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«Қазақстан биоалуантүрлілікті сақтау 
ассоциациясы» 

Республикалық қоғамдық бірлестігінің 
 

ЖАРҒЫСЫ 
 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1.Əрі қарай «Қоғамдық бірлестік» деп аталатын 

«Қазақстан биоалуантүрлілікті сақтау 

ассоциациясы» осы Жарғымен қарастырылған 

мақсат пен міндеттерді бірлесіп жүзеге асыру үшін 

құрылған азаматтардың коммерциялық емес ерікті 

бірлестігі болып табылады. 

 

 

1.2.Қоғамдық бірлестіктің толық атауы: 

қазақ тілінде – «Қазақстан биоалуантүрлілікті 

сақтау ассоциациясы» Республикалық қоғамдық 

бiрлестiгi (ҚБСА); 

 

орыс тілінде – Республиканское общественное 

объединение «Казахстанская ассоциация 

сохранения биоразнообразия» (АСБК); 

 

ағылшын тілінде – «Association for the Conservation 

of Biodiversity of Kazakhstan» (ACBK) 

 

1.3.Қоғамдық бірлестік өзінің қызметінде барлық 

мүшелердің еріктілігі мен тең құқылығы, өзін-өзі 

басқару, заңдылық жəне жариялылық принциптерін 

басшылыққа алады. 

1.4.Қоғамдық бірлестік Қазақстан 

Республикасының Конституциясы, Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасы 

аясында жəне осы Жарғыға сəйкес əрекет етеді. 

1.5.Қоғамдық бірлестік мемлекеттік тіркеуге 

алынған сəттен бастап заңды тұлға болып 

табылады, оның жеке меншік құқығы бойынша 

дараланған мүлкі, дербес балансы бар, дөңгелек 

мөрі, мөртаңбалары мен орыс, қазақ жəне ағылшын 

тілдеріндегі атауы жазылған бланкілері, теңгеде 

жəне шетел валютасында есеп айырысу жəне өзге 

де шоттары бар. 

1.6.Қоғамдық бірлестіктің жеке логотипі бар (1-

Қосымша). Қоғамдық бірлестіктің рəміздері 

УСТАВ 
 

Республиканского общественного 
объединения 

«Казахстанская ассоциация сохранения 
биоразнообразия» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Республиканское общественное объединение 

«Казахстанская ассоциация сохранения 

биоразнообразия», именуемое в дальнейшем 

«Общественное объединение», является 

добровольным некоммерческим объединением 

граждан, созданным для совместной реализации 

целей и задач, предусмотренных настоящим 

Уставом.  

1.2.Полное наименование Общественного 

объединения: 

на казахском языке – «Қазақстан 

биоалуантүрлілікті сақтау ассоциациясы» 

Республикалық қоғамдық бiрлестiгi (ҚБСА); 

на русском языке – Республиканское 

общественное объединение «Казахстанская 

ассоциация сохранения биоразнообразия» 

(АСБК); 

на английском языке – «Association for the 

Conservation of Biodiversity of Kazakhstan» 

(ACBK). 

1.3.Общественное объединение в своей 

деятельности руководствуется принципами 

добровольности, равноправия всех его членов, 

самоуправления, законности и гласности. 

1.4.Общественное объединение действует в 

рамках Конституции Республики Казахстан, 

действующего законодательства Республики 

Казахстан и в соответствии с настоящим Уставом. 

1.5.Общественное объединение является 

юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, обладает 

обособленным имуществом на праве 

собственности, имеет самостоятельный баланс, 

круглую печать, штампы и бланки со своим 

наименованием на русском, казахском и 

английском языках, расчетный и иные счета в 

тенге и иностранной валюте. 

1.6.Общественное объединение имеет 
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Қазақстан Республикасының заңдарымен 

белгіленген тəртіпте мемлекеттік тіркеуге жəне 

есепке алынуға тиіс. 

 

1.7.Қоғамдық бірлестіктің өзінің филиалдары мен 

өкілдіктерін аша алады. 

1.8.Қоғамдық бірлестіктің қазақстандық жəне 

халықаралық қоғамдық бірлестіктерге кіре алады, 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына жəне осы бірлестіктердің жарғысына 

сəйкес құқықтарға ие болып, міндеттемелер арта 

алады, тікелей халықаралық байланыстар мен 

қарым-қатынастар жасап тұра алады, қазақстандық 

жəне шетелдік ұйымдармен жəне мекемелермен, 

сонымен қатар коммерциялық емес үкіметтік емес 

бірлестіктермен келісімдер жасай алады.  

 

1.9.Қоғамдық бірлестік өз қызметін Қазақстан 

Республикасының аумағында жүзеге асырады. 

Қоғамдық бірлестіктің тұрақты əрекет етуші 

басқару органының орналасқан жері - Қазақстан 

Республикасы, Астана қаласы, 010000, Алматы 

ауданы, Бейбітшілік к-сі, 18-үй, 406-кеңсе. 

 
 
2. ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ 

МАҚСАТЫ МЕН МƏНІ 

2.1. Қоғамдық бірлестіктің қызметiнiң мəні 

Қазақстанның биологиялық алуан түрлілігін 

сақтап қалуға бағытталған қызмет болып 

табылады. 

 

2.2. Қоғамдық бірлестіктің қызметiнiң мақсаты: 

 

2.2.1 Қазақстанның биологиялық алуан түрлілігін  

сақтау жəне барлық мүдделі тараптарды тарту 

арқылы оның пайдаланылу тұрақтылығын 

қамтамасыз ету; 

2.2.2.Қазақстан азаматтарының табиғатты 

қорғаудағы ой өрісін қалыптастыру, оларды 

биологиялық алуан түрлілікті сақтау саласындағы 

белсенді қызметке тарту, Қазақстанның болашақ 

табиғатына деген жауапкершілік сезімін тəрбиелеу, 

Қазақстан азаматтарының экологиялық ағарту ісіне 

жан-жақты қолдау көрсету; 

2.2.3.Қазақстанның биологиялық алуан түрлілігін 

сақтау жəне тұрақты пайдалану үшін ғылыми 

білімдер мен əдістерді жақсарту; 

2.2.4 Қазақстанда биологиялық алуан түрлілікті 

сақтауды тұрақты қаржыландыру жүйесін дамытуға 

көмек көрсету.  

2.3 Қоғамдық бірлестік алдына қойған 

мақсаттарын жүзеге асыру үшін төмендегi 

жағдайларды орындауға құқылы: 

2.3.1.Биологиялық алуан түрлілікті зерттеу жəне 

сақтау жөніндегі ұлттық жəне халықаралық 

собственный логотип (Приложение 1). Символика 

Общественного объединения подлежит 

государственной регистрации и учету в порядке, 

установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

1.7.Общественное объединение может открывать 

свои филиалы и представительства. 

1.8.Общественное объединение может вступать в 

казахстанские и международные общественные 

объединения, приобретать права и нести 

обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан и 

уставами этих объединений, поддерживать 

прямые международные контакты и связи, 

заключать соглашения с казахстанскими и 

иностранными организациями и учреждениями, в 

том числе с некоммерческими 

неправительственными объединениями. 

1.9.Общественное объединение осуществляет 

свою деятельность на территории Республики 

Казахстан. Местонахождение постоянно 

действующего органа управления Общественного 

объединения – Республика Казахстан, г. Астана, 

010000, район «Алматы», ул. Бейбитшилик, д. 18, 

оф. 406. 

 
 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

2.1. Предметом деятельности Общественного 

объединения является деятельность, 

направленная на сохранение биологического 

разнообразия Казахстана. 

 

2.2. Целями деятельности Общественного 

объединения являются: 

2.2.1. Сохранение биологического разнообразия  

Казахстана и обеспечение устойчивости его 

использования с вовлечением всех 

заинтересованных сторон;  

2.2.2.Формирование у граждан Казахстана 

природоохранного мировоззрения, вовлечение их 

в активную деятельность в области сохранения 

биологического разнообразия, воспитание чувства 

ответственности за будущее природы Казахстана, 

всемерное содействие экологическому 

просвещению граждан Казахстана; 

2.2.3.Улучшение научных знаний и методов для 

сохранения и устойчивого использования 

биологического разнообразия Казахстана; 

2.2.4.Содействие развитию устойчивой    системы 

финансирования сохранения биологического 

разнообразия в Казахстане. 

 

2.3. Для осуществления поставленных целей 

Общественное объединение имеет право: 
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нысаналы бағдарламалар мен жобаларды əзірлеуде 

жəне іске асыруда бастамашы болу жəне қатысу; 

 

2.3.2.Қазақстанның биологиялық алуан түрлілігінің, 

жекелеген түрлердің экожүйелері мен 

биологиясының қазіргі жай-күйіне ғылыми 

зерттеулер жүргізу, биологиялық алуан түрлілікті 

сақтау жəне тиімді пайдалану жөнінде ұсыныстар 

əзірлеу; 

2.3.3.Қазақстанның биологиялық алуан түрлілігін 

сақтау жөніндегі қызметті, оның ішінде оларға 

қайырымдылық көмек көрсету арқылы жүзеге 

асыратын мемлекеттік жəне өзге де мекемелер мен 

ұйымдарға, сондай-ақ жеке тұлғаларға көмек 

көрсету; 

2.3.4.Қазақстанның биологиялық алуан түрлілігін 

зерттеу жəне сақтау саласындағы халықаралық 

ынтымақтастықты дамыту, халықаралық 

коммерциялық емес үкіметтік емес бірлестіктерге 

кіру; 

2.3.5.Қоғамдық бірлестік жұмысына қатысуға 

Қазақстанның биологиялық алуан түрлілігін 

сақтауға мүдделі заңды жəне жеке тұлғалардың кең 

тобын, оның ішінде экологиялық қорларды, 

табиғатты қорғау жөніндегі аймақтық органдарды 

жəне басқа да ұйымдарды, мекемелерді, қоғамдық 

бірлестіктерді жəне өзге де құрылымдарды, 

əкімшілік органдардың мүдделі қызметкерлерін, 

мамандарды, қоғам қайраткерлері мен басқа да 

азаматтарды, ең алдымен Қоғамдық бірлестіктің 

мүшелерінің арасынан тарту; 

 

 

2.3.6.Əртүрлі санаттағы ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтарды құру туралы дəлелді ұсыныстарды алға 

