Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес салық алуға жатады.
Табыстар
жарғылық мақсаттарға қол жеткізу үшін
пайдаланылуы тиіс. Бірлестіктің өзінің
қаражатын
қайырымдылық
мақсаттарға
пайдалануына жол беріледі.
2. Бірлестік қызметінің мәні мен
мақсаттары

законодательством
Республики
Казахстан.
Доходы от предпринимательской деятельности
Объединений подлежат налогообложению в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан. Доходы должны использоваться для
достижения уставных целей. Допускается
использование Объединением своих средств на
благотворительные цели.
2. Предмет и цели деятельности объединения

2.1. Бірлестік қызметінің мәні мектеп, ЖОО,
кәсіби техникалық лицейлерде пәндерді оқыту
әдістемелерінің теориялық және практикалық
сұрақтарын
қоғамдық
талқылау
мен
сараптауын ұйымдастыру, оқыту сапасын
жоғарылатуға жәрдемдесу болып табылады.
Бірлестікті құрудағы басты мақсат – білім
мазмұнының жаңаруы жағдайында пәндерді
оқыту әдістемелерінің сапасын дамыту және
көтеруге көмектесу үшін инновациялық
әдістерді тарату.

2.1. Предметом деятельности Объединения
является организация общественного обсуждения,
общественной экспертизы теоретических и
практических вопросов преподавания предметов в
школах, колледжах, профтехлицеях, ВУЗ-ах,
содействие повышению качества преподавания.
Основной целью создания Объединения является
трансляция
инновационных
методов
для
содействия развитию и повышению качества
методики преподавания предметов в рамках
обновления содержания образования.

3. Бірлестік мүшелерінің мүшелілігі
(қатысуы), алу жағдайы мен тәртібі
және мүшеліктен айырылуы,
құқықтары мен міндеттері
3.1. Бірлестіктің мүшелері өзінің дербестігін
сақтайды.
3.2. Бірлестіктің барлық мүшелерінің тең
құқықтары бар.
3.3. Жарғыны мойындайтын және Бірлестіктің
негізгі мақсаттары мен міндеттерін іске асыруға
үлес қосатын Қазақстан Республикасының
азаматтары, оралмандар, азаматтығы жоқ
тұлғалар, шетел азаматтары ұлты мен дініне,
әлеуметтік жағдайына қарамастан Бірлестіктің
мүшелері бола алады.
3.4.
Бірлестік
«құрметті
мүшелікті»
мойындайды. Құрметті мүшелік Бірлестік
Кеңесінің ұсынысы бойынша Бірлестіктің
алдындағы еңбегін мойындап, сондай-ақ
Қазақстан Республикасы үшін және әлемдегі
елеулі маңызы бар басқа да еңбегі үшін кез
келген адамға Жалпы жиналыстың шешімімен
беріледі.
3.5. Азаматтарды Бірлестік мүшесіне қабылдау
Бірлестік Төрағасының атына жазбаша
өтініштің негізінде Бірлестік Кеңесінің шешімі
бойынша
жүргізіледі.
Азаматтарды
Бірлестіктің мүшелеріне қабылдау рәсімдері
Бірлестіктің Кеңесі бекіткен Ережелермен
реттеледі.

3. Членство (участие), условие и порядок
приобретения и утраты членства,
права и обязанности членов Объединения
3.1. Члены Объединения сохраняют свою
самостоятельность.
3.2. Все члены Объединения имеют равные права.
3.3. Членами Объединения могут быть граждане
Республики Казахстан, ранее имевшие статус
оралмана, лица без гражданства, иностранные
граждане независимо от национальности и
вероисповедания,
социального
положения,
признающие Устав и вносящие вклад в
реализацию основных целей и задач Объединения.
3.4. Объединение признает «почетное членство».
Почетное
членство
присваивается
по
представлению Совета Объединения решением
Общего собрания любому человеку за признание
его заслуг перед Объединением, а также за другие
заслуги, имеющие выдающееся значение для
Республики Казахстан и в мире.
3.5. Прием граждан в члены Объединения
производится по решению Совета Объединения на
основании письменного заявления на имя
Председателя Объединения. Процедура принятия
граждан в члены Объединения регулируется
Правилами,
утвержденными
Советом
Объединения.
3.6. Члены имеют право:
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3.6. Мүшелердің мынадай құқығы бар:
 бірлестіктің
қызметі
туралы
барлық
ақпаратты алуға;
 жалпы жиналысқа дауыс беру құқығымен
қатысуға және Бірлестіктің басшылық және
бақылаушы органдарына сайлауға және
сайлануға қатысуға;
 осы Жарғыға сәйкес және Бірлестік Төрағасы
берген өкілеттік шеңберінде азаматтармен
және ұйымдармен қатынаста Бірлестіктің
мүддесін білдіруге;
 өзінің және тартылған демеушілік үлесін
енгізуге;
 ел ішінде және одан тысқары жерде
ұйымдастырылатын іс-шараларға қатысуға,
сондай-ақ Бірлестік кеңесінің не Бірлестік
Төрағасының
тапсырмалары
бойынша
әртүрлі мемлекеттік, қоғамдық, жекеше және
халықаралық
ұйымдардың
жұмысында
Бірлестіктің мүддесін білдіруге;
 Бірлестіктің алдында тұрған материалдық
және басқа да міндеттемелерді орындағаннан
кейін Бірлестіктің мүшелігінен шығуға;
 өткізілетін іс-шараларға қатысуға;
 Бірлестіктің
қызметіне
қатысты
жиналыстарға
қатысуға,
ерікті
түрде
талқылауға, сын айтуға, ұсыныстар енгізуге;
 Бірлестіктің өзінің мүшелеріне беретін өзге де
құқықтары бар.
3.7. Бірлестіктің мүшелері міндетті:
 Жарғының талаптарын сақтауға;
 басшылық
органның
шешімдері
мен
қоғамның тапсырмаларын орындауға;
 Бірлестікке
қатысты
қабылданған
міндеттемелерді орындауға;
 Бірлестіктің
практикалық
жұмысына
қатысуға және өзінің қызметі бойынша есеп
беруге;
 Бірлестік кеңесінің, Ревизиялық комиссияның
құрамына, Жарғыға немесе жылдық жұмыс
жоспарына өзгерістер туралы мәселені
шешетін жалпы жиналыстарға қатысуға;
 Бірлестіктің
абыройы
мен
имиджін
құрметтеуге;
 Бірлестіктің нақты бағдарламалары мен
жобаларын орындауға жәрдемдесуге;
 Бірлестіктің
репутациясына, қаржылық,
коммерциялық және өзге де мүддесіне зиян
келтіруге қабілетті қызметтің кез-келген
түрінен тартынуға;

