Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің
«Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК
директорының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 260нқ бұйрығымен бекітілген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
«ҰЛТТЫҚ ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ИНСТИТУТЫ» РМК
2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
№

Іс-шара
қызмет

1. Негізгі қызмет
МТЖжТД
АҚБ

Тұрақты

Көрсетілген
қызметтер

2.

Мемлекеттік қызметтерге жатпайтын зияткерлік меншік
саласында сараптамалық қызметтер көрсету

Бейінді құрылымдық
бөлімшелер

Тұрақты

Көрсетілген
қызметтер

3.

Зияткерлік меншік саласында сараптамалық қызметтер
көрсету жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту

Қаңтар

Бұйрық

4.

Зияткерлік меншікті қорғау және «ҰЗМИ» РМК қызметі
мәселелері бойынша кеңес беру

ТТТШЖАжӨҮД
ӨПМжСЖД
МТЖжТД
Байланыс орталығы

Күн сайын

Кеңес

5.

«Өнеркәсіптік меншік» ресми электрондық бюллетенін
жариялау
Мемлекеттік және сараптамалық қызметтер көрсету
сапасының мониторингі
«ҰЗМИ»
РМК
қызметінің
статистикалық
көрсеткіштерінің жиынтығы

МТЖжТД

Апта сайын

Бюллетеньдер

СжМҚМБ

Апта сайын

Директорға анықтама

ДжХЫБ,
бейінді құрылымдық
бөлімшелер
IPR Center

Ай сайын

Директорға анықтама

8.

мемлекеттік

Аяқталу формасы

Зияткерлік
көрсету

7.

саласында

Орындау мерзімі

1.

6.

меншік

Жауапты орындаушылар

Зияткерлік меншікті сақтау және (немесе) қорғау
мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу және талдау
жұмыстарын жүргізу

сайтта орналастыру

Тұрақты

Директорға және
ЗМҚД-не есеп/талдау

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

ҰЗМИ РМК Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша
қызметі туралы есеп

СжМҚМБ

Апелляциялық кеңестің тауар таңбаларын, ТШЖА және
өнеркәсіптік үлгілерді құқықтық қорғауға байланысты
қарсылықтарды қарауын талдау
Өнертабыстар мен пайдалы модельдерге патенттер
беруден бас тарту туралы «ҰЗМИ» РМК шешімдеріне
апелляциялық кеңестің қарсылықтарын қарауды талдау
Байланыс орталығына келіп түскен өтінімдерді талдау
(қоңыраулар, хаттар, Jivosite, директор блогы)
«ҰЗМИ» РМК 2020 жылғы жылдық есебін электрондық
түрде дайындау және шығару
Зияткерлік меншік объектілерін құқықтық қорғауға
байланысты сот дауларын қарау практикасын талдау
және қорыту
ҰЗМИ РМК 2009 жылғы құжаттамасын «ҚР Ұлттық
мұрағаты» РММ-не мемлекеттік сақтауға беру
Қазақстан
Республикасының
зияткерлік
меншік
саласындағы заңнамасын одан әрі жетілдіру жөнінде
ұсыныстар дайындау
«ҰЗМИ» РМК ұсынатын сараптамалық қызметтердің
сапасына өтінім берушілердің қанағаттану деңгейін
анықтау үшін онлайн-сауалнама жүргізу

ТТТШЖАжӨҮД

Тоқсан сайын

Директорға анықтама

ӨПМжСЖД

Тоқсан сайын

Директорға анықтама

Байланыс орталығы

Тоқсан сайын

Директорға анықтама

ДжХЫБ

1-жартыжылдық

Есеп

ҚҚЕБ

Жарты жылда 1 рет

ХХЕАжМББ

2 тоқсан

Басшылыққа
және ЗМҚД-не
ақпарат
Қабылдау актісі

ҚҚЕБ

Жыл ішінде

ЗМҚД-не ұсыныстар

СжМҚМБ
Байланыс орталығы
ДжХЫБ

4 тоқсан
(жыл қорытындысы
бойынша)

Сауалнаманы сайтта
және әлеуметтік
желілерде
орналастыру,
талдамалық анықтама

2.
18.