тарту жəне оларды жобалауға қатысу; 

 

2.3.7.Бұқаралық мəдени-ағартушылық қызметті, 

оның ішінде байқаулар, пікірталастар, 

викториналар, көрмелер ұйымдастыру; 

Қазақстанның биологиялық алуан түрлілігін 

зерттеу жəне сақтау жөніндегі түрлі мəселелер 

бойынша конференциялар, семинарлар, дəрістер, 

білім беру турларын, кеңестер өткізу; 

2.3.8.Бұқаралық ақпарат құралдары үшін 

Қазақстанның биологиялық алуан түрлілігін сақтау 

туралы баспасөз хабарламаларын, бейнефильмдер 

жəне басқа да материалдар дайындау; 

2.3.9.Бұқаралық ақпарат құралдарын құру, 

заңнамаға сəйкес баспа қызметін жүзеге асыру 

жəне баспа өнімдерін өткізу, өз қызметі туралы 

ақпарат тарату, ақпараттық бюллетендер, 

журналдар, ғылыми жинақтар, монографиялар, 

сондай-ақ Қазақстанның биологиялық алуан 

түрлілігін зерттеу жəне сақтау саласындағы өзге де 

полиграфиялық өнімдерді жариялау; 

 

 

 

 

2.3.1.Инициировать и принимать участие в 

разработке и реализации национальных и 

международных целевых программ и проектов по 

изучению и сохранению биологического 

разнообразия; 

2.3.2.Проводить научные исследования 

современного состояния биологического 

разнообразия Казахстана, экосистем и биологии 

отдельных видов, разрабатывать рекомендации по 

сохранению и рациональному использованию 

биологического разнообразия; 

2.3.3.Содействовать государственным и иным 

учреждениям и организациям, а также частным 

лицам, осуществляющим деятельность по 

сохранению биологического разнообразия 

Казахстана, в том числе путем оказания им 

благотворительной помощи; 

2.3.4.Развивать международное сотрудничество в 

области изучения и сохранения биологического 

разнообразия Казахстана, вступать в 

международные некоммерческие 

неправительственные объединения; 

2.3.5 Привлекать к участию в работе 

Общественного объединения  широкий круг 

юридических и физических лиц, 

заинтересованных в сохранении биологического 

разнообразия Казахстана, в том числе 

экологические фонды, территориальные органы по 

охране природы и другие организации, 

учреждения, общественные объединения и иные 

структуры, заинтересованных работников 

административных органов, специалистов, 

общественных деятелей и других граждан, в 

первую очередь из числа членов Общественного 

объединения; 

2.3.6. Выступать с обоснованными 

предложениями о создании и участвовать в 

проектировании особо охраняемых природных 

территорий различных категорий; 

2.3.7.Организовывать массовую культурно-

просветительскую деятельность, в т. ч. конкурсы, 

диспуты, викторины, выставки; проводить 

конференции, семинары, лекции, образовательные 

туры, консультации по различным вопросам 

изучения и сохранения биологического 

разнообразия Казахстана; 

2.3.8.Готовить пресс-релизы, видеофильмы и 

другие материалы о сохранении биологического 

разнообразия Казахстана для средств массовой 

информации; 

2.3.9.Учреждать средства массовой информации, 

осуществлять издательскую деятельность и 

реализовывать печатную продукцию в 

соответствии с законодательством, распространять 

информацию о своей деятельности, публиковать 

информационные бюллетени, журналы, научные 

сборники, монографии, труды конференций и 

совещаний, определители, буклеты, плакаты, а 

также иную полиграфическую продукцию в 

области изучения и сохранения биологического 
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2.3.10.Қазақстанның тірі табиғатына ықтимал 

əсерін бағалау мақсатында аумақтарды 

шаруашылық жəне өзге де пайдалану жобаларына, 

нормативтік құқықтық құжаттар жобаларына 

тəуелсіз экологиялық сараптама жүргізу; 

 

2.3.11.Қазақстанның биологиялық алуан түрлілігін 

зерттеумен жəне сақтаумен байланысты 

конференциялар, семинарлар, іскерлік кездесулер, 

іссапарлар ұйымдастыру жөніндегі қызметтер 

көрсету;  

2.3.13.Қазақстанның биологиялық алуан түрлілігін 

зерттеумен, сақтаумен жəне пайдаланумен 

байланысты жаратылыстану-ғылыми, биологиялық, 

техникалық-экономикалық негіздемелер, 

ұсыныстар əзірлеу жəне сараптамалар жүргізу 

жөніндегі қызметтер көрсету;  

2.3.14.Ғылыми-танымдық жəне табиғат 

қорғаушылық турларын ұйымдастыру; 

2.3.15. Қазақстанның биологиялық алуан түрлілігін 

сақтау жəне тұрақты пайдалану бойынша 

практикалық қызметті жүзеге асыру, қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес жануарлар əлемін қорғаудың 

мемлекеттік емес қызметін құру;  

 

2.3.16. Қазақстандық жəне шетелдік жоғары жəне 

арнаулы орта оқу орындарының студенттері үшін 

ғылыми-өндірістік практикалар өткізу;  

 

2.3.17.Қолданыстағы заңнамаға сəйкес филиалдар, 

өкілдіктер, секциялар, комиссиялар, жұмыс 

топтарын жəне басқа да бөлімшелер құру; 

 

2.3.18.Мақсатты қорлар, еңбек ұжымдарын, 

ақпараттық орталықтар жəне Қазақстанның 

биологиялық алуан түрлілігін зерттеумен жəне 

сақтаумен байланысты басқа да 

ұйымдастырушылық құрылымдар құру; 

2.3.19.Қоғамдық бірлестіктің өкілдерін 

Қазақстанның шегінде жəне шетелге іссапарларға 

жіберу, сондай-ақ шетелден мамандар шақыру. 

 

2.3.20Жиналыстар, митингілер, демострациялар, 

шерулер мен пикеттер өткізу; 

2.3.21.Соттарда жəне басқа мемлекеттік 

органдарда, өзге де қоғамдық бірлестікетерде 

ҚБСА қызметімен байланысты мəселелер бойынша 

өз мүшелерінің құқықтары мен заңды мүдделерін 

білдіру жəне қорғау; 

2.3.22.Қазақстан Республикасының заңнамасына 

қайшы келмейтін өзге де өкілеттіктерді, оның 

ішінде бұл Қоғамдық бірлестіктің жарғылық 

мақсаттарына қол жеткізуді білдіретіндіктен, 

кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыру. 

 

3 ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТІҢ МЕНШІГІ 
ЖƏНЕ ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІ 

разнообразия Казахстана; 

2.3.10.Проводить независимую экологическую 

экспертизу проектов хозяйственного или иного 

использования территории, проектов нормативных 

правовых документов по оценке их 

потенциального влияния на живую природу 

Казахстана; 

2.3.11.Оказывать услуги по организации 

конференций, семинаров, рабочих встреч, поездок, 

связанных с изучением и сохранением 

биологического разнообразия Казахстана и их 

пропагандой; 

2.3.13.Оказывать услуги по разработке 

естественно - научных, биологических, технико-

экономических обоснований, рекомендаций и 

проведению экспертиз, связанных с изучением, 

сохранением и использованием биологического 

разнообразия; 

2.3.14.Организовывать научно-познавательные и 

природоохранные туры;  

2.3.15.Осуществлять практическую деятельность 

по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия Казахстана, 

создавать негосударственную службу охраны 

животного мира в соответствии с действующим 

законодательством; 

2.3.16.Проводить научно-производственные и 

учебные практики для студентов казахстанских и 

зарубежных высших и средних специальных 

учебных заведений;  

2.3.17.Создавать в соответствии с действующим 

законодательством филиалы, представительства, 

секции, комиссии, рабочие группы и другие 

подразделения; 

2.3.18.Создавать целевые фонды, трудовые 

коллективы, информационные центры и другие 

организационные структуры, связанные с 

изучением и сохранением биологического 

разнообразия Казахстана; 

2.3.19.Командировать представителей 

Общественного объединения в пределах 

Казахстана и за рубеж, а также приглашать 

специалистов из-за рубежа. 

2.3.20.Проводить собрания, митинги, 

демонстрации, шествия и пикетирование; 

2.3.21.Представлять и защищать права и законные 

интересы своих членов в судах и других 

государственных органах, иных общественных 

объединениях по вопросам, связанным с 

деятельностью АСБК; 

2.3.22. Осуществлять иные полномочия, не 

противоречащие законодательству Республики 

Казахстан, в том числе предпринимательскую 

деятельность постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей Общественного 

объединения. 

 
3. СОБСТВЕННОСТЬ И ФИНАНСОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
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3.1. Қоғамдық бірлестік негізгі жəне айналымдағы 

қаражаттарды дербес құрады, өзінің атынан 

мəмілелерге отырады, өзінің міндеттемелері 

бойынша мүліктік жауапкершілік көтереді. 

 

3.2. Қоғамдық бірлестіктің иелігінде жер 

учаскелері, ғимараттар, құрылымдар, ғимараттар, 

тұрғын үй қоры, көлік құралдары, жабдықтар, 

құрал-саймандар, мəдени-ағартушылық жəне 

сауықтыру мақсатындағы мүлік, ақшалар, бағалы 

қағаздары, сонымен қатар осы Жарғымен 

белгіленген Қоғамдық бірлестіктің қызметін 

материалдық қамтамасыз етуге қажетті өзге де 

мүлік түрлері болуы мүмкін. 
 

 

3.3. Қоғамдық бірлестіктің қаражаттарын құру 

көздері болып мыналар табылады: 

3.3.1.Мақсатты жарналар, сонымен қатар Қоғамдық 

бірлестіктің мүшелерінің мүшелік жарналары;  

3.3.2.Ерікті ақшалай жəне мүліктік 

қайырымдылықтар, гранттар; 

3.3.3.Кəсіпкерлік, баспа, сыртқы экономикалық 

қызметтен жəне азаматтық-құқықтық мəмілелерден 

түсетін табыстар; 

3.3.4.Қоғамдық бірлестікпен өткізілетін 

семинарлардан, лекциялардан, көрмелерден, 

кеңестерден жəне өзге де шаралардан түсетін 

түсімдер;  

3.3.5.Құнды қағаздар мен салымдар (депозиттер) 

бойынша алынатын дивидендтер (табыстар, сыйақы 

(мүдде);  

3.3.6.Қазақстан Республикасының заңдарымен 

тыйым салынбаған өзге де түсімдер.  