 получать всю необходимую информацию о
деятельности Объединения;
 присутствовать на Общем собрании с правом
голоса, избирать и быть избранным в
руководящие и контролирующие органы
Объединения;
 представлять Объединение в отношениях с
гражданами и организациями в соответствии с
настоящим Уставом и в рамках полномочий,
представленных Председателем Объединения;
 вносить
собственные
и
привлеченные
благотворительные вклады;
 участвовать в мероприятиях, организуемых
внутри страны и за ее пределами, а также
представлять
по
поручению
Совета
Объединения либо Председателя Объединения
интересы Объединения в работе различных
государственных, общественных, частных и
международных организаций;
 выйти из членства в Объединении после
выполнения
материальных
и
других
обязательств перед Объединением;
 участвовать в проводимых мероприятиях;
 участвовать, свободно обсуждать, критиковать,
вносить предложения на собраниях, касающихся
деятельности Объединения;
 иметь
иные
права,
предоставляемые
Объединением своим членам.
3.7. Члены Объединения обязаны:
 соблюдать требования Устава;
 выполнять решения руководящих органов и
поручения общества;
 исполнять
принятые
обязательства
по
отношению к Объединению;
 участвовать в практической работе Объединения
и отчитываться о своей деятельности;
 присутствовать на Общих собраниях, где
решается вопрос об изменении состава Совета
Объединения, Ревизионной комиссии, Устава
или годового плана работы;
 заботиться
об
авторитете
и
имидже
Объединения;
 содействовать
выполнению
конкретных
программ и проектов Объединения;
 воздерживаться от любого вида деятельности,
способной
нанести
ущерб
репутации,
финансовым, коммерческим и иным интересам
Объединения;
 принимать активное участие в мероприятиях,
проводимых по решению руководящих органов
Объединения;
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 Бірлестіктің
басшылық
органдарының
шешімі бойынша өткізілетін іс-шараларға
белсенді қатысуға;
 Бірлестік Кеңесімен алдын ала Бірлестіктің
қызметіне қатысты бұқаралық ақпарат
құралдарында жария сөз сөйлеу және сұхбат
беру мерзімдері мен мазмұнын келісуді;
 Бірлестіктің жарғылық қызметіне жататын
нақты мәселелерді шешу үшін қажетті
ақпаратты Бірлестікке ұсынуға;
 Бірлестіктің мүлкін сақтауға;
 Бірлестіктің қызметі туралы құпия ақпаратты
жарияламауға;
 күнделікті өмірде мінез-құлықтың этикалық
номаларын сақтауға Бірлестік мүшесінің
абыройы мен атағына нұқсан келтіретін
әрекеттерден тартынуға.
3.8. Бірлестіктің мүшесі, егер ол:
 Жарғының талаптарын, Жалпы жиналыстың
және Бірлестік кеңесінің
шешімдерін
орындамаса;
 Бірлестіктің алдындағы өз міндеттемелерін
жүйелі түрде орындамаған немесе тиісінше
орындамағанда;
 Бірлестік қызметінің негізгі принциптеріне,
мақсаттары мен міндеттеріне үйлеспейтін
жұмыс нысандары мен әдістерін пайдаланса;
 Бірлестіктің
қалыпты
жұмысы
мен
репутациясына өзінің әрекетімен немесе
әрекетсіздігімен кедергі келтірсе;
 Бірлестік Төрағасының атына ол жөнінде
жазбаша өтініш білдірсе және оның Бірлестік
алдында міндеттемелері болмаса;
 Бірлестік мүшесі атына лайық емес іс-әрекет
жасаса Бірлестік мүшелігінен шығарылады.
3.9. Бірлестіктің мүшелігінен шығару туралы
шешімді Кеңес қабылдайды.
3.10. Бірлестіктің мүшелігінен шығару рәсімі
Кеңес бекіткен Ережелермен реттеледі.