19.
20.

Тоқсанына 1 рет
есепті кезеңнен кейінгі
айдың 5-күніне дейін

ЦжМҚАД-не есеб
(ЗМҚД-не көшірме)

Қаржы-шаруашылық қызметі

Көрсетілетін қызметтер бөлінісінде «ҰЗМИ» РМК
кірістер жоспарының орындалуын талдау

ҚЭЖМСАжМТҚЕД

Бухгалтерлік құжаттаманы түгендеу
Түгендеу нәтижелері бойынша анықталған
құралдарды есептен шығару

ҚЭЖМСАжМТҚЕД
ҚЭЖМСАжМТҚЕД

негізгі

Тоқсан сайын,

Директорға анықтама

келесі айдың 5-ші күніне
дейін

Наурыз
Наурыз

Түгендеу
Есептен шығару актісі

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Уәкілетті органға (ҚР ӘМ) «ҰЗМИ» РМК 2020 жылғы
даму жоспарының орындалуы туралы есеп
Уәкілетті орган (ҚР ӘМ) бекіткен қаржылық есептілікті
«Ақпараттық-есептеу
орталығы»
АҚ
ЕТБЖ
депозитарийіне беру
«ҰЗМИ» ААЖ есептік деректерін контрагенттер
(патенттік сенімді өкілдер және тұрақты өтініш
беруші – заңды тұлғалар) туралы «1С бухгалтерия»
бағдарламасының деректерімен салыстырып тексеруді
жүргізу
«ҰЗМИ» РМК 2017-2021 жылдарға арналған даму
жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу (2021
жылды жартыжылдық нақтылау)
Құжаттарды мұрағатқа тапсыру

ҚЭЖМСАжМТҚЕД

Мамыр

ҚР ӘМ бұйрығы

ҚЭЖМСАжМТҚЕД

Мамыр

ҚЭЖМСАжМТҚЕД

Жыл ішінде

Электрондық есепті
өңдеу нәтижелері
туралы хабарлама
Бухгалтерлік
анықтама

ҚЭЖМСАжМТҚЕД

Маусым, қараша

ҚР ӘМ бұйрығы

ҚЭЖМСАжМТҚЕД

Қараша

Қабылдау-тапсыру
актісі
ҚР ӘМ бұйрығы

ҰЗМИ РМК 2022-2026 жылдарға арналған даму
ҚЭЖМСАжМТҚЕД
Желтоқсан
жоспарын әзірлеу және бекіту
3. Ақпараттық-технологиялық ресурстардың тиімділігін арттыру
«ҰЗМИ» ААЖ веб-нұсқасын өнеркәсіптік пайдалануға
ПАжСКАБ
1-жартыжылдық
енгізу»
ҰЗМИ ААЖ веб-нұсқасының ақпараттық қауіпсіздік
ПАжСКАБ
1-жартыжылдық
талаптарына сәйкестігін сынау
PatentScope дерекқорына енгізу үшін ҚР-да берілген
ПАжСКАБ
1-жартыжылдық
патенттер туралы ақпаратты ДЗМҰ-ға беру
«ҰЗМИ» ААЖ веб-нұсқасын жаңғырту және техникалық
ПАжСКАБ
Жыл ішінде
сүйемелдеу
«Әмбебап есепке алу жүйесін» жаңғырту және
ПАжСКАБ
Жыл ішінде
техникалық сүйемелдеу»
«Trademark Recognition» жүйесін дамыту және
ПАжСКАБ
Жыл ішінде
техникалық сүйемелдеу
«Мемлекеттік тізілім» АЖ әкімшілік ету және
ПАжСКАБ
Тұрақты
сүйемелдеу

Енгізу актісі
Сынақ хаттамасы
Директорға анықтама
Сүйемелдеу
хаттамасы
Сүйемелдеу
хаттамасы
Сүйемелдеу
хаттамасы
Іркілістер мен
қалпына келтіру
журналын жүргізу

34.