3.4 Қоғамдық бірлестіктің мүшелерінің жарналары 

ақшалай сипатта болуы мүмкін. Мүшелік 

жарналардың мөлшері Қоғамдық бірлестіктің 

Кеңесімен белгіленеді.  

3.5. Қоғамдық бірлестікке оның мүшелерімен, 

сонымен қатар Қоғамдық бірлестіктің қызметіне 

қаржылық демеу көрсететін өзге де заңды жəне 

жеке тұлғалармен берілген мүлік Қоғамдық 

бірлестіктің меншігі болып табылады. 

 

3.6. Қоғамдық бірлестік қолданыстағы заңнамаға 

сəйкес қайырымдылық қызмет өткізуге қатысады. 

 

3.7. Қоғамдық бірлестікпен алынатын барлық 

қаражаттар Жарғыға сəйкес оның мақсаты мен 

міндеттерін орындау үшін пайдаланылады. 

3.8. Қоғамдық бірлестік өзіне тиесілі мүлкімен 

жауап береді, ол мүлікке қолданыстағы заңнамаға 

сəйкес өндіріп алу белгіленуі мүмкін. Қоғамдық 

бірлестік өзінің мүшелерінің міндеттемелері 

бойынша жауап бермейді, сондай-ақ Қоғамдық 

бірлестіктің мүшелері де Қоғамдық бірлестіктің 

міндеттемелері бойынша жауап бермейді. 
 

 

3.1. Общественное объединение самостоятельно 

формирует основные и оборотные средства, 

вступает в сделки от своего имени, несет 

имущественную ответственность по своим 

обязательствам. 

3.2. Общественное объединение может иметь в 

собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, 

транспортные средства, оборудование, 

инвентарь, имущество культурно-

просветительного и оздоровительного 

назначения, деньги, ценные бумаги, а также иные 

виды имущества, необходимого для 

материального обеспечения деятельности 

Общественного объединения, определенной 

настоящим Уставом. 

3.3. Источниками образования средств 

Общественного объединения являются: 

3.3.1.Целевые взносы, в т. ч. членские взносы 

членов Общественного объединения; 

3.3.2.Добровольные денежные и имущественные 

пожертвования, гранты; 

3.3.3.Доходы от предпринимательской, 

издательской, внешнеэкономической деятельности 

и гражданско-правовых сделок; 

3.3.4.Поступления от проводимых Общественным 

объединением семинаров, лекций, выставок, 

консультаций и иных мероприятий; 

3.3.5.Дивиденды (доходы, вознаграждение 

(интерес), получаемые по ценным бумагам и 

вкладам (депозитам)). 

3.3.6.Иные поступления, не запрещенные 

законодательством Республики Казахстан 

 

3.4. Взносы членов Общественного объединения 

могут иметь денежный характер. Размер 

членских взносов определяется Советом 

Общественного объединения. 

3.5. Имущество, переданное Общественному 

объединению его членами, а также иными 

юридическими и физическими лицами, 

оказывающими финансовую поддержку 

деятельности Общественного объединения, 

является собственностью Общественного 

объединения. 

3.6. Общественное объединение в соответствии с 

действующим законодательством участвует в 

проведении благотворительной деятельности. 

3.7. Все средства, получаемые Общественным 

объединением, используются на выполнение его 

целей и задач в соответствии с Уставом. 

3.8. Общественное объединение несет 

ответственность принадлежащим ему 

имуществом, на которое в соответствии с 

действующим законодательством может быть 

обращено взыскание. Общественное 

объединение не несет ответственности по 

обязательствам своих членов, равно как и члены 

не несут ответственности по обязательствам 
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3.9. Қоғамдық бірлестік өзінің даму жолын дербес 

белгілейді, өзінің кəсіпкерлік, сыртқы 

экономикалық, қаржылық жəне өзге қызметін 

жоспарлайды. 

 

3.10. Қоғамдық бірлестіктің табыстары жарғылық 

мақсаттарға бағытталады жəне оның мүшелерінің 

арасында қайта бөлініске түспейді.  

3.11. Қоғамдық бірлестік мен оның құрылымдық 

бөлімшелерінің мүлікті басқару жөніндегі 

құқықтары қолданыстағы заңнамамен жəне 

Қоғамдық бірлестіктің құжаттарымен белгіленеді. 

3.12. Қоғамдық бірлестіктің мүлкіне иелік етумен 

байланысты Қоғамдық бірлестік пен мүдделі 

тұлғалар арасындағы мəмілелер мүдделер 

қақтығысының туындауын болжамдайды. Мүдделі 

тұлғалар Қоғамдық бірлестіктің Атқарушы 

Директоры, Қоғамдық бірлестіктің Кеңесі мен 

Тексеру комиссиясының мүшелері, ҚБСА жəне 

басқару органдарының құрамына Ассоциясының 

аталған өкілдері не олардың туыстары кіретін 

ұйымдардың мүлкіне иелік ету өкілеттіктері бар 

ҚБСА қызметкерлері болып табылады.  

3.13. Қоғамдық бірлестік пен мүдделі тұлғалар 

арасындағы Қоғамдық бірлестік мүлкіне иелік 

етумен байланысты мəмілелер мүдделер 

қақтығысының болуын жобалайды. Мүдделі 

тұлғалар Атқарушы Директор, Кеңес пен 

Ревизиялық комиссия мүшелері, мүлікке иелік ету 

өкілеттіліктері бар қызметкерлер мен басқару 

органдары немесе құрылтайшылар құрамына 

Қоғамдық бірлестіктің аталмыш өкілдері немесе 

олардың туыстары кіретін ұйымдар болып 

табылады. 

 

3.14. Мүдделер қақтығысы болуы мүмкін мəміле 

Қоғамдық бірлестік Кеңесі тарапынан бекітілуі 

тиіс. Қоғамдық бірлестіктің Атқарушы директоры 

Кеңесті мұндай мəміленің болжалды жасалуы 

туралы ақпараттандыруы тиіс. 

3.15. Егер мəміле Қоғамдық бірлестіктің Кеңесімен 

бекітілмесе, мүдделер қақтығысы болған жағдайда 

жасалған мұндай мəміле нəтижесінде Қоғамдық 

бірлестікке келтірілген шығындарды өтеу бойынша 

жауапкершілікті мүдделі тұлға арқалайды. Егер 

шығындар бірнеше мүдделі тұлғалардың іс-

қимылдары нəтижесінде пайда болса, олар 

Қоғамдық бірлестік алдында ортақ жауапкершілік 

танытуы тиіс. 

 

 

3.16. Шығындарды өтеумен қатар, мүдделі тұлға 

сондай-ақ Қоғамдық бірлестікке ондай мəмілені 

жасасу нəтижесінде алған бүкіл табысын қайтаруы 

тиіс. 

 

Общественного объединения. 

3.9. Общественное объединение самостоятельно 

определяет пути своего развития, планирует 

свою предпринимательскую, 

внешнеэкономическую, финансовую и иную 

деятельность. 

3.10. Доходы Общественного объединения 

направляются на уставные цели и не подлежат 

перераспределению между его членами. 

3.11. Права Общественного объединения и его 

структурных подразделений по управлению 

имуществом определяются действующим 

Уставом.  

3.12. Для организации деятельности филиалов 

Общественное объединение наделяет филиалы 

необходимым имуществом. Все имущество 

филиалов закрепляется на балансе 

Общественного объединения. Управление 

имуществом филиалов осуществляется 

Исполнительным Директором Общественного 

объединения. 

 
 

3.13. Сделки между Общественным объединением 

и заинтересованными лицами, связанные с 

распоряжением имуществом Общественного 

объединения, предполагают наличие конфликта 

интересов. Заинтересованными лицами являются 

Исполнительный Директор, члены Совета и 

Ревизионной комиссии, сотрудники, имеющие 

полномочия распоряжаться имуществом и 

организации, в состав органов управления или 

учредителей которых входят указанные 

представители Общественного объединения либо 

их родственники. 

3.14. Сделка, в которой предполагается конфликт 

интересов, должна быть утверждена Советом 

Общественного объединения. Исполнительный 

Директор Общественного объединения должен 

проинформировать Совет о предполагаемом 

заключении такой сделки.  

3.15. Заинтересованное лицо несет 

ответственность по возмещению убытков, 

причиненных Общественному объединению в 

результате такой сделки, заключенной при 

наличии конфликта интересов, если сделка не 

была утверждена Советом Общественного 

объединения. Если убытки возникли в результате 

действий нескольких заинтересованных лиц, они 

должны нести солидарную ответственность перед 

Общественным объединением.  

3.16. Дополнительно к возмещению убытков такое 

заинтересованное лицо должно также вернуть 

Общественному объединению весь доход, 

полученный этим лицом в результате заключения 

такой сделки. 
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4. ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТІҢ 
МҮШЕЛЕРІ, ОЛАРДЫҢ 
ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

4.1. Қоғамдық бірлестіктің мүшелері ретінде 

Қоғамдық бірлестіктің Жарғысын мойындайтын 

жəне оның қызметіне қатысатын Қазақстан 

Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтар 

жəне азаматтағы жоқ тұлғалар бола алады.  

 

4.2. Қоғамдық бірлестік мүшелігіне қабылдау 

мүшелік жарнаны төлеуден кейін Қоғамдық 

бірлестікке енуге тілек білдірушінің жазбаша 

өтініші бойынша жүзеге асырылады. Қоғамдық 

бірлестік мүшелігіне қабылдау тіркеу сипатына ие, 

алайда өтініш берушінің алдыңғы қызметі/айтылған 

ұстанымы Қоғамдық бірлестік Жарғысына сəйкес 

келмеген жағдайларда, Кеңес шешімімен өтініш 

кері қайтарылуы мүмкін. 

 

4.3. Қоғамдық бірлестіктің мүшелерінің құқықтары: 
 

4.3.1.Қоғамдық бірлестіктің Жалпы 

жиналыстарына шешуші дауыс беру құқығымен 

қатысу. 16 жасқа толған Қоғамдық бірлестіктің 

мүшелері белсенді сайлау құқығына ие (Жалпы 

жиналысты өткізуге дейін 90 күн мүшелікте болу 

мерзімімен); Қоғамдық бірлестіктің басқару 

органдарына 18 жасқа толған Қоғамдық 

бірлестіктің мүшелері сайлана алады. 