 предварительно согласовывать с Советом
Объединения сроки и содержание публичных
выступлений и интервью в средствах массовой
информации
касательно
деятельности
Объединения,
а
также
предоставлять
Объединению итоговую информацию;
 предоставлять Объединению информацию,
необходимую
для
решения
конкретных
вопросов, относящихся к уставной деятельности
Объединения;
 беречь имущество Объединения;
 не разглашать конфиденциальную информацию
о деятельности Объединения;
 соблюдать этические нормы поведения в
повседневной жизни и воздерживаться от
поступков, наносящих урон авторитету и званию
члена Объединения.
3.8. Член Объединения подлежит исключению из
членства Объединения, если член Объединения:
 не выполняет требований Устава, решений
Общего собрания и Совета Объединения;
 систематически
не
выполняет
или
ненадлежащим образом выполняет свои
обязательства перед Объединением;
 использует
формы
и
методы
работы,
несовместимые с основными принципами
деятельности, целями и задачами Объединения;
 препятствует своим действием или бездействием
нормальной работе или репутации Объединения;
 письменно заявил об этом на имя Председателя
Объединения
и
у
него
отсутствуют
обязательства перед Объединением;
 совершил поступок, недостойный звания члена
Объединения.
3.9. Решение об исключении из членства в
Объединении принимается Советом.
3.10. Процедура выхода из членства Объединения
регулируются
Правилами,
утвержденными
Советом.

4. Бірлестіктің ұйымдастырушылық
құрылымы

4. Организационная структура объединения

4.1. Высший руководящий орган объединения 4.1. Бірлестіктің жоғары басшылық органы – Общее собрание.
4.2. Исполнительный орган – Совет Объединения.
Жалпы жиналыс.
4.3. Контрольный орган - Ревизионная комиссия.
4.2. Атқарушы органы – Бірлестік кеңесі.
4.3. Бақылау органы – Ревизиялық комиссия.
5. Порядок формирования, компетенция
и
сроки полномочий руководящих органов,
5. Басшылық органын, Бірлестікті
управления Объединения, порядок
басқаруды қалыптастыру, оның құзыреті
принятия ими решения
мен өкілеттік мерзімінің тәртібі, олардың
шешім қабылдау тәртібі
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5.1. Бірлестіктің жоғары басшылық органы
Жалпы жиналыс болып табылады (бұдан әрі –
Жиналыс). Жиналыс жылына кемінде бір рет
өткізіледі. Жиналысты өткізу күні мен орны,
алдын ала күн тәртібі туралы Бірлестік кеңесі
Жиналыс басталғанға дейін 20 күн бұрын
хабарлайды.
Жиналысқа делегаттардың өкілдігі мен оларды
таңдауды Кеңес белгілейді.
Бірлестіктің
әрбір
мүшесі
бірлестік
мүшелерінің жалпы жиналысында бір дауысқа
ие.
Бірлестіктің кезектен тыс жиналысы бастама
бойынша қажеттілігіне қарай не Бірлестік
мүшелерінің жалпы санынан кемінде 1/3 талап
бойынша шақырылады.
Жиналыс егер оның жұмысына Бірлестік
мүшелерінің кемінде 1/3 қатысса заңды деп
есептеледі, ал оның шешімі егер оған қатысқан
делегаттардың
көпшілігі
дауыс
берген
жағдайда қабылданған деп есептеледі. Дауыс
беру формасын (ашық немесе жасырын)
Бірлестіктің кеңесі белгілейді.
Жиналысқа электрондық байланыс құралдары
арқылы қатысуға жол беріледі.
5.2. Жиналыстың ерекше құзыретіне мынадай
мәселелер жатады:
 Бірлестіктің Жарғысын, оған енгізілетін
толықтырулар мен өзгерістерді қабылдау;
 Бірлестіктің кеңесін және оның Төрағасын,
ревизиялық комиссияны сайлау, олардың
есептерін тыңдау және бекіту;
 Төрағасының ұсынысы бойынша Бірлестік
кеңесі
мүшесін
оның
өкілеттілігінен
мерзімінен бұрын айыру;
 алдыңғы есепті кезеңге Бірлестік қызметінің
негізгі бағыттарын айқындау;
 Бірлестік қызметі туралы жылдық есепті
бекіту;
 Бірлестікті қайта ұйымдастыру не тарату
туралы шешім қабылдау, тарату комиссиясын
тағайындау;
 атқарушы органның қаржылық есептілігін
ұсыну тәртібі мен кезеңділігін айқындау;
 Бірлестік кеңесі айқындаған Бірлестік
қызметінің басқа да маңызды мәселелерін
шешу.
5.3. Жалпы жиналыспен бірлестіктің қызметіне
басшылықты жүзеге асыратын алқалық
басшылық органының арасындағы кезең
Бірлестік кеңесі болып табылады (бұдан әрі Кеңес).

