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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Қазақстан құрылысшылар одагы» Ресгіубликалық зацды тұлгалар 
бірлестігі (бүдан әрі - Одақ) - осы Жаргыда айқындалған мақсатгар мен 
міндеттерді шешу үшін құрылған жәпе негізгі мақсаты табыс табу болып 
табылмайтын және алынған таза табысты қатысушылар арасында болмейтін 
коммерциялық емес ұйым.

1.2. Одақтың толық атауы:
мемлекеттік тілде: «Қазақстан құрылысшылар одағы» Республикалық занды 
тұлғалар бірлестігі.
орыс тілінде: Республиканское объединение юридических лиц «Союз 
строителей Казахстана».
ағылшын тілінде: КериЫісап Аззосіаііоп оҒЬееа! Епііііез «ЕІпіоп оҒВиіІбегз оГ 
Кахакһзіап».
Қысқартылған атауы: 
мемлекеттік тілде: «ҚКО» РЗТБ. 
орыс тілінде: РОЮЛ «ССК».
ағылшын тілінде: ЕІпіоп оҒВиіісіегз оҒКахакһзіап.

1.3. Одақ өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, 
«Коммерциялық емес ұйымдар туралы», «Қазақстан Республикасындағы 
сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңдарына және Қазақстан Республикасының өзге де 
заңнамалық актілеріне, сондай-ақ осы Жарғыға және Одақтың басқару 
органдарының оған сәйкес қабылданған ішкі құжаттары мен шешімдеріне 
сәйкес жүзеге асырады.

1.4. Одақтың тұрақты жұмыс істейтін органының орналасқан жері: 
Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, 
Кубрин көшесі, 22/1 үй, ВП-6.

2. ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ. ОДАҚ ЖҮЙЕСІ.

2.1 Одақ дара кәсіпкерлер және (немесе) занды тұлғалар бірлестігінің 
үйымдық-қүқықтық түрінде Одақ нысанында құрылады.

2.2. Одақ занды түлга болып табылады, оның меншігінде немесе жедел 
басқаруында оқшауланған мүлкі болады және өз міндеттемелері бойынша 
осы мүлікпен жауап береді, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес 
құқықтарды сатып ала алады және жүзеге асыра алады, міндеттер аткарады, 
сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2.3. Одакдың құқық қабілеттілігі ол мемлекеттік тіркелген кезден 
бастап туындайды және тарату аяқталған кезден бастап тоқтатылады. Одақ 
шексіз мерзімге қүрылады.

2.4. Одақтың Қазақстан Республикасының аумағындағы және оның 
аумағынан тыс жерлердегі банк мекемелерінде дербес балансы, есеп 
айырысу және өзге де, оның ішінде валюталық шоттары, өз атауы мен 
эмблемасы бар мөрі, мөртабандары мен бланкілері болады.



2.5. Одақ Қазақстан Республикасының аумағында өзінің құрылымдық 
бөлімшелерін - бөлімдерін, филналдары мен өкілдіктерін құра алады. Одақ 
шаруашылык серіктестіктері мен қоғамдарының, оның ішінде шетелдік 
инвестициялары бар кәсіпорындардың құрылтайшысы (мүшесі) болуға, 
қауымдастықтарға. одақтар мен қорларға кіруге кұкылы.

2.6. Одақ мүшелерінің саны шектелмеген.

3. ҚЫЗМЕТТІҢ МАҚСАТТАРЫ, МІНДЕТТЕРІ МЕН 
НЫСАНДАРЫ.

3.1. Одақ құру мен оның қызметінің мақсаты Қазақстанның құрылыс 
саласының субъектілерін бірыңғай қоғамдық бірлестікке шоғырландыру, 
сәулет-қала құрылысы және құрылыс саласы, автомобиль жолдары мен 
көпірлер кұрылысы, құрылыс үшін қажетті өнім өндіру саласында 
туындайтын проблемаларды шешуге жәрдемдесу, білім беру ұйымдары, 
құрылыс саласында өз қызметін жүзеге асыратын оқу орталықтары құрылыс 
саласының дамуына ықпал ететін заңнамалық және нормативтік-құқықтық 
базаны жетілдіру негізінде болып табылады.