4.3.2.Қоғамдық бірлестікпен жүзеге асырылатын 

барлық шаралар мен қызмет түрлеріне қатысу;  

 

4.3.3.Қоғамдық бірлестіктің Атқарушы 

Директорының жазбаша тапсырмасы бойынша 

мемлекеттік жəне қоғамдық органдарда Қоғамдық 

бірлестікті таныту; 

 

4.3.4.Қоғамдық бірлестік Кеңесінің келісуімен 

секцияларға, комиссияларға, жұмыс топтарына, 

клубтарға жəне бейін немесе қызметтің басым 

бағыттары бойынша басқа да топтарға бірігуге; 

 

4.3.5.Қоғамдық бірлестіктің жұмысы туралы толық 

мəліметтер алу; 

4.3.6.Қоғамдық бірлестіктің кез келген органдарына 

оның қызметіне қатысты сұрақтар бойынша 

ұсыныстар енгізу; 

4.3.7.Қоғамдық бірлестік қызметімен байланысты 

өз құқықтарының қорғалуына ықпалдастық 

танытуды өтініп, Қоғамдық бірлестіктің басқару 

органдарына жүгінуге. 

4.3.8.Қоғамдық бірлестіктің мүшелерінің 

құрамынан өзінің қалауы бойынша ерікті шығу. 
 

4.4. Қоғамдық бірлестіктің мүшелерінің міндеттері: 

4.4.1.Қоғамдық бірлестіктің Жарғысын сақтау жəне 

басқару органдарының шешімдерін орындау; 

4. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ, ИХ ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ 

 
4.1. Членами Общественного объединения, в 

соответствии с действующим законодательством, 

могут быть граждане Республики Казахстан, 

иностранные граждане и лица без гражданства, 

признающие Устав Общественного объединения и 

другие регулирующие Положения. 

4.2. Прием в члены Общественного объединения  

осуществляется по письменному заявлению 

желающего вступить в Общественное 

объединение после уплаты членского взноса. 

Прием в члены Общественного объединения  

носит регистрационный характер, но заявление 

может быть отклонено решением Совета в 

случаях, если предыдущая деятельность/ 

высказанная позиция заявителя не соответствуют 

Уставу Общественного объединения. 

 

4.3. Члены Общественного объединения имеют 

право: 

4.3.1. Принимать участие в Общих собраниях 

Общественного объединения. Право решающего 

голоса имеют члены Общественного объединения, 

достигшие 16 лет, со стажем членства в не менее 

чем 90 дней на момент проведения Общего 

собрания. В органы управления Общественного 

объединения могут быть избраны члены 

Общественного объединения, достигшие 18 лет. 

4.3.2. Принимать участие во всех мероприятиях и 

видах деятельности, осуществляемых 

Общественным объединением; 

4.3.3. По письменному поручению Председателя 

Совета или Исполнительного директора 

Общественного объединения представлять 

Общественное объединение в государственных, 

частных и общественных организациях; 

4.3.4. Объединяться в секции, комиссии, рабочие 

группы, клубы и другие группы по профилю или 

приоритетным направлениям деятельности, по 

согласованию с Советом Общественного 

объединения; 

4.3.5. Получать полную информацию о работе 

Общественного объединения; 

4.3.6. Вносить предложения в любые органы 

Общественного объединения по вопросам, 

связанным с его деятельностью; 

4.3.7. Обращаться в органы управления 

Общественной организации за содействием в 

защите своих прав, связанных с деятельностью 

Общественного объединения. 

4.3.8. Свободно выйти из членов Общественного 

объединения по своему желанию. 

 

4.4. Члены Общественного объединения обязаны: 

4.4.1. Соблюдать Устав и выполнять решения 

органов управления Общественного объединения; 
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4.4.2.Қоғамдық бірлестіктің жарғылық мақсаттарын 

жүзеге асыруға белсенді қолдау көрсету жəне 

қатысу; 

4.4.3.Жыл сайынғы мүшелік жарналарды Қоғамдық 

бірлестіктің Жалпы жиналысының жəне Кеңесінің 

шешімдерімен қарастырылған тəртіпте жəне 

мөлшерде уақытылы жəне толық көлемде енгізу; 

4.4.4.Қоғамдық бірлестіктің қызметі туралы құпия 

ақпаратты жəне коммерциялық құпияны құрайтын 

мəліметтерді жарияламау (коммерциялық құпия 

ретінде Қоғамдық бірлестікке залал тигізуі мүмкін 

кез келген ақпарат саналады), сонымен қатар 

Қоғамдық бірлестікке нұқсан тигізуі мүмкін кез 

келген қызметті атқарудан бас тарту 
 

 
 

4.5. Мүшені Қоғамдық бірлестіктің құрамынан 

шығару келесі түрде жүзеге асады:    

4.5.1.Ерікті шығу кезінде мүшенің жазбаша өтініші 

бойынша;   

4.5.2.Осы Жарғы талаптарын  сақтамаған жағдайда 

Қоғамдық бірлестіктің Кеңесінің негізделген 

шешімі бойынша;   

4.5.3.Қоғамдық бірлестіктің мүшесі үстіміздегі 

жылдың 31 желтоқсанына дейін мүшелік жарнаны 

төлемеген жағдайда, автоматты түрде.   

 

4.6.Белгіленген  мүшелік жарна сомасын мерзімінде 

төлемеген Қоғамдық бірлестіктің мүшелері 

Қоғамдық бірлестіктің Жалпы жиналысында дауыс 

беру құқығынан жəне Қоғамдық бірлестіктің 

мұшелерінің басқа да құқықтарынан айырылады. 

Жарналарды төлеу бойынша қарыздарды өтеген 

соң, Қоғамдық бірлестіктің мүшелерінің Қоғамдық 

бірлестіктің жиналыстарына қатысу өкілеттіктері 

қайтарылады. 
 

 

5. ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТІҢ БАСҚАРУ 
ОРГАНДАРЫ, ОЛАРДЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ 

ЖƏНЕ ҚҰРЫЛУ ТƏРТІБІ 
 

     5.1. Қоғамдық бірлестік құрылымы: 

 

     5.1.1. Жоғары басқару органы – Қоғамдық 

бірлестіктің Жалпы жиналысы; 

 

   5.1.2. Атқарушы басқару органы – Қоғамдық 

бірлестіктің Кеңесі;  

 

5.1.3. Бақылаушы орган – Қоғамдық бірлестіктің 

Ревизиялық комиссиясы. 

5.2. Қоғамдық бірлестіктің жоғары басқару органы 

екі күнтізбелік жылда кем дегенде бір рет 

шақырылатын Қоғамдық бірлестіктің Жалпы 

жиналысы болып табылады. Жалпы жиналыс 

кезекті жəне кезектен тыс болып, мүшелердің 

жалпы жиналысы немесе Қазақстанның облыстары 

мен республикалық маңызы бар қалаларынан 

4.4.2. Активно способствовать и участвовать в 

осуществлении уставных задач Общественного 

объединения; 

4.4.3. Своевременно и в полном объеме вносить 

ежегодно членские взносы в размере и в порядке, 

предусмотренными решениями Совета 

Общественного объединения. 

4.4.4. Не разглашать конфиденциальную 

информацию о деятельности Общественного 

объединения и сведения, составляющие 

коммерческую тайну (коммерческой тайной 

считается любая информация, разглашение 

которой может нанести ущерб Общественному 

объединению), а также воздерживаться от всякой 

иной деятельности, которая может нанести ущерб 

Общественному объединению. 
 

4.5. Исключение члена из Общественного 

объединения осуществляется: 

 

4.5.1. По письменному заявлению члена при 

добровольном выходе. 

4.5.2. По мотивированному решению Совета 

Общественного объединения за несоблюдение 

настоящего Устава и других регулирующих 

положений Общественного объединения; 

4.5.3. Автоматически при неуплате членом 

Общественного объединения членского взноса за 

календарный год до 31 декабря текущего года. 

4.6. Члены Общественного объединения, не 

уплатившие в срок установленной суммы 

членских взносов, лишаются права голоса на 

Общем собрании Общественного объединения и 

других прав членов Общественного объединения. 

После погашения задолженности по оплате 

взносов, правомочия членов Общественного 

объединения участвовать в собраниях 

Общественного объединения и другие правомочия 

восстанавливаются. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, ИХ 

КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК 
ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Структура Общественного объединения: 

 

5.1.1. Высший орган управления - Общее        

собрание Общественного объединения; 

 

5.1.2. Исполнительный орган управления - 

Совет Общественного объединения;  

 

5.1.3. Контрольный орган - Ревизионная 

комиссия Общественного объединения. 

5.2. Высшим органом управления Общественного 

объединения является Общее собрание 

Общественного объединения, созываемое не реже 

одного раза в два календарных года. Общее 

собрание может быть очередным и внеочередным 

и проводиться в форме общего собрания членов 
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келген делегаттар жиналысы түрінде өте алады. 

Кезекті Жалпы жиналысты өткізу мерзімі туралы 

шешім Қоғамдық бірлестік Кеңесі тарапынан 

қабылданады. Кезекті Жалпы жиналыс Қоғамдық 

бірлестіктің Атқарушы директоры тарапынан 

Қоғамдық бірлестік мүшелерін Жалпы жиналысты 

өткізгенге дейін кем дегенде 30 күн бұрын ескерте 

отырып, шақырылады. Кезектен тыс Жалпы 

жиналыс Қоғамдық бірлестіктің Атқарушы 

директоры тарапынан Қоғамдық бірлестік Кеңесі 

мүшелерінің үштен бірінің, Қоғамдық бірлестік 

мүшелерінің үштер бірінің немесе Ревизиялық 

комиссия мүшелерінің үштен екісінің талабы 

бойынша кезектен тыс жалпы жиналысты 

өткізгенге дейін кем дегенде 30 күн бұрын ескерте 

отырып, шақырылады.  

Жалпы жиналысты өткізу орнын Қоғамдық 

бірлестік Кеңесі анықтайды. Қоғамдық бірлестік 

Кеңесі Жалпы жиналысты қандай үлгіде өткізу 

туралы шешім қабылдайды.  