5.1. Высшим руководящим органом Объединения
является Общее собрание (далее – Собрание).
Собрание проводится не реже одного раза в год. О
дате
и
месте
проведения
собрания,
предварительной
повестке
дня
Совет
Объединения объявляет за 20 дней до начала
Собрания.
Порядок представительства и выборов делегатов
на Собрании устанавливает Совет.
Каждый член Объединения обладает на Общем
собрании членов Объединения одним голосом.
Внеочередное Собрание Объединения созывается
по мере необходимости по инициативе Совета
либо по требованию не менее 1/3 от общего числа
членов Объединения.
Собрание считается правомерным, если в его
работе принимает участие не менее 1/3 членов
Объединения, а решение считается принятым,
если за него будут поданы голоса более половины
присутствующих делегатов. Форму голосования
(открытое или тайное) устанавливает Совет
Объединения.
Допускается участие в Собрании посредством
электронных средств связи.
5.2. К исключительной компетенции Собрания
относятся следующие вопросы:
 принятие Устава Объединения, внесение в него
дополнений и изменений;
 избрание
Совета
Объединения
и
его
Председателя,
Ревизионной
комиссии,
заслушивание и утверждение их отчетов;
 досрочное лишение члена Совета Объединения
его
полномочий
по
представлению
Председателя;
 определение
основных
направлений
деятельности Объединения на предстоящий
отчетный период;
 утверждение годового отчета о деятельности
Объединения;
 принятие решения о реорганизации либо
ликвидации
Объединения,
назначение
ликвидационной комиссии;
 определение
порядка
и
периодичности
представления
финансовой
отчетности
исполнительного органа;
 решение других важных вопросов деятельности
Объединения,
определенных
Советом
Объединения.
5.3. В период между Общими собраниями
коллегиальным
руководящим
органом,
осуществляющим руководство деятельностью
Объединения является Совет Объединения (далее
- Совет).
5

5.4. Кеңесті Жиналыс сайлайды және оған есеп
береді.
Саны 9 адамнан кем емес Кеңес Бірлестік
мүшелерін құрайды. Кеңес мүшелері қайта
сайлау құқығымен үш жыл мерзімге сайланады.
Кеңес төрағасы Бірлестіктің Төрағасы болып
табылады. Бірлестіктің Төрағасы Жалпы
жиналыста оның мүшелерінен үш жылға
сайланады.
Кеңесті сайлау кезеңінде Кеңеске мүше
кандидаттар Бірлестік мүшелерінен кемінде 10
жазбаша қолдаухат жинауға тиіс және
белгіленген сайлауға дейін бір апта бұрын
өзінің сайлау алды бағдарламасын ұсынуға
тиіс. Кеңес мүшесіне кандидаттардың тізімін
Кеңес төрағасы дауыс беруге Жиналысқа
шығарады. Дауыс беру формасын (ашық немесе
жасырын) Жиналыс белгілейді.
Кеңес алдын ала Төрағаның келісуі бойынша
мүшелердің кез-келгенінің өтініші бойынша
жиналады. Кеңестің отырысы жарты жылда
кемінде бір рет өткізіледі. Кеңес егер оның
жұмысына Кеңес мүшелерінің кемінде Ѕ
қатысса оның жұмысы заңды деп есептеледі.
Барлық шешімдер қарапайым көпшілік
дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған
жағдайда Кеңес төрағасының дауысы шешуші
болып табылады. Сырттай дауыс беруге жол
беріледі. Кеңес шешіміне төраға қол қояды
және оның барлық мүшелеріне міндетті болып
табылады. Кеңес мүшелері жеке және алқалық
жауапты болады.
Кеңес мүшелері:
Кеңес шешімімен айқындалған функциялық
міндеттерін орындамаған;
Кеңес шешімдерін орындамаған;
Кеңес отырысына маңызды себептерсіз үш
реттен аса қатыспаған;
Кеңес пен Бірлестіктің абыройы мен имиджіне
нұқсан келтірген;
міндеттерін орындау мүмкіндігі болмаған және
өзінен өкілеттілікті алып тастаған жағдайда
өзінің өкілеттілігінің күшін жояды.
5.5. Кеңестің ерекше құзыретіне:
 Кеңес мүшелерінің санын анықтау;
 Кеңес Төрағасының өкілеттік мерзімін
анықтау;
 өз құрамынан Кеңестің Хатшысын таңдау,
оның міндеттерін айқындау;
 шығыстар бюджетін бекіту және олардың
орындалуы туралы есептерді тыңдау;

