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2019-2021-жылдарга Коррупцияга карты аракеттенуу
боюнча иш-чаралардын планы женунде

Кыргыз Республикасынын Коррупцияга карты саясатынын мамлекеттик
стратегиясын аткарууга ылайык, буйрук кылам:
1.
Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу
Стандартташтыруу жана метрология боюнча борборунун (мындан ары СМБ)
коррупцияга карты аракеттенуу боюнча иш-чаралардын 2019-2021-жылдарга
тиркелген планы бекитилсин.
2.
СМБнун тузумдук жана аймактык белумчолордун жетекчилери
белгиленген меенотке иш-чаралардын планын толук жана сапаттуу
аткарылышын камсыз кылсын.
3.
Отчеттук кварталдан кийинки айдын 5не чейин, квартал сайын,
коррупциянын алдын алуу иш-чаралардын планынын аткарылышы боюнча
маалыматты, кооррупцияны алдын алуу суроолору боюнча ыйгарым
укуктуунун милдетин аткаруучуга-СМБнун башкы адиси Т. Абдылдаевге
берилсин.
4.
Т. Абдылдаев отчеттук кварталдан кийинки айдын 15-числосу сайын,
коррупциянын алдын алуу иш-чаралардын планынын аткарылышы женунде
маалыматты Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине берсин.
5.
Административдик-чарбалык камсыздоо жана контролдоо белуму, бул
буйрукту СМБнун тузумдук ведомстволук жана аймактык белумчелерунун
кызматкерлерине маалымдалып жеткирилсин.
6.
Бул буйруктун аткарылышын кеземелдеену езуме калтырам.
О плане мероприятий по противодействию
коррупции на 2019-2021 годы.
В соответствии с Государственной стратегией антикоррупционной
политики Кыргызской Республики, приказываю:

1.
Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию
коррупции Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве
экономики Кыргызской Республики (далее ЦСМ) на 2019-2021 годы.
2.
Руководителям структурных, подведомственного и территориальных
подразделений ЦСМ обеспечить полное и качественное выполнение Плана
мероприятий в установленные сроки.
3.
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
представлять информацию об исполнении Плана мероприятий, исполнящему
обязанности уполномоченного по вопросам предупреждения коррупции в
системе ЦСМ - главному специалисту Абдылдаеву Т.
4.
Абдылдаеву Т. ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом представлять информацию о ходе выполнения плана
мероприятий в Министерство экономики Кыргызской Республики.
5.
Отделу административно-хозяйственого обеспечения и контроля
довести настоящий приказ до сведения всех структурных, подведомственного
и территориальных подразделений ЦСМ.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Б. Аданбаев

Согласование:
М.Н.Капаров

Директордун орун басары
Иш башкармалыктын тербашы
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А .С.Карымшаков

Кадрдык, укуктук колдоо жана тышкы
байланыштар белумунун башчысы

Г.Б.Сырдыбаева

Аткаруучу
Кадрдык, укуктук колдоо жана тышкы
байланыштар белумунун башкы адиси

Т.К.Абдылдаев