 

Қоғамдық бірлестік мүшелерінің Жалпы жиналысы 

егер оған шешуші дауыс беру құқығы бар 

Қоғамдық бірлестік мүшелерінің үштен бірінен 

астамы қатысса, заңды деп саналады. 

Делегаттардың жалпы жиналысында делегаттарға 

арналған өкілдік ету нормалары Қоғамдық бірлестік 

Кеңесі шешімімен анықталады. Делегаттар 

Қазақстан облыстары мен республикалық маңызы 

бар қалалардағы Қоғамдық бірлестік мүшелері 

тарапынан таңдалады. Делегаттардың жиналысы 

оған делегаттардың жалпы санының 9/10 астамы 

қатысса, алайда жиырмадан кем болмаған жағдайда 

заңды деп саналады. 

Шешімдер Қоғамдық бірлестіктің қатысушы 

мүшелері (немесе делегаттары) дауысының 

көпшілігімен қабылданады, дауыс беру үлгісі 

Қоғамдық бірлестіктің Жалпы жиналысымен 

анықталады (Жарғыда қарастырылған жағдайларды 

қоспағанда). Атауды өзгерту, Жарғыға өзгеріс 

енгізу жəне Қоғамдық бірлестікті қайта 

ұйымдастыру жəне тарату мəселелері бойынша 

шешімдер Қоғамдық Бірлестіктің Жалпы 

жиналысына қатысушы Қоғамдық бірлестік 

мүшелері (немесе делегаттар) дауысының үштен 

екісімен қабылданады.  

5.3. Қоғамдық бірлестіктің Жалпы жиналысының 

ерекше құзыретіне келесі мəселелер жатады:  

5.3.1.Қоғамдық бірлестіктің Жарғысын қабылдау, 

оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу; 

5.3.2.Қоғамдық бірлестіктің ерікті түрде қайта 

ұйымдастыру немесе тарату туралы жəне оның 

мүлкінің тағдыры туралы шешімдер қабылдау;  

5.3.3.Қоғамдық бірлестіктің басқару органдарының 

құзыретін, ұйымдық құрылымын, құрылу тəртібін 

жəне өкілеттіктерін тоқтатуды айқындау; 

5.3.4.Қоғамдық бірлестіктің Атқарушы 

или собрания делегатов от областей и городов 

республиканского значения Казахстана.  

Решение о сроке проведения очередного Общего 

собрания принимается Советом Общественного 

объединения. Очередное Общее собрание 

созывается Исполнительным Директором 

Общественного объединения с уведомлением 

членов Общественного объединения не менее чем 

за 30 дней до проведения Общего собрания. 

Внеочередное Общее собрание созывается 

Исполнительным Директором Общественного 

объединения по требованию одной трети членов 

Совета Общественного объединения, одной трети 

членов Общественного объединения или двух 

третей членов Ревизионной комиссии с 

уведомлением членов Общественного 

объединения не менее чем за 30 дней до 

проведения внеочередного Общего собрания.  

Место проведения Общего собрания определяется 

Советом Общественного объединения. Совет 

Общественного объединения принимает решение 

о том,  в какой форме проводить Общее собрание.  

Общее собрание членов Общественного 

объединения правомочно, если в нем участвует 

более одной трети членов Общественного 

объединения с правом решающего голоса. При 

Общем собрании делегатов, нормы 

представительства для делегатов определяются 

решением Совета Общественного объединения. 

Делегаты выбираются членами Общественного 

объединения в областях Казахстана и городах 

республиканского значения. Собрание делегатов 

считается правомочным, если в нем участвует 

более 9/10 от общего числа делегатов, но не менее 

двадцати. 

Решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов Общественного 

объединения (либо делегатов), форма голосования 

определяется Общим собранием Общественного 

объединения (кроме случаев, предусмотренных 

Уставом). Решения по вопросам изменения 

названия, внесения изменений в Устав и о 

реорганизации и ликвидации Общественного 

объединения принимается двумя третями голосов 

членов Общественного объединения (либо 

делегатов), присутствующих на Общем собрании 

Общественного объединения 

5.3. К исключительной компетенции Общего 

собрания Общественного объединения относится: 

5.3.1. Принятие, внесение изменений и 

дополнений в Устав Общественного объединения;  

5.3.2. Принятие решений о добровольной 

реорганизации или ликвидации Общественного 

объединения и о судьбе его имущества; 

5.3.3. Определение компетенции, организационной 

структуры, порядка формирования и прекращения 

полномочий органов управления Общественного 
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Директорының қаржылық есептілікті ұсыну тəртібі 

мен мерзімділігін белгілеу, сондай-ақ Тексеру 

комиссиясының тексеру нəтижелерін бекіту; 

 

 

 

5.3.5.Заңнамамен бекітілген шектерде Қоғамдық 

бірлестіктің басқа заңды тұлғаларды, сондай-ақ өз 

филиалдары мен өкілдіктерін құру немесе 

қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау; 

5.3.6.Қоғамдық бірлестіктің Кеңесінің мүшелерін 

сайлау; 

5.3.7.Қоғамдық бірлестіктің Кеңесі туралы ережені 

бекіту; 

5.3.8.Тексеру Комиссиясының мүшелерін сайлау;  

5.3.9.Тексеру комиссиясы туралы қаулыны бекіту; 

  

5.3.10.Қоғамдық бірлестіктің Жалпы жиналысының 

жұмыс регламентін анықтау;  

 

5.3.11.Қоғамдық бірлестік, Ревизиялық комиссия 

мүшелері немесе қоғамдық бірлестіктің Атқарушы 

директоры тарапынан Жалпы жиналыстар 

арасындағы кезеңде Кеңеске қарауға енгізген 

Қоғамдық бірлестік қызметіне қатысты Қоғамдық 

бірлестік Кеңесі өкілеттілігі шеңберінен тыс немесе 

Қоғамдық бірлестік Кеңесі қабылдамаған 

ұсыныстарды қарау. 

 

 
 

5.4.Қоғамдық бірлестіктің мүшелері (не делегаттар) 

Асоциацияның Жалпы жиналысында шешуші 

дауыс беру құқығына ие. Дауыс беру құқығы жеке 

қолданылады жəне (сеніп тапсырыла) алмайды. 

 

 

 

5.5.Қоғамдық бірлестіктің Жалпы жиналысына 

Қоғамдық бірлестіктің мүшелерімен қатар, 

Қоғамдық бірлестіктің қызметкерлері жəне кеңес 

дауысын беру құқығына ие басқа да шақырылған 

тұлғалар қатысуы мүмкін. 

5.6.Қоғамдық бірлестіктің Жалпы жиналыстары 

арасында Қоғамдық бірлестіктің  басқарудың 

кеңесу органының функцияларын Қоғамдық 

ұйымның Кеңесі атқарады, ол күнтізбелік жылда 

кем дегенде екі рет жиналады жəне Қоғамдық 

бірлестіктің мүшелерінің арасынан жабық дауыс 

беру арқылы үш жылға Қоғамдық бірлестіктің 

Жалпы жиналысымен сайланатын 7 адамнан 

тұрады. Қоғамдық бірлестіктің Кеңесінің мүшелері 

2 реттен артық қайта сайлана алмайды. Қоғамдық 

бірлестіктің Кеңесінің отырысын Қоғамдық 

бірлестіктің Кеңесінің Төрағасы басқарады жəне 

оған Кеңес мүшелерінің жартысынан астамы 

қатысатын болса, құқылы болып саналады. 

Кеңестің отырыстарына кеңесші дауыс беру 

құқығымен Қоғамдық бірлестіктің қызметкерлері, 

сондай-ақ басқа да шақыртылған тұлғалар қатыса 

объединения; 

5.3.4. Определение порядка и периодичности 

представления финансовой отчетности 

Исполнительным Директором Общественного 

объединения Совету, а также утверждение 

результатов проверок Ревизионной Комиссии и 

утверждение их результатов; 

5.3.5. Принятие в пределах, установленных 

законодательством, решения об участии 

Общественного объединения в создании или 

деятельности других юридических лиц, а также 

своих филиалов и представительств; 

5.3.6. Выбор членов Совета Общественного 

объединения; 

5.3.7. Утверждение Положения о Совете 

Общественного объединения; 

5.3.8. Выбор членов Ревизионной Комиссии; 

5.3.9. Утверждение Положения о Ревизионной 

комиссии; 

5.3.10. Определение Регламента работы Общего 

собрания Общественного объединения; 

5.3.11. Рассмотрение предложений, касающихся 

деятельности Общественного объединения, 

внесенных членами Общественного объединения,  

Ревизионной Комиссией или Исполнительным 

Директором общественного объединения на 

рассмотрение Совета в период между Общими 

собраниями, которые выходят за рамки 

полномочий Совета Общественного объединения 

или не были приняты Советом Общественного 

объединения. 

5.4. Члены Общественного объединения (либо 

делегаты) обладают правом решающего голоса на 

Общем собрании Общественного объединения. 

Каждый член Общественного объединения (либо 

делегат) имеет право одного голоса. Право голоса 

реализуется лично и не может быть передано 

(доверено). 

5.5. В Общем собрании Общественного 

объединения, помимо членов Общественного 

объединения (делегатов), могут принимать 

участие приглашенные лица с правом 

совещательного голоса. 

5.6. В период между Общими собраниями 

Общественного объединения функции 

исполнительного органа управления выполняет 

Совет Общественного объединения, который 

собирается не реже двух раз в календарный год и 

состоит из не более 7 человек, избираемых Общим 

собранием Общественного объединения на три 

календарных года из числа членов Общественного 

объединения закрытым голосованием.  Члены 

Совета Общественного объединения не могут 

переизбираться более чем на 2 срока подряд. 

Заседание Совета Общественного объединения 

возглавляется Председателем Совета и считается 

правомочным, если в нем принимают участие 

более половины членов Совета. В заседаниях 



 11 

алады. Қоғамдық бірлестіктің Кеңесінің Төрағасы 

жəне Кеңес мүшелері өз міндеттерін қоғамдық 

бастауларда орындайды, олардың Қоғамдық 

бірлестіктің штаттық қызметтерін атқаруына жол 

берілмейді.  