3.2. Одақтың міндеттері келесілер болып табылады:
1) Одақ мүшелерінің кәсіби қызметінің тәжірибесін қорыту;
2) жоғары білікті кәсіби мамандар сөз сөйлейтін, тәжірибе алмасатын 

Одаққа қатысушылар үшін семинарлар, ғылыми-практикалық 
конференциялар мен іскерлік кездесулер ұйымдастыру және өткізу;

3) қүрылыс нарығын дамытудың шолулары мен болжамдарын 
дайындау және осы ақпаратты Одақ мүшелері мен мүдделі тараптарға ұсыну;

4) еңбек пен басқарудың прогрессивті нысандарын, әдістерін 
насихаттау, конъюнктуралық зерттеулер жүргізу, оларды Одақ мүшелері мен 
мүдделі тараптардың практикалық қызметінде тиімді қолдану жөнінде 
негізделген ұсынымдар әзірлеу;

5) Одақ мүшелері қызметтерін қажет етуі ^гүмкін деректер банкін, 
компанияларды, мамандарды, сарапшыларды, мердігерлерді, қосалқы 
мердігерлерді, өнім берушілерді және кәсіпкерлік қызметтің өзге де 
субъектілерін күру;

6) қүрылыс, құрылыс және сәулет-қала күрылысы индустриясы 
саласындағы қалалық, өңірлік әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларға 
қатысу;

7) «Қазақстан Республикасының Үлттық Кәсіпкерлер палатасы 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен 
«Атамекен» ҚР Үлттық Кәсіпкерлер палатасымен өзара іс-қимыл жасау;

8) Қазақстан мен шет елдердің ұқсас одақтарымен, 
Қауымдастықтарымен және қорларымен өзара іс-қимыл жасау, отандық және 
халықаралық көрмелерге, жәрмеңкелерге, семинарларға, конференцияларға 
және кез келген маркетингтік іс-шараларға қатысу. Серіктестермен ел ішінде 
және шетелде Іскерлік байланыстар орнатуға жәрдемдесу;



9) Одақ мүшелерінің қызметін заңдык, консультациялық және 
ақпараттық қолдау;

10) Одаққа мүше үйымдар арасында туындайтын дауларды реттеу;
11) Одақ мүшелері арасындағы өзара қарым-қатынастарға қатысты 

үлгілік құжаттар мен үсынымдарды әзірлеу;
12) қүрылыс кешенінің қызметін реттейтін нормативтік актілерді 

әзірлеуде және қабылдауда, қүрылысшылардың, мүдцелі тараптардың 
мүдделерін қорғауда, қүрылыс кешенінің проблемаларына назар аударуда, 
оларды шешудің бірлескен жолдарын іздестіруде жергілікті өкілді органдар 
мен ҚР Парламентінің депутатгарымен ынтымақтастық;

13) бұқаралық ақпарат қүралдарымен ынтымақтастық;
14) құрылыста және қүрылыс материалдарын өндіруде қаржы- 

өнеркәсіптік топтар мен лизингтік компаниялар құру;
15) Құрылыс кешені қызметкерлерін кәсіби даярлауды ұйымдастыруға 

қатысу, құрылыс индустриясы мамандары үшін біліктілікті арттыру 
курстарын өткізу, ғылыми-зерттеу институттары және қалалық жоғары оқу 
орындарымен ғылыми-практикалық конференциялар өткізуге 
ынтымақтастық жасау, құрылыстың озық тәжірибесін зерделеу және енгізу;

16) Одаққа қатысушылардың қызметтерін нарықта ілгерілету, Одақтың 
қолдауымен және үсынысымен тендерлерге, көрмелерге, жәрмеңкелерге, 
семинарларға қатысу;

17) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де 
іс-әрекеттер жатады.

3.2. Одақ қызметінің мәні мыналар болып табылады:
1) Қазақстан Республикасының аумағында және шет елдерде, 

шаруашылық, ғылыми-әдістемелік, насихаттық, сондай-ақ кәсіпкерлік 
қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру;

2) белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және 
шетелде Одақтың қүзыретіне кіретін мәселелер бойынша мекемелермен, 
ұйымдармен және фирмалармен, сондай-ақ олардың өкілдерімен іскерлік 
байланыстарды жүзеге асыруға құқылы;

3) Қазақстан Республикасының аумағында да, шетелде де үйлерді, 
ғимараттарды, қүрылыстарды, кәсіпорындарды, көлік құралдарын және өзге 
де жылжымалы және жылжымайтын мүлікті, сондай-ақ жер учаскелерін 
меншікке сатып алуға және жалға алуға қүқылы;

4) қызметі Одақтың Жарғылық міндеттері мен нысаналы 
бағдарламаларын іске асыруға бағытталған өкілдіктер, филиалдар мен 
бөлімшелер, шаруашылық қоғамдары, оқу орындары, ғылыми ұйымдар, 
банктер мен сақтандыру қоғамдарын құруға құқылы;

5) шетелдік әріптестермен ғылыми және ғылыми-техникалық 
ынтымақтастықты дамыту;

6) мамандандырылған көрмелерге, симпозиумдарға, Мәдени іс- 
шараларға қатысуға және ұйымдастыруға, жарнамалық әдебиеттер шығаруға 
және т. б.;