5.4. Совет избирается Собранием и подотчетен
ему.
Совет количеством не менее 9 человек образуют
члены Объединения. Члены Совета избираются
сроком на три года с правом переизбрания.
Председателем Совета является Председатель
Объединения.
Председатель
Объединения
избирается Общим собранием из числа его членов
на три года.
В период выборов Совета кандидаты в члены
Совета должны собрать не менее 10 письменных
ходатайств от членов Объединения и представить
свою предвыборную программу за неделю до
назначенных выборов. Список кандидатов в члены
Совета вносится на голосование Собрания
Председателем Совета. Форму голосования
(открытое или тайное) устанавливает Собрание.
Совет собирается по просьбе любого из его членов
по
предварительному
согласованию
с
Председателем. Заседания Совета проводятся не
реже одного раза в полугодие. Совет считается
правомочным, если в его работе принимают
участие не менее 1/2 членов Совета. Все решения
принимаются простым большинством голосов.
При равенстве голосов решающим является голос
Председателя
Совета
либо
председательствующего. Допускается заочное
голосование. Решения Совета подписываются
Председателем и обязательны для всех его членов.
Члены Совета несут индивидуальную и
коллегиальную ответственность.
Член Совета утрачивает свои полномочия в
случае:
 невыполнения функциональных обязанностей,
определенных решением Совета;
 невыполнения решений Совета;
 отсутствия на заседаниях Совета более трех раз
без уважительной причины;
 нанесения урона авторитету и имиджу Совета и
Объединения;
 невозможности исполнения обязанностей и
сложения с себя полномочий.
5.5. К исключительной компетенции Совета
относится:
 определение количества членов Совета;
 определение срока полномочий Председателя
Совета;
 избрание из своего состава Секретаря Совета,
определение его обязанностей;
 утверждение бюджета расходов и заслушивание
отчетов об их выполнении;
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 Бірлестік мүшелерін ақша қаражаттарының
түсімі және жұмсалуы туралы жыл сайын
хабардар ету;
 Бірлестік мүшелерінің кіру және мүшелік
жарналарды енгізу тәртібін, мөлшерін және
мерзімдерін айқындау;
 Бірлестіктің тоқсандық, жылдық жұмыс
жоспарларын қарау және бекіту;
 Бірлестіктің
Атқарушы
органының
құрылымын, штат қызметкерлерінің санын,
оның қызметкерлеріне еңбекке ақы төлеу
шарттары
мен
материалдық-тұрмыстық
қамтамасыз етуін, Бірлестік қаражаты
есебінен оны ұстауға арналған шығыстарды
айқындау;
 Бірлестік
атынан
жергілікті
өкілетті
органдарға және жоғары өкілетті билік
органдарына кандидаттарды беру;
 Бірлестік
эмблемасының
(логотипінің),
туының, басқа да арықша белгілерінің
үлгілерін бекіту;
 Жиналысқа шығарылатын мәселелердің
тізбесін бекіту;
 азаматтарды Бірлестік мүшесіне қабылдау
тәртібін бекіту;
 Бірлестікке
құрметті
мүшелік
үшін
кандидатураларды ұсыну;
 Жиналыс
шешімдерінің
орындалуын
ұйымдастыру;
 Бірлестік мүшелерін Бірлестік Жиналысына
шақыру туралы хабардар ету;
 Жиналыстың
қарауына
шығарылатын
мәселелерді, сондай-ақ тиісті құжаттардың
жобаларын дайындау;
 белгіленген лимиттерге сәйкес шығыстардың
ағымдық сметаларын жасау және бекіту;
 Жиналыс пен Ревизиялық комиссияның
құзыретіне кірмейтін Бірлестік қызметінің
басқа да мәселелерін қарау және шешу
жатады.
5.6. Төраға Кеңес отырысын жүргізеді.
Кеңес отырысына қатысу мүмкін болмаған
жағдайда, Төраға Кеңес мүшелерінің қатарынан
төрағалық ететін адамды тағайындайды.
Міндеттерді орындау мүмкін болмаған
жағдайда, Төраға уақытынан бұрын өзінен
өкілеттікті алып тастай алады, Кеңес өз
құрамынан не Төрағаның уақытша міндетін
атқарушыны не жаңа Төрағаны таңдайды.
5.7. Бірлестік Төрағасының ерекше құзыретіне:
 Бірлестіктің ағымдық қызметіне басшылық
ету;

 ежегодное
информирование
членов
Объединения о поступлении и расходовании
денежных средств;
 определение порядка, размера и сроков внесения
вступительных и членских взносов членами
Объединения;
 рассмотрение и утверждение квартальных,
годовых планов работы Объединения;
 определение структуры, численности штатных
работников
Исполнительного
органа
Объединения, условий оплаты труда и
материально-бытового
обеспечения
его
работников, расходов на его содержание за счет
средств Объединения;
 выдвижение кандидатов от Объединения в
местные представительные органы и высший
представительный орган власти.
 утверждение образцов эмблемы (логотипа),
флага, других знаков отличия Объединения;
 утверждение перечня вопросов, выносимых на
Собрание;
 утверждение порядка приема граждан в члены
Объединения;
 представление кандидатур для почетного
членства в Объединении;
 организация исполнения решений Собрания;
 уведомление членов Объединения о созыве
Собрания Объединения;
 подготовка вопросов, а также проектов
соответствующих документов, выносимых на
рассмотрение Собрания;
 составление и утверждение текущих смет
расходов, согласно установленным лимитам;
 рассмотрение и решение других вопросов
деятельности Объединения, не входящих в
компетенцию
Собрания
и
Ревизионной
комиссии.
5.6. Председатель ведет заседания Совета.
В случае невозможности участия в заседании
Совета
Председатель
определяет
председательствующего из числа членов Совета. В
случае невозможности исполнения обязанностей
Председатель может досрочно сложить с себя
полномочия, Совет избирает из своего состава
либо временно исполняющего обязанности
Председателя, либо нового Председателя.
5.7.
К
исключительной
компетенции
Председателя Объединения относится:
 руководство
текущей
деятельностью
Объединения;
 отчетность перед Собранием;
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 Жиналыс алдындағы есептілік;
 банк мекемелеріндегі шоттарды ашу және
жабу, Бірлестік атынан мәмілелер жасау және
бекітілген бюджет пен штат кестесінің
шегінде шарттар, келісімшарттар және
келісімдер жасасу;
 барлық қаржылық құжаттарға және салық,
статистика және өзге де мемлекеттік
органдарға есептер бойынша құжаттарға қол
қою;
 штат кестесіне сәйкес қызметкерлерді
қабылдау және жұмыстан шығару;
 билік
органдарымен
және
қоғамдық
ұйымдармен
тікелей
байланысты
жүзегеасыру;
 Қазақстан Республикасында да, одан тыс
жерлерде де мемлекеттік және қоғамдық
ұйымдарда Бірлестік мүддесін ұсыну;
 Бірлестік
жұмыстарының
іс-шаралар
кестесін, ағымдық жұмыс жоспарларын жасау
және бекіту жатады.
5.8. Кеңес Бірлестіктің қаржылық-шаруашылық
және жалпы ұйымдастырушылық мәселелеріне
жауапты болады.
5.9. Бірлестік қызметін бақылау мақсатында үш
жыл мерзімге кемінде үш адам болатын
Ревизиялық комиссия құрылады. Ревизиялық
комиссияның құрамына Бірлестік Кеңесі
мүшелерінің кіру құқығы жоқ. Ревизиялық
комиссия Бірлестік жиналысына ғана есеп
береді. Ревизиялық комиссия мүшелерінің
Кеңес отырыстарына қатысуға құқықтары бар.
5.10. Бірлестіктің шаруашылық-қаржылық
және өзге қызметі тексеруді Ревизиялық
комиссия кемінде жылына бір рет жүргізеді.
Ревизиялар және тексерулер Бірлестіктің
қалыпты жұмыс режимін бұзбауы тиіс.
5.11. Ревизиялық комиссия Бірлестіктің
лауазымды адамдарынан оған барлық қажетті
материалдарды, бухгалтерлік және өзге
құжаттарды ұсынуын талап етуге құқылы.
5.12. Ревизиялық комиссия өзі жүргізген
тексерулердің
нәтижелерін
Бірлестік
Жиналысына жібереді.
5.13. Ревизиялық комиссия Бірлестіктің
орындарда барлық мүлкіне қарап тексеру мен
ревизия және жыл бойы жүргізілген жұмысына,
сондай-ақ Бірлестіктің тиісті шығыстарына
тексеру жүргізе алады.
5.14. Ревизиялық комиссияның Бірлестіктің
барлық құжаттарына сөзсіз қолжетімділік
құқығы
бар.
Ревизиялық
комиссияның
талаптары
бойынша
Бірлестіктің