 

 

 
 

5.7.Қоғамдық бірлестіктің кеңесі: 

5.7.1.Қоғамдық бірлестіктің басты қызмет 

бағыттарын айқындайды жəне Ассоциацяның Даму 

стратегиясын бекітеді;  

 

5.7.2.Қоғамдық бірлестіктің Атқарушы Директорын 

тағайындайды жəне қызметтен босатады; 

5.7.3.Қоғамдық бірлестіктің Кеңесі мүшелерінің 

арасынан Қоғамдық бірлестіктің Кеңесінің 

төрағасын сайлайды;  

5.7.4.Қоғамдық бірлестіктің келесі Жалпы 

жиналысына дейін Кеңестің тиімді қызметін 

қамтамасыз ету үшін кемінде 12 ай мүшелік өтілі 

бар Қоғамдық бірлестіктің мүшелерінің арасынан 

Қоғамдық бірлестіктің Кеңесінің қосымша 

мүшелерін сайлайды.  

5.7.5.Қоғамдық бірлестіктің мамандандырылған 

ішкі құрылымдық бөлімшелерін құру туралы 

мəселелерді қарастырады жəне олар туралы 

Ережелерді бекітеді; 

5.7.6.Қоғамдық бірлестіктің Филиалдары мен 

Өкілдіктері туралы Ережелерді, сондай-ақ 

Қоғамдық бірлестіктің  құратын заңды тұлғалар 

туралы Ережелерді қарастырады жəне бекітеді;  

 

5.7.7.Қоғамдық бірлестіктің қызметінің бейіні 

немесе басым бағыттары бойынша секциялар, 

комиссиялар, жұмыс топтары, клубтар мен басқа да 

топтары туралы Ережелерді қарайды жəне бекітеді;  

5.7.8.Қоғамдық бірлестікке мүшелік туралы 

Ережені, мүшелік жарналардың мөлшерін жəне 

төлеу тəртібін, Қоғамдық бірлестіктің 

символикасының үлгілерін бекітеді; 

 

5.7.9.Қоғамдық бірлестіктің Кеңесі туралы Ережеге 

сəйкес Қоғамдық бірлестіктің қаржылық жəне 

басқа да ішкі реттеу ережелерін қарайды жəне 

бекітеді; 

5.7.10.Қоғамдық бірлестіктің Атқарушы 

Директорының есепті кезеңдегі техникалық жəне 

қаржылық есептерін жəне Қоғамдық бірлестіктің 

бюджетінің жобасын қарастырады жəне бекітеді; 

5.7.11.Қоғамдық бірлестіктің Жарғысы негізінде 

Қоғамдық бірлестіктің мүшелерінің құрамынан 

шығару жəне Қоғамдық бірлестіктің мүшелігіне 

қабылдаудан бас тарту туралы шешімдерді 

қарастырады жəне бекітеді;  

5.7.12.Қоғамдық бірлестіктің Жалпы жиналысына 

материалдар дайындайды, Қоғамдық бірлестіктің 

Атқарушы Директорына оларды жүргізуге 

көмектеседі; 

Совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие сотрудники Общественного 

объединения, а также иные приглашенные лица.  

Председатель Совета и члены Совета 

Общественного объединения исполняют свои 

обязанности на общественных началах, занятие 

ими штатных должностей Общественного 

объединения не допускается. 

5.7. Совет Общественного объединения: 

5.7.1. Определяет главные направления 

деятельности Общественного объединения и 

утверждает Стратегию развития Общественного 

объединения; 

5.7.2. Назначает и увольняет Исполнительного 

Директора Общественного объединения; 

5.7.3. Выбирает Председателя Совета 

Общественного объединения из числа членов 

Совета; 

5.7.4. Кооптирует дополнительных членов Совета 

Общественного объединения из числа членов 

Общественного объединения со стажем членства 

не менее 12 месяцев для обеспечения 

эффективной работы Совета до следующего 

Общего собрания Общественного объединения. 

5.7.5. Рассматривает и утверждает вопросы о    

создании внутренних специализированных 

структурных подразделений Общественного 

объединения и Положения о них;  

5.7.6. Рассматривает и утверждает Положения о 

секциях, комиссиях, рабочих группах, клубах и 

других группах по профилю или приоритетным 

направлениям деятельности Общественного 

объединения; 

5.7.7. Утверждает Положение о членстве в 

Общественном объединении, размеры и порядок 

уплаты членских взносов, образцы символики 

Общественного объединения;  

5.7.8. Рассматривает и утверждает финансовые и 

другие внутренние регулирующие положения 

Общественного объединения в соответствии с 

Положением о Совете Общественного 

объединения;  

5.7.9. Рассматривает и утверждает технический и 

финансовый отчеты Исполнительного Директора 

Общественного объединения за отчетный период 

и проект бюджета на следующий год; 

5.7.10. Рассматривает и принимает решения об 

исключении из числа членов Общественного 

объединения и отказе в приеме в члены 

Общественного объединения на основании Устава 

Общественного объединения; 

5.7.11. Готовит материалы к Общим собраниям 

Общественного объединения, оказывает 

содействие Исполнительному Директору 

Общественного объединения в их проведении;  

5.7.12. При необходимости, вносит предложения 

по улучшению текущей деятельности 

Общественного объединения Исполнительному 

Директору Общественного объединения; 
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5.7.13.Қажет болған жағдайда Қоғамдық 

бірлестіктің ағымдағы қызметін жақсарту бойынша 

Қоғамдық бірлестіктің Атқарушы Директорына 

ұсыныстар енгізеді;  

5.7.14.Қоғамдық бірлестіктің қызметіне қатысты 

Қоғамдық бірлестіктің мүшелерінің ұсныстарын 

қарайды;  

5.8.Қоғамдық бірлестіктің Кеңесінің Төрағасы 

Қоғамдық бірлестіктің Кеңесін басқарады, 

Қоғамдық бірлестіктің Кеңесінің жұмысын 

басқарады, Қоғамдық бірлестіктің Жалпы 

жиналысы мен Кеңесінің отырыстарын 

ұйымдастырады жəне өткізеді, Қоғамдық 

бірлестіктің Жалпы жиналысы мен Кеңесімен 

қабылданған құжаттарға қол қояды. Кеңес 

Төрағасы Қоғамдық бірлестіктің отырысын немесе 

Қоғамдық бірлестіктің Жалпы жиналысын 

ұйымдастыра алмаған немесе оларға қатыса 

алмаған жағдайда, ол өзінің өкілеттіктерін жазбаша 

түрде Кеңес мүшелерінің біріне беруі тиіс.  

 

 

5.9.Қоғамдық бірлестіктің Кеңесі мүшелігіне жəне 

Қоғамдық бірлестіктің Кеңесінің Төрағасы 

қызметіне кандидаттар Қоғамдық бірлестіктің кем 

дегенде бес мүшесімен ұсынылады. 

Кандидаттардың тізімі Қоғамдық бірлестіктің 

Жалпы жиналысына дейін он күн бұрын Қоғамдық 

бірлестіктің барлық мүшелеріне жіберіледі.  

 

5.10.Қоғамдық бірлестіктің Атқарушы Директоры 

Қоғамдық бірлестіктің атқарушы органы жəне 

бірінші басшысы болып табылады, ол Қоғамдық 

бірлестіктің қызметінің барлық бағыттары 

бойынша ағымдағы басшылықты жəне жедел 

басқаруды жүзеге асырады, сонымен қатар:    

5.10.1.Қоғамдық бірлестіктің қызметіне ағымдағы 

басшылықты жүзеге асырады, Қоғамдық 

бірлестіктің Жалпы жиналысының жəне Кеңесінің 

шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді; 

5.10.2.мемлекеттік, үкіметтік емес, ғылыми, табиғат 

қорғау жəне басқа да қазақстандық, шетелдік жəне 

халықаралық мекемелер мен ұйымдарға қатысты 

Қоғамдық бірлестікті танытады; 

 

5.10.3.Қоғамдық бірлестіктің атынан басқа 

ұйымдармен, кəсіпорындармен, мекемелермен, 

басқа құрылымдар мен азаматтармен шарттар 

жасайды; 

5.10.4.Егер өзге тəртібі Қоғамдық бірлестіктің 

жалпы жиналысының шешімімен көзделмесе, өткен 

кезең ішінде атқарылған жұмыстар бойынша 

Қоғамдық бірлестіктің Кеңесі мен Жалпы жиналыс 

алдында есеп береді жəне жыл сайын қаржылық 

есептіліктер тапсырады; 

5.10.5.Қоғамдық бірлестіктің штаттық кестесін 

бекітеді, Қоғамдық бірлестіктің қызметкерлерін 

жұмысқа қабылдайды жəне қызметтен босатады, 

5.7.13. Рассматривает предложения членов 

Общественного объединения, касающиеся 

деятельности Общественного объединения; 

5.7.14. Решает в пределах своей компетенции 

другие вопросы, делегированные Общим 

собранием Общественного объединения. 

 

5.8. Председатель Совета Общественного 

объединения выбирается сроком на 3 года с 

правом быть переизбранным на второй срок. 

Председатель Совета возглавляет Совет 

Общественного объединения, управляет работой 

Совета Общественного объединения, организует и 

проводит заседания Совета и Общего собрания 

Общественного объединения, подписывает 

принятые Советом и Общим собранием 

документы. В случаях, когда Председатель Совета 

не может организовывать или принимать участие 

в заседании Совета или Общем собрании 

Общественного объединения, он должен в 

письменном виде передать свои полномочия 

одному из членов Совета. 

5.9. Кандидаты в члены Совета Общественного 

объединения выдвигаются по предложению не 

менее чем пяти членов Общественного 

объединения. Список кандидатов рассылается 

всем членам Общественного объединения не 

менее чем за десять дней до Общего собрания 

Общественного объединения. 

