

Мамматрезервдердин расмий 

сайтында жайгашкан колдонуучу 

тарабынан коррупциянын 

фактылары жөнүндө билдирүүгө 

мүмкүн болгон, маалыматтарды ар 

дайым жаңылоо, ишеним 

телефондорун колдонуу.  

 VI. Кызматкелердин коррупцияга каршы жүрүм-турумун үгүттөө жана коррупцияга каршы билимин уюштуруу 

7 Фонддун кызматкерлеринин 

коррупцияга каршы дүйнө 

таануусун түзүү боюнча иш-

чараларды өткөрүү, анын ичинде 

алардын кызматтык абалына 

байланыштуу белек берүүгө 

карата терс мамилеси же алардын 

кызматтык милдеттерин аткаруу 

боюнча.  

Коррупцияга каршы туруу максатында 

белгиленген, чектөөлөрдү, тыюуларды 

сактабаган жана милдеттерди аткарбаган 

белектерди алуу жана белектерди берүү 

тартибине тиешелүү ар бир учур үчүн 

коррупцияга каршы дүйнө таануу боюнча 

кызматкерлер менен талкуу жүргүзүү.  

Ар 

дайым 

ММРФнун 

жумушчу 

тобу 

Мамматрезервдер Фондусунун 

кызматкерлеринин  коррупцияга 

каршы жүрүм-турумун иштеп 

чыгууну жогорулатуу 

 

 VII. Этикалык стандарттар жана ак ниеттүү башкаруу принциптерин киргизүү 

8 Мөөнөтү өтүп кеткен дебитордук Дебитордук карыздардын пайда болуу 2 кв. УКБ  Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча 
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№  Тапшырмалар Чаралар/Аракеттер Аткару

у 

мөөнөтү 

Аткаруучу

/ кошумча 

аткаруучу

лар 

Күтүлүүчү 

жыйынтыктар/индикаторлор 

карыздардын пайда болуусун 

алдын- алуу боюнча уштуруу-

практикалык уюштуруу-укуктук 

иш-чараларды өткөрүү. 

 

шарттарын жана себептерин келишимдерди 

аткаруу жана аткарууну контролдоо, түзүү 

тартибин укуктук жөнгө салуу максатында 

белгилөө. 

Табылган фактылар боюнча талап-доо 

иштерин киргизүү. 

 

 

2015ж. мөөнөтү өтүп кеткен дебитордук 

карыздарды өндүрүүнүн чаралары 

боюнча сунуштар менен жазуу 

жүзүндө корутунду түзүү жана 

аракеттери карыздардын пайда 

болуусуна алып келген уюмдун 

жумушчуларын жоопкерчиликке 

тартуу. 

 

9 ММРФнун борбордук базасында 

тиешелүү өткөрмө режимин 

камсыз кылуу.  

Аймакка кирген жана аймактан чыккан 

транспорт каражаттарын уруксаты бар 

документтерин көрсөтүү менен  каттоо, 

видео байкоо камераларын орнотуу. 

 

2015ж.  

2-3 кв. 

Борбордук 

база 

ТМБдын сакталуусун камсыз кылуу  

жана материалдык баалуулуктарды 

уурдоо жана өз алдынча 

алмаштырып коюу фактыларын 

жокко чыгаруу 

 

10 Брондон чыгаруу тартибинде 

жаңыртылган мамлекеттик 

резервдин ТМБрын мамлекеттик 

бюджеттик уюмдарга сатуунун 

көлөмүн жогорулатуу 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

мамлекеттик резервдин товардык 

материалдык баалуулуктарын мамлекеттик 

бюджеттик уюмдарга сатуу жана брондон 

чыгаруу жөнүндө чечими.  

 

2015-ж.. 

1-4 кв. 

 

ММРБ Республиканын бюджетин толуктоо 

жана мүмкүн болгон коррупциялык 

схемаларды жок кылуу. 

 

ММРФ – Мамлекеттик материалдык резервдер фондусу 

БЭАБ – бухгалтердиу эсеп жана анализ бөлүмү 

УКБ – укуктук камсыздоо бөлүмү 

ММРБ – мамлекеттик жана мобилизациялык резервдер башкармалыгы 

ЭКТББ – экономика, координация жана тышкы байланыштар бөлүмү 

КИИКЖС – кадрдык иштер жана иш кагаздарын жүргүзүү сектору. 

 

 

 