 открытие и закрытие счетов в банковских
учреждениях,
совершение
от
имени
Объединения сделок и заключение договоров,
контрактов и
соглашений
в
пределах
утвержденного бюджета и штатного расписания;
 подписание всех финансовых документов и
документов
по
отчетам
в
налоговые,
статистические и иные государственные органы;
 принятие и
увольнение работников в
соответствии со штатным расписанием;
 осуществление непосредственных связей с
органами
власти
и
общественными
организациями;
 представление интересов Объединения в
государственных и общественных организациях
как в Республике Казахстан, так и за ее
пределами;
 составление
и
утверждение
графиков
мероприятий,
текущих
планов
работы
Объединения.
5.8. Совет несет ответственность за финансовохозяйственные и общеорганизационные вопросы
деятельности Объединения.
5.9. В целях контроля за деятельностью
Объединения создается Ревизионная комиссия
численностью не менее трех человек, сроком на
три года. В состав Ревизионной комиссии не
вправе входить члены Совета Объединения.
Ревизионная комиссия подотчетна только
Собранию Объединения. Члены Ревизионной
комиссии имеют право принимать участие в
заседаниях Совета.
5.10. Проверка хозяйственно-финансовой и иной
деятельности
Объединения
проводится
Ревизионной комиссией не реже одного раза в год.
Ревизии и проверки не должны нарушать
нормальный режим работы Объединения.
5.11. Ревизионная комиссия вправе требовать от
должностных лиц Объединения представления ей
всех необходимых материалов, бухгалтерских и
иных документов.
5.12.
Ревизионная
комиссия
направляет
результаты проведенных ею проверок Собранию
Объединения.
5.13. Ревизионная комиссия может производить
осмотр и ревизию всего имущества Объединения
на местах и проверку произведенных в течение
года работ, а также соответствующих расходов
Объединения.
5.14. Ревизионная комиссия обладает правом
безусловного доступа ко всей документации
Объединения. По требованию Ревизионной
комиссии работники Объединения обязаны давать
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қызметкерлері жазбаша және ауызша формада
қажетті түсіндірмелер беруге міндетті.
5.15. Кеңестің Хатшысы Кеңес бекіткен
міндеттер тобына сәйкес Бірлестіктің ағымдық
істерін практикалық жүргізуді жүзеге асырады.
Хатшы өз міндеттерін орындау мүмкін
болмаған жағдайда, оның функцияларын Кеңес
тағайындайтын оның басқа мүшесі орындайды.

необходимые пояснения в письменной или устной
форме.
5.15.
Секретарь
Совета
осуществляет
практическое ведение текущих дел Объединения,
согласно кругу обязанностей, утверждаемому
Советом. В случае невозможности исполнения
Секретарем своих обязанностей, его функции
исполняет назначаемый Советом другой его член.

6. Бірлестіктің қаражаттары мен
өзге де мүліктерін қалыптастыру көзі,
бірлестіктің және оның құрылымдық
бөлімшелерінің мүлікті басқару жөніндегі
құқықтары

6. Источник формирования средств и
иного имущества объединения,
права объединения и его структурных
подразделений по управлению имуществом