«ҰЗМИ» РМК ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

35.

«ҰЗМИ» ААЖ веб-нұсқасында өтінім мәртебесінің
ПАжСКАБ
2-жартыжылдық
өзгеруі туралы өтініш берушілерге SMS-хабарландыру
сервисін енгізу
4. Зияткерлік меншіктің рөлі мен маңызын және оны құқықтық қорғауды насихаттау
26 сәуір – Халықаралық зияткерлік меншік күніне
ДжХЫБ Құрылымдық
Наурыз - сәуір
орайластырылған іс-шаралар
бөлімшелер
(«ШОК және ЗМ. Өз идеяларыңызды қалай
коммерцияландыруға болады»)
«Қазақстан
Республикасының
Еңбек
сіңірген
ДжХЫБ
2 тоқсан
өнертапқышы» конкурсын өткізу

36.

37.

ПАжСКАБ

Тұрақты

Директорға анықтама
(тоқсан сайын)
Тестілеу хаттамасы

Сайтта және
әлеуметтік
желілерде
ақпарат
Бұйрық
Сайтта және
әлеуметтік
желілерде
ақпарат

38.

«ШАПАҒАТ» Республикалық форумын өткізу

ДжХЫБ Құрылымдық
бөлімшелер

Сәуір - қараша

39.

«Қазақстанның
зияткерлік
меншігі»
ғылымипрактикалық журналын электронды түрде шығару
Түркияның
патенттік
ведомствосымен
өзара
ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қою
Еуропалық Одақтың зияткерлік меншік жөніндегі
ведомствосымен (EUIPO) өзара ынтымақтастық туралы
Меморандумға қол қою
М.С.Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ Университетімен
өзара ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қою
«Атамекен» ҰКП-мен өзара ынтымақтастық туралы
Меморандумға қол қою
Аумақтық әділет органдары жанындағы зияткерлік
меншік құқықтары жөніндегі бөлімдердің қызметкерлері
үшін оқыту вебинарларын өткізу
«Атамекен» кәсіпкерлер палатасының өкілдерін және
ШОБ өкілдерін қоса алғанда

ДжХЫБ Құрылымдық
бөлімшелер
ДжХЫБ

Тоқсан сайын

Нәтижелерді сайтта
және әлеуметтік
желілерде жариялау
Журнал

1-жартыжылдық

Меморандум

ДжХЫБ

1-жартыжылдық

Меморандум

ДжХЫБ

1-жартыжылдық

Меморандум

ДжХЫБ

1-жартыжылдық

ДжХЫБ,
бейінді құрылымдық
бөлімшелер,
филиал,
ПАжСКАБ

Жыл ішінде (аумақтық

Қажет етпейді
Меморандум
Қажет етпейді
Сайтта және
әлеуметтік
желілерде
ақпарат

40.
41.

42.
43.
44.

әділет органдарымен
уағдаластық бойынша)

45.

Мүдделі тұлғалар үшін тегін оқыту курстарын, оның
ішінде вебинарлар форматында өткізу

ДжХЫБ Құрылымдық
бөлімшелер

Жыл ішінде
(сұрау бойынша)

46.

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау мәселелері
бойынша жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл
жасау

IPR Center

Тұрақты

47.

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау мәселелері
бойынша ҚР халқының хабардар болу деңгейін арттыруға
бағытталған іс-шараларды өткізу

IPR Center

Тұрақты

48.

5. Халықаралық және аймақтық ынтымақтастық
ДЗМҰ Бас Ассамблеясының жұмысына қатысу
ДжХЫБ
2-жартыжылдық

49.