5.10. Исполнительный Директор Общественного 

объединения является первым руководителем 

Общественного объединения, осуществляющим 

текущее руководство и оперативное управление 

по всем направлениям деятельности 

Общественного объединения, в том числе: 

5.10.1. Осуществляет текущее руководство 

деятельностью Общественного объединения, 

обеспечивает исполнение решений Общего 

собрания и Совета Общественного объединения; 

5.10.2. Представляет Общественное объединение в 

отношениях с государственными, 

неправительственными, научными, 

природоохранными и иными казахстанскими, 

зарубежными и международными учреждениями и 

организациями; 

5.10.3. Заключает от имени Общественного 

объединения договоры с другими организациями, 

предприятиями, учреждениями, иными 

структурами и гражданами; 

5.10.4. Отчитывается перед Советом и Общим 

собранием Общественного объединения о 

проделанной за истекший период работе и 

представляет ежегодные финансовые отчеты, если 

иного порядка не предусмотрено решением 

Общего собрания Общественного объединения; 

5.10.5. Утверждает штатное расписание 

Общественного объединения, принимает и 

увольняет с работы сотрудников Общественного 
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Қоғамдық бірлестіктің қызметкерлерінің жұмысын 

басқарады; 

5.10.6.Қоғамдық бірлестіктің барлық қызметкерлері 

орындауға міндетті нұсқауларды береді жəне 

бұйрықтар шығарады, Қоғамдық бірлестіктің 

қызметкерлеріне ынталандыру жəне тəртіптік 

жазалау шараларын қолданады; 

5.10.7.Халықаралық жəне ұлттық жобалар мен 

бағдарламалар бойынша жұмысты ұйымдастырады 

жəне қадағалайды, олар бойынша үйлестірушілерді, 

басшыларды жəне жетекшілерді тағайындайды; 

5.10.8.Қоғамдық бірлестіктің мүлкі мен қаражатын 

басқарады жəне ол үшін қолданыстағы заңнамаға 

сəйкес Қоғамдық бірлестіктің Жалпы жиналысы 

жəне Кеңесі алдында жауапкершілік көтереді; 

 

5.10.9.Қоғамдық бірлестіктің атынан сенімхаттар 

береді; 

5.10.10.Банктерде шоттар ашады, Қоғамдық 

бірлестіктің қаржылық жəне салық құжаттарында 

бірінші қол қою құқығына ие; 

5.10.11.Қоғамдық бірлестіктің ішкі жəне сыртқы 

қызметі саласында барлық құжаттарға қол қояды; 

5.10.12.Қазақстандық, шетелдік жəне халықаралық 

басқа да ұйымдармен жəне мекемелермен жəне 

бұқаралық ақпарат құралдарымен əрекеттестікті, 

бірлескен жұмысты жəне байланысты 

ұйымдастырады; 

5.10.13.Қоғамдық бірлестіктің Жалпы 

жиналыстары мен Кеңестерінің отырыстарын 

ұйымдастырады. 

5.11.Қоғамдық бірлестіктің Атқарушы Директоры 

таңдау үшін жарияланған критерийлері көрсетілген 

ашық конкурстық іріктеу негізінде үш жыл 

мерзімге Қоғамдық бірлестіктің Жалпы 

жиналысымен тағайындалады. Аталған мерзім 

аяқталғанда, Қоғамдық бірлестіктің Кеңесі 

атқарылған жұмыс туралы Атқарушы Директордың 

есебін тыңдайды жəне Қоғамдық бірлестіктің 

Атқарушы Директорымен жасалған еңбек 

шартының мерзімін келесі үш жылға ұзарту 

туралы, не болмаса Қоғамдық бірлестіктің 

Атқарушы Директоры лауазымына жаңа конкурс 

жариялау туралы шешім шығарады. 

5.12.Қоғамдық бірлестіктің Атқарушы Директоры 

өз міндеттерін жеткіліксіз атқарған жағдайда 

немесе Қоғамдық бірлестіктің Атқарушы 

Директоры жазбаша өтініші бойынша Қоғамдық 

бірлестіктің Кеңесі Қоғамдық бірлестіктің 

Атқарушы Директоры міндеттерін атқарушыны 

тағайындау жəне екі ай мерзімге Қоғамдық 

бірлестіктің Атқарушы Директоры лауазымына 

конкурс жариялау арқылы Қоғамдық бірлестіктің 

Атқарушы Директоры еңбек шартын мерзімінен 

объединения, руководит работой сотрудников 

Общественного объединения; 

 

5.10.6. Дает указания и издает приказы, 

обязательные для выполнения всеми 

сотрудниками Общественного объединения, 

принимает поощрительные меры и налагает меры 

дисциплинарного воздействия на сотрудников 

Общественного объединения; 

5.10.7. Организует и контролирует работу по 

международным и национальным проектам и 

программам, назначает по ним координаторов, 

руководителей и кураторов; 

5.10.8. Распоряжается имуществом и деньгами 

Общественного объединения и филиалов и несет 

за них ответственность перед Советом, Общим 

собранием Общественного объединения и в 

соответствии с действующим законодательством; 

5.10.9. Выдает доверенности от имени 

Общественного объединения; 

5.10.10. Открывает счета в банках, имеет право 

первой подписи на финансовых и налоговых 

документах Общественного объединения; 

5.10.11. Подписывает все документы в области 

внутренней и внешней деятельности 

Общественного объединения; 

5.10.12. Организует взаимодействие, совместную 

работу и связь с другими казахстанскими, 

зарубежными и международными организациями 

и учреждениями и средствами массовой 

информации; 

5.10.13. Подготавливает заседания Совета и 

Общего собрания Общественного объединения. 

5.11. Исполнительный Директор Общественного 

объединения назначается на должность Советом 

Общественного объединения сроком на три года 

на основе открытого конкурсного отбора с 

объявленными критериями для выбора. По 

истечении данного срока, Совет Общественного 

объединения заслушивает отчет Исполнительного 

Директора о проделанной работе и выносит 

решение либо о продлении срока действия 

трудового договора с Исполнительным 

Директором Общественного объединения на 

следующие три года, либо об объявлении нового 

конкурса на замещение должности 

Исполнительного Директора Общественного 

объединения. 

5.12. В случае неудовлетворительного исполнения 

Исполнительным Директором Общественного 

объединения своих обязанностей или по 

письменному заявлению Исполнительного 

Директора Общественного объединения, Совет 

Общественного объединения может принять 

решение о досрочном прекращении действия 

трудового договора с Исполнительным 

Директором, с назначением исполняющего 

обязанности Исполнительного Директора и 

объявлением в двухмесячный срок конкурса на 
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бұрын тоқтату туралы шешім қабылдай алады. 

 

5.13.Қоғамдық бірлестіктің Атқарушы Директорын 

тағайындау жəне қызметтен босату, оның еңбек 

шартының мерзімін ұзарту жəне Қоғамдық 

бірлестіктің Атқарушы Директорының міндетін 

атқарушыны тағайындау туралы шешім Қоғамдық 

бірлестіктің Кеңесі мүшелерінің кем дегенде үштен 

екі бөлігімен қабылданады.  

 

 

6. ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТІҢ 
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕРІ 

6.1.Қоғамдық бірлестіктің жұмысын жүзеге асыру 

үшін аймақтық құрылымдар - Филиалдар мен 

Өкілдіктер құрылады. Қоғамдық бірлестіктің 

Филиалдары мен Өкілдіктері заңды тұлғалар болып 

табылмайды жəне өздерінің қызметін осы 

Жарғының негізінде жəне Қоғамдық бірлестіктің 

Кеңесімен бекітілген өздері туралы Ережелерге 

сəйкес жүзеге асырады. 

6.2.Қоғамдық бірлестіктің Филиалдары орын-

орнында Қоғамдық бірлестіктің мүшелерінің 

бастамасы бойынша құрылады жəне Қоғамдық 

бірлестікке бағынады. 

6.3.Қоғамдық бірлестіктің Филиалдары мен 

Өкілдіктері мəселелерді Қоғамдық бірлестіктің 

Атқарушы Директорымен бiрлесе отырып шешуi 

керек. 

6.4.Қоғамдық бірлестіктің Филиалдары мен 

Өкілдіктері жыл сайын белгіленген мерзімде 

Қоғамдық бірлестіктің Атқарушы Директорына 

өзінің қызметі туралы мəліметтерді ұсынады.  

6.5.Жарғылық міндеттерді шешу үшін Қоғамдық 

бірлестік өз қызметін Қоғамдық бірлестік Кеңесі 

бекіткен Қағидаларға сəйкес жүзеге асыратын 

мамандандырылған ішкі құрылымдық бөлімшелер 

құра алады. 

 

 

 

7. ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІҢТІҢ ТЕКСЕРУ 
КОМИССИЯСЫ 

7.1.Қоғамдық бірлестіктің Тексеру комиссиясы 

Қоғамдық бірлестіктің Жалпы жиналысымен үш 

адамнан тұратын құрамда үш жыл мерзімге 

сайланады. Тексеру комиссиясы Қоғамдық 

бірлестіктің Жалпы жиналысына ғана есеп береді. 

Тексеру комиссиясы өзінің құрамынан Төрағаны 

сайлайды.  

7.2.Тексеру комиссиясы қажеттілігіне орай 

Қоғамдық бірлестіктің қаржы-шаруашылық 

қызметіне тексеріс жүргізеді жəне Қоғамдық 

бірлестіктің Жалпы жиналысының алдында есеп 

береді. Қоғамдық ұйымның Жалпы жиналысының 

шешімі бойынша Қоғамдық бірлестіктің қаржы-

шаруашылық қызметіне тексерулер шарттық 

занятие должности Исполнительного Директора 

Общественного объединения.  

5.13. Решение о назначении и увольнении 

Исполнительного Директора Общественного 

объединения, о продлении действия его трудового 

договора и назначении исполняющего 

обязанности Исполнительного Директора 

Общественного объединения принимается не 

менее чем двумя третями голосов членов Совета 

Общественного объединения. 

 

6. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

6.1. Для осуществления работы Общественного 

объединения создаются региональные структуры – 

Филиалы и Представительства. Филиалы и 

Представительства Общественного объединения 

не являются юридическими лицами и 

осуществляют свою деятельность на основании 

настоящего Устава и в соответствии с 

Положениями о них, утвержденными Общим 

собранием Общественного объединения.  

6.2. Филиалы создаются по инициативе членов 

Общественного объединения на местах и 

подчиняются Общественному объединению. 

6.3. Филиалы и Представительства Общественного 

объединения согласовывают решения с 

Исполнительным Директором Общественного 

объединения. 

6.4. Филиалы и Представительства Общественного 

объединения ежегодно представляют к 

установленному сроку Исполнительному 

Директору Общественного объединения 

информацию о своей деятельности. 

6.5. Для решения уставных задач Общественное 

объединение может создавать 

специализированные внутренние структурные 

подразделения, которые осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Положениями о 

них, утвержденными Советом Общественного 

объединения. 

 
7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

7.1. Ревизионная комиссия Общественного 

объединения избирается Общим собранием в 

количестве трех человек сроком на три года. 