6.1. Бірлестіктің және оның құрылымдық
бөлімшелерінің қаражаттары:
 мүшелік жарналардан;
 жеке және заңды тұлғалардың (мүшелерден
де және мүше еместерден де) ғимараттар,
құрылыстар, тұрғын үй қоры, жабдықтар,
мүкәммал және басқа да материалдық
құндылықтар, бағалы қағаздар, жерді,
ғимараттарды,
құрылыстарды
және
жабдықтарды пайдалану құқығы, сондай-ақ
зияткерлік меншік (ноу-хау) және өзге де
түсімдер түріндегі жеке және заңды
тұлғалардың салымдарынан;
 дербес кәсіпкерлік қызмет нәтижесінде;
 жарғыға
сәйкес
іс-шаралар
жүргізу
түсімдерінен;
 өндірістік және өзге шаруашылық қызмет
табыстарынан;
 заңнамалық актілермен тиым салынбаған өзге
түсімдерден қалыптастырылады.
Бірлестік мүшелерінің бірлестікке және оның
құрылымдық бөлімшелеріне өздері берген
мүлікке құқықтары жоқ. Мүшелер бірлестіктің
және оның құрылымдық бөлімшелерінің
міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал
бірлестік өз мүшелерінің міндеттемелері
бойынша жауап бермейді.
Бірлестіктің
және
оның
құрылымдық
бөлімшелерінің
меншігі
Қазақстан
Республикасының заңнамасымен қорғалады.
Жыл сайынғы міндетті мүшелік жарнаның
мөлшері Жиналыс шешімімен белгіленеді.
Кеңес келіп түскен ерікті қайрымдылықты
басқару үшін Бірлестік Қорын құру туралы
шешім қабылдауы мүмкін.
6.2. Кәсіпкерлік қызметтен алынған табыстар
мүшелердің арасында қайта бөлінбейді және

6.1. Средства Объединения и его структурных
подразделений формируются:
 членских взносов;
 вкладов физических и юридических лиц (как
членов, так и не членов) в виде зданий,
сооружений, жилищного фонда, оборудования,
инвентаря и других материальных ценностей,
ценных бумаг, прав пользования землей,
зданиями, сооружениями и оборудованием, а
также интеллектуальной собственности (ноухау) и иных поступлений;
 в результате собственной предпринимательской
деятельности;
 поступлений от проведения в соответствии с
уставом мероприятий;
 доходов от производственной и иной
хозяйственной деятельности;
 других, не запрещенных законодательными
актами поступлений.
Члены объединения не имеют прав на переданное
ими этому объединению и его структурным
подразделениям имущество. Члены не отвечают
по обязательствам объединения и его структурных
объединений, а объединение не отвечает по
обязательствам своих членов.
Собственность объединения и его структурных
подразделений охраняется законодательством
Республики Казахстан.
Размер обязательных ежегодных взносов членов
определяется решением Собрания.
Совет может принять решение о создании Фонда
Объединения для управления поступившими
добровольными пожертвованиями.
6.2.
Доходы
от
предпринимательской
деятельности не могут перераспределяться между
членами и используются для выполнения
уставных целей.
6.3. Имущество структурных подразделений
составляют материальные ценности, стоимость
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жарғылық
мақсаттарды
орындау
үшін
пайдаланылады.
6.3. Құрылымдық бөлімшелердің мүлкі
материалдық
құндылықтардан
тұрады,
олардың құны бірлестіктің жалпы балансында
көрсетіледі.
7. Бірлестіктің құқықтары мен міндеттері
7.1. Бірлестік Бірлестіктің жарғысымен және
Қазақстан Республикасының заңнамасымен
берілген құзыреттер шегінде әрекет ететін
өзінің басшылық органы арқылы құқыққа ие
және өзіне міндеттерді қабылдайды.
Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін
Бірлестік
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіпте:
 мүшелердің
іссапарлары
мен
тағылымдамаларын, оның ішінде шетелдік
іссапарлары
мен
тағылымдамаларын
ұйымдастыру,
Бірлестіктің
қызметімен
байланысты мәселелерді шешу үшін шетелдік
және қазақстандық мамандарды тартуға;
 республикалық және жергілікті мемлекеттік,
шаруашылық және қоғамдық органдардың
ұсынып отырған материалдарына олардың
ұсынысы бойынша тәуелсіз сараптама
ұйымдастыруға;
 Бірлестіктің әлеуметтік-экономикалық және
өзге де бағдарламаларына және жобаларына,
оның ішінде коммерциялық негізде нысаналы
қаржыландыруды жүзеге асыруға;
 меншігіндегі ғимараттарды, тұрғын үй қорын,
жабдықтарды, мүлікті, ақша қаражатын,
бағалы қағаздарды және өзге де мүлікті
пайдалануға;
 меншігінде немесе мерзімсіз пайдалануда жер
учаскелерінің болуы;
 оқыту, ғылыми-зерттеу, өндірістік, сауда
және өзге де шаруашылық қызметті жүзеге
асыруға, кәсіпкерлік қызмет бойынша
табыстар мен шығыстарды есептеуге;
 жарғылық міндеттерді орындау мақсатында
салымшы ретінде шаруашылық қоғамдарда
және
серіктестіктерде
қатысуға
және
коммерциялық емес ұйымдар құруға;
 өз
атынан
шарттар,
келісім-шарттар,
келісімдер жасауға, мүліктік және жеке
мүліктік емес құқықтарға ие болуға және
міндетті болуға, жеке балансқа және қажет
болғанда құрылымдардың бірлестігіне кіретін
баланстарға ие болуға, өзінің теңгеде және
шетел валютасында шоттарының ел ішінде,