ЕАПҰ Әкімшілік кеңесінің отырысына қатысу

ДжХЫБ

2-жартыжылдық

50.

Басқа елдердің зияткерлік меншік ведомстволары, өңірлік
және халықаралық ұйымдар ұйымдастырған іс-шараларға
қатысу

ДжХЫБ

Жыл ішінде

51.

52.

6. Кадрлық әлеуетті нығайту
«ҰЗМИ» РМК қызметкерлері қатарынан «Болашақ»
ДжХЫБ,
бағдарламасы бойынша тағылымдамадан өту үшін жаңа
КЖБ
топты дайындау
«ҰЗМИ» РМК қызметкерлерінің біліктілігін арттыру
ДжХЫБ,
бойынша ДЗМҰ Академиясында курстардан өту рәсімін
КЖБ
сүйемелдеу

Қажет етпейді
Сайтта және
әлеуметтік
желілерде
ақпарат
Қажет етпейді
Басшылыққа
және ЗМҚД-не
ақпарат
Өндірістік ресурстар,
персонал
Басшылыққа
және ЗМҚД-не
ақпарат
Сайтта және
әлеуметтік
желілерде
ақпарат
Сайтта және
әлеуметтік
желілерде
ақпарат
Сайтта және
әлеуметтік
желілерде
ақпарат

1-жартыжылдық

Басшылыққа
ақпарат

Жыл ішінде

Сертификаттар

53.
54.
55.
56.
57.

«ҰЗМИ»
РМК
интернет-ресурсында
«Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы саясат» бөлімін өзектендіру
«ҰЗМИ» РМК қызметкерлерін аттестациялаудан өткізу

КЖБ

Жыл ішінде

Сайттағы ақпарат

КЖБ

Жыл ішінде

«ҰЗМИ» РМК қызметкерлеріне ағылшын тілін оқытуды
ұйымдастыру
«ҰЗМИ» РМК қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға
бағытталған іс-шаралар
Корпоративтік рухты нығайтуға және салауатты өмір
салтын насихаттауға бағытталған іс-шаралар

КЖБ

Жыл ішінде

Құрылымдық бөлімшелер

Жыл ішінде

Комиссия
хаттамасы
Басшылыққа
ақпарат
Сертификаттар

КЖБ
Kazpatent Creative Team
бірге

Жыл ішінде

Сайтта және
әлеуметтік
желілерде
ақпарат

Қабылданған қысқартулар
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
ҚР ӘМ
«Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК
«ҰЗМИ» РМК
Зияткерлік меншік құқығы департаменті
ЗМҚД
Цифрландыру және мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру департаменті
ЦжМҚАД
Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы
ДЗМҰ
Еуразиялық патенттік ведомство / Еуразиялық патенттік ұйым
ЕАПҰ
Қаржы-экономикалық жоспарлау, мемлекеттік сатып алулар және материалдық-техникалық қамтамасыз ету
ҚЭЖМСАжМТҚЕД
департаменті
Тауар таңбалар, тауар шығарылған жерлердің атаулар және өнеркәсіптік үлгілер департаменті
ТТТШЖАжӨҮД
Өнертабыстар, пайдалы модельдер және селекциялық жетістіктер департаменті
ӨПМжСЖД
Мемлекеттік тізілімдер, жарияланымдар және тіркеу департаменті
МТЖжТД
Авторлық құқық басқармасы
АҚБ
Кадрлық жұмыс басқармасы
КЖБ
Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы
ҚҚЕБ
Сараптамалық және мемлекеттік қызметтерді мониторингілеу басқармасы
СжМҚМБ
Даму және халықаралық ынтымақтастық басқармасы
ДжХЫБ
Патенттік ақпарат және сараптама кезеңдерін автоматтандыру басқармасы
ПАжСКАБ
IPR Center
IPR Center
Хат-хабарларды есепке алу және мұрағат басқармасы басқармасы
ХХЕАжМББ