Ревизионная комиссия подотчетна только Общему 

собранию Общественного объединения. 

Ревизионная комиссия избирает из своего состава 

Председателя. 

7.2. Ревизионная комиссия проводит проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 

Общественного объединения по мере 

необходимости и отчитывается перед Общим 

собранием Общественного объединения. По 

решению Общего собрания Общественного 

объединения ревизии финансово-хозяйственной 
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бастамаларда тəуелсіз аудиторлық ұйымдармен 

жүргізілуі мүмкін.  

 

7.3.Тексеру комиссиясының Төрағасы Қоғамдық 

бірлестіктің Кеңесінің отырыстарына кеңес 

дауысын беру құқығымен қатысады. Тексеру 

комиссиясының мүшелері бір уақытта Қоғамдық 

бірлестіктің Кеңесінің құрамына кіре алмайды. 

 

 

8. ЖАРҒЫҒА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН 
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТƏРТІБІ 

8.1.Қоғамдық бірлестіктің Жарғысына енгізілетін 

өзгертулер мен толықтырулар осы Жарғының 5.2.-

бабының ережелеріне сəйкес жəне Қоғамдық 

бірлестіктің Жалпы Жиналысының Регламентіне 

сəйкес Қоғамдық бірлестіктің Жалпы 

жиналысының шешімімен ғана қабылданады.  

8.2.Осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар 

енгізу туралы ұсыныстар Қоғамдық бірлестіктің кез 

келген  мүшесімен немесе Қоғамдық бірлестіктің 

құрылымдық бөлімшесімен жазбаша нысанда 

Қоғамдық бірлестіктің Кеңесінің атына, Қоғамдық 

бірлестіктің Жалпы жиналысына дейін 60 күннен 

кешіктірілмей енгізіле алады. Қоғамдық 

бірлестіктің Кеңесінің барлық мүшелерінің 2/3 

көпшілігімен қабылданған жағдайда, мəселе 

Кеңестің шешімі туралы ұсыныс авторларына 

Қоғамдық бірлестіктің Жалпы жиналысы 

басталғанға дейін 30 күннен кешіктірілмей 

жазбаша хабарландырылып, Қоғамдық бірлестіктің 

Жалпы жиналысының қарауына ұсынылады. Осы 

Жарғыны өзгерту жəне толықтыру туралы 

ұсыныстар, бұл туралы Қоғамдық бірлестіктің 

Кеңесіне Қоғамдық бірлестіктің жалпы 

жиналысына дейін кем дегенде 10 күн бұрын 

жазбаша хабарландырылып, Қоғамдық бірлестіктің 

кем дегенде 5-20 мүшесінен немесе Қоғамдық 

бірлестіктің мүшелерінің жалпы санының үштен 

бірінен тұратын тобының Жалпы жиналысына 

тікелей енгізілуі мүмкін. 

 

9. ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТІ ҚАЙТА 
ҰЙЫМДАСТЫРУ ТƏРТІБІ 

9.1.Қоғамдық бірлестікті қайта ұйымдастыру осы 

Жарғыға жəне Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сəйкес Қоғамдық 

бірлестікті Жалпы жиналысының шешімі бойынша 

қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру 

жолымен жүргізілуі мүмкін.  

9.2.Қоғамдық бірлестікті қайта ұйымдастыру оған 

тиесілі құқықтар мен міндеттемелердің Қазақстан 

Республикасының заңдарымен белгіленген тəртіпте 

құқылы мирасқорына өтуіне алып келеді.  

 

9.3.Қайта ұйымдастырылғаннан кейін жаңадан 

құрылған заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 

деятельности Общественного объединения могут 

осуществляться на договорных началах 

независимыми аудиторскими организациями. 

7.3. Председатель Ревизионной комиссии 

принимает участие в заседаниях Совета 

Общественного объединения с правом 

совещательного голоса. Члены Ревизионной 

комиссии не могут одновременно входить в состав 

Совета Общественного объединения. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1. Изменения и дополнения в Устав 

Общественного объединения принимаются только 

решением Общего собрания в соответствии с 

положениями Статьи 5.2. настоящего Устава и в 

соответствии с Регламентом Общего собрания 

Общественного объединения. 

8.2. Предложения об изменении и дополнении 

настоящего Устава могут вноситься любым 

членом Общественного объединения или 

структурным подразделением Общественного 

объединения в письменной форме в адрес Совета 

Общественного объединения, не позднее чем за 60 

дней до Общего собрания. В случае принятия 

большинством более 2/3 от всех членов Совета 

Общественного объединения вопрос вносится на 

рассмотрение Общего собрания, с письменным 

уведомлением авторов предложения о решении 

Совета не позднее, чем за 30 дней до начала 

Общего Собрания Общественного объединения. 

Предложения об изменении и дополнении 

настоящего Устава могут быть также внесены 

непосредственно на Общее собрание группой из 

не менее чем 5-20 членов Общественного 

объединения или не менее чем одной третью от 

общего числа членов Общественного 

объединения, с письменным уведомлением об 

этом Совета Общественного объединения не 

менее чем за 10 дней до Общего Собрания 

Общественного объединения. 

 
9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

9.1. Реорганизация Общественного объединения 

может происходить путем слияния, разделения, 

выделения, преобразования, присоединения по 

решению Общего собрания Общественного 

объединения в соответствии с настоящим Уставом 

и действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

9.2. Реорганизация Общественного объединения 

влечет за собой переход прав и обязанностей, 

принадлежащих ему, к его правопреемнику в 

порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

9.3. Государственная регистрация вновь 

образованного после реорганизации юридического 
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қолданыстағы заңнамамен белгіленген тəртіпте 

жүзеге асырылады. 

 

 

10. ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТІ ТАРАТУ 
ТƏРТІБІ 

10.1.Қоғамдық бірлестікті тарату Қоғамдық 

бірлестіктің Жарғысына жəне Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына 

сəйкес Қоғамдық бірлестіктің Жалпы 

жиналысының шешімі бойынша, сонымен қатар 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасымен қарастырылған жағдайда жəне 

тəртіпте сот шешімі бойынша жүзеге асырылады.  

10.2.Қоғамдық бірлестік таратылған жағдайда 

Қоғамдық бірлестіктің Жалпы жиналысы Тарату 

комиссиясын тағайындайды. Тарату комиссиясы 

тағайындалған сəттен бастап оған Қоғамдық 

бірлестіктің істерін басқару өкілеттігі өтеді. Тарату 

комиссиясы Қоғамдық бірлестіктің қолма-қол 

мүлкін бағалайды, оның дебиторлары мен 

кредиторларын анықтайды, олармен есеп 

айырысады, тарату балансын бекітуге ұсынады. 

Банктермен жəне өзге де кредиторлармен есеп 

айырысқаннан кейін қалған Қоғамдық бірлестіктің 

ақшасы мен мүлкі Қоғамдық бірлестіктің 

Жарғысымен қарастырылған мақсаттарға 

бағытталады жəне Қоғамдық бірлестіктің 

мүшелерінің арасында бөлінбеуі керек. 

 

 

10.3.Қоғамдық бірлестікті заңды тұлғалардың 

мемлекеттік регистрінен алып тастау үшін 

Қоғамдық бірлестікті тарату туралы шешім 

Қоғамдық бірлестікті тіркеген органға 

бағытталады. 

 

10.4.Қоғамдық бірлестік заңды тұлғалардың 

мемлекеттік регистрінен алынып тасталған күннен 

бастап өз қызметін тоқтатқан болып есептеледі. 

 

 

лица осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

 

10. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

10.1. Ликвидация Общественного объединения 

осуществляется по решению Общего собрания 

Общественного объединения в соответствии с 

Уставом Общественного объединения и 

действующим законодательством Республики 

Казахстан, а также по решению суда в случаях и 

порядке, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

10.2. В случае ликвидации Общественного 

объединения Общее собрание Общественного 

объединения назначает Ликвидационную 

комиссию. С момента назначения 

Ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами 

Общественного объединения. Ликвидационная 

комиссия оценивает наличное имущество 

Общественного объединения, выявляет его 

дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, 

представляет на утверждение ликвидационный 

баланс. Оставшиеся после расчетов с банками и 

другими кредиторами деньги и имущество 

Общественного объединения направляются на 

цели, предусмотренные Уставом Общественного 

объединения, и не подлежат распределению 

между членами Общественного объединения. 

10.3. Решение о ликвидации Общественного 

объединения направляется в орган, 

зарегистрировавший Общественное объединение, 

для исключения его из государственного регистра 

юридических лиц. 

10.4. Общественное объединение считается 

прекратившим свою деятельность со дня 

исключения его из государственного регистра 

юридических лиц. 
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1-Қосымша 

 

Приложение 1 

 

 
Қоғамдық бірлестіктің логотипі 

 
Логотип Общественного объединения 

 

 
 
 

Сипаттамасы: логотиптің негізгі бөлігі құйрығы тік көтерілген жүзіп келе жатқан үйректің стильге 

келтірілген бейнесі; оның астында төменге қарай кішірейе түсетін, сəл дөңгелектенген қысқа үш доға; 

тағы біреуі олардан гөрі дөңгелектенген доға үйрек құйрығының астында орналасқан; ең төменгі 

жағында, доғалардың астында бас əріптермен жазылған «АСБК» (тырнақшаға алынбаған) жазуы тұр; 

жоғарыда аталған барлық компоненттер ақ фонға түсірілген жəне тігінен ұзартылған қарапайым тік 

бұрышты рамасына қоршалған. Логотип бір түсті; оның барлық компоненттері (рамадағы ақ фоннан 

басқа) түрлі-түсті орындауда – теңіз толқыны түстес, қара-ақ түсті орындауда – қара түсті.  

 

Описание: Основной частью логотипа является стилизованное изображение плывущей утки с 

вертикально поднятым хвостом; под ним находятся три уменьшающихся книзу коротких слабо 

закругленных дуги, символизирующих круги на воде; еще одна, более закругленная, дуга находится под 

хвостом утки; в самом низу, под дугами, находятся прописные буквы «АСБК» (без кавычек); все 

перечисленные выше компоненты находятся на белом фоне и заключены в простую прямоугольную, 

вытянутую по вертикали рамку. Логотип одноцветный; все его компоненты (кроме белого фона в рамке) в 

цветном исполнении - цвета морской волны, в черно-белом исполнении – черные. 
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