которых
отражается
в
общем
балансе
объединения.
7. Права и обязанности Объединения
7.1. Объединение приобретает права и принимает
на себя обязанности через свои руководящие
органы, действующие в пределах полномочий,
предоставленных уставом Объединения и
законодательством Республики
Казахстан.
Для осуществления уставных целей Объединение
в установленном законодательством Республики
Казахстан порядке имеет право:
 организовывать командировки и стажировки
членов, в том числе зарубежные, привлекать
зарубежных и казахстанских специалистов для
решения вопросов, связанных с деятельностью
Объединения;
 организовывать
по
предложению
республиканских и местных государственных,
хозяйственных и общественных органов
независимую экспертизу предоставляемых ими
материалов;
 осуществлять
целевое
финансирование
социально-экономических и иных программ и
проектов Объединения, в том числе на
коммерческой основе;
 пользоваться и распоряжаться имеющимися в
собственности
зданиями,
сооружениями,
жилищным
фондом,
оборудованием,
инвентарем, денежными средствами, ценными
бумагами и иным имуществом;
 иметь в собственности или в бессрочном
пользовании земельные участки;
 осуществлять
образовательную,
научноисследовательскую,
производственную,
торговую и иную хозяйственную деятельность,
вести
учет
доходов
и
расходов
по
предпринимательской деятельности;
 участвовать в целях выполнения уставных задач
в хозяйственных обществах и товариществах в
качестве вкладчика, создавать некоммерческие
организации;
 заключать от своего имени договоры, контракты,
соглашения, приобретать имущественные и
личные неимущественные права и нести
обязанности, иметь собственный баланс, и при
необходимости,
балансы
входящих
в
Объединение структур, свои счета в тенге и
иностранной валюте как в стране, так и за
рубежом, быть истцом и ответчиком в судебных
органах;
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сондай-ақ
шетелде
болуына,
сот
органдарында шағымданушы және жауапкер
болуға;
 өзінің қызметі туралы ақпаратты таратуға;
 соттарда және басқа да мемлекеттік
органдарда, өзге де қоғамдық бірлестіктерде
өзінің мүшелерінің құқықтары мен заңды
мүдделерін қорғауға;
 бұқаралық ақпарат құралдарын құруға;
 жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер
өткізуге;
 баспа қызметін жүзеге асыруға;
 өзінің жарғылық қызметінің мақсаттары мен
міндеттеріне
сәйкес
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
қайшы
келмейтін кез-келген шешімдер қабылдауға
және кез-келген іс-қимылдарды жасауға;
 ерікті
негізде
одақтарға,
қоғамдық
бірлестіктің ассоциациясына, халықаралық
коммерциялық
емес
бірлестіктердің
құрамына
кіруге,
халықаралық
байланыстарды
орнатуға
және
тиісті
келісімдер, меморандумдар, байланыстар
және с.с. жасасуға;
 Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген тәртіпте және негізде өзге де
құқықтарға ие және кез-келген қызметті
жүзеге асыруға құқығы бар.
7.2. Қоғамдық бірлестік:
 Қазақстан Республикасының заңнамасын,
сондай-ақ жарғыда көзделген нормаларды
сақтауға;
 өзінің мүшелеріне олардың құқықтары мен
мүдделерін қозғайтын құжаттар және
шешімдермен
танысу
мүмкіндігін
қамтамасыз етуге;
 өзінің мүшелерін ақша қаражатының түскені
және жұмсалуы туралы хабардар етуге;
 Тіркеуші органды тұрақты жұмыс істейтін
басқарушы органның орналасқан жерінің
және Бизнес сәйкестендіру номерлерінің
ұлттық тізіліміне енгізілетін мәліметтер
көлемінде басшылар туралы мәліметтердің
өзгергені туралы хабардар етуге міндетті.

 распространять
информацию
о
своей
деятельности;
 представлять и защищать права и законные
интересы своих членов в судах и других
государственных органах, иных общественных
объединениях;
 учреждать средства массовой информации;
 проводить собрания, митинги, демонстрации,
шествия и пикетирование;
 осуществлять издательскую деятельность;
 принимать в соответствии с целями и задачами
своей уставной деятельности любые решения и
совершать любые действия, не противоречащие
законодательству Республики Казахстан;
 на добровольной основе вступать в союзы,
ассоциации
общественных
объединений,
международные
некоммерческие
неправительственные объединения, налаживать
международные контакты и связи, заключать
соответствующие соглашения, меморандумы,
контракты и т.п.;
 осуществлять иные права и любую деятельность
на основании и в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан.
7.2. Общественное объединение обязано:
 соблюдать
законодательство
Республики
Казахстан, а также нормы, предусмотренные
уставом;
 обеспечить
своим
членам
возможность
ознакомиться с документами и решениями,
затрагивающими их права и интересы;
 информировать своих членов о поступлении и
расходовании денежных средств;
 информировать регистрирующий орган об
изменениях
местонахождения
постоянно
действующего руководящего органа и данных о
руководителях в объеме сведений, включаемых
в
Национальный
реестр
Бизнес
идентификационных номеров.
8. Порядок внесения изменений и дополнений
в устав

8.1. Внесение изменений и дополнений в устав
является компетенцией общего собрания.
8.2. Решение о постановке вопросов, связанных с
8. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар
внесением изменений и дополнений в Устав
енгізу тәртібі
принимаются после обсуждения в первичных
8.1. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар организациях, Советом и затем вносится в
енгізу жалпы жиналыстың құзыреті болып повестку дня общего собрания.
табылады.
8.3. Решение Общего Собрания членов о внесении
8.2. Жарғыға өзгерістер және толықтырулар изменений и дополнений в устав будет считаться
енгізумен байланысты сұрақтарды қою туралы
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