7) өз жүмысына шарттық негізде мамандарды тартуға құқылы;



8) өзінің негізгі және айналым харажатының болуына, сондай-ах осы 
Жарғыда аихындалатын шаруашылык хызметтен түсетін кірістерден, 
аударымдар мен жарналар есебінен калыптастырылатын қорлар кұруға 
кұкылы;

9) қолда бар акша қаражатына дербес биліх етуге міндетті;
10) Қазақстан Республихасының заңнамасында хөзделген өзге де 

кұкыктарды пайдалануға хұхылы;
11) шетелдік жүмыс күшін тартуға және Казахстан Республикасынан 

шетелге жүмыс күшін әкетуге байланысты хызметті жүзеге асыруға хүхығы 
бар.

3.3. Одақ Казахстан Республихасының холданыстағы заңнамасына 
сәйхес лицензиялауға жататын хызметтің барлых түрлерін белгіленген 
тәртіппен алынған лицензия болған хезде ғана жүзеге асыруға хүхылы.

4. ОДАҚ МҮШЕЛЕРІ, ОДАҚҚА МҮШЕЛІККЕ ҚАБЫЛДАУ 
ЖӘНЕ МҮШЕЛІКТІ ТОҚТАТУ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

4.1. Қызметі Одахтың жарғылых махсаттары мен міндеттеріне және 
Казахстан Республикасының холданыстағы заңнамасына хайшы хелмейтін 
дара кәсіпхер және (не.месе) заңды тұлға Одактың мүшесі бола алады. Одах 
мүшесі Одақтың талаптарына сәйхес хелуге, Одахтың махсаттары мен 
міндеттерін бөлісуге, Одақгың Жарғысы мен жергіліхті-нормативтіх 
ахтілерін тануға және орындауға, Казахстан Республихасының холданыстағы 
заннамасының. Одах хызметінің махсаттары мен міндеттеріне сәйхес 
хабылданған ішхі күжаттардың, Одахтың басхару органдары шешімдерінін 
талаптарын сакгауға әзірлігін білдіруге тиіс.

4.2. Одах мүшелері өз дербестігін және занды тұлға хүхыхтарын сахтап 
халады.

4.3. Одах жана мүшелердің хосылуына ашых. Одахдың Жарғысын 
мойындайтын және Одахтың махсаттары мен міндеттерін ісхе асыруға үлес 
хосуға хабілетті занды түлғалар мен дара кәсіпхерлер Одахтың г^гүшелері 
бола алады.

4.4. Одахха хатысу (мүшеліх) хүхығы үшінші түлғаларға берілмейді.
4.5. Одақтың хүрылтайшылары (хүрылтай шартына хол хойған) осы 

Жарғынын, мүшеліх туралы Ереженің және Казахстан Республихасының өзге 
де нормативах күхыхтых ахтілерінің хүші холданылатын Одахтың мүшелері 
болып табылады.

4.6. Басха да одахтар/хауымдастыхтар, сондай-ах хүрылыс саласында өз 
хызметін жүзеге асыратын білім беру ұйымдары, оху орталыхтары, хүрылыс 
зертханалары, хүрылыс саласында хызметін жүзеге асыратын ІТ- 
хомпаниялар, студия дизайны мен шеберханалар Одахтың мүшелері бола 
алады.

4.7. Одахтың хызметіне холданыстағы заңнаманың, Одахтың Жарғысы 
мен ішхі хұжаттарының талаптарына сәйхес мемлехеттіх биліх пен басқару 
органдарының уәхілетті өхілдері хатысуға хүхылы.



4.8.. Одаққа мүшелікке Кандидат заңда белгіленген тәртіппен тіркелген 
дара кәсіпкер (немесе) заңды тұлға болуға, құрылыс, құрылыс-сәулет не 
құрылыс саласына байланысты, оның ішінде жол құрылысы, көпірлер салу 
саласында өзге де қызметпен айналысуға, көрсетілген салаларда тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтерді өндірушілер мен жеткізушілердің Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген рұқсат беру құжаттары болуға, 
Одақтың Жарғысын, нысанасын, мақсаттары мен міндеттерін тануға тиіс.

4.9. Одаққа кіру дара кәсіпкердің және (немесе) заңды тұлғаның 
мүшелік туралы Ережеде белгіленген нысандағы жазбаша өтініші негізінде 
жүзеге асырылады. Жаңа мүше ҚР қолданыстағы заңнамасында және 
мүшелік туралы Ережеде белгіленген тәртіппен Одаққа кіре алады. Жаңа 
мүшенің кіруі туралы шешімді Басқарма ҚР қолданыстағы заңнамасының 
нормаларын сактай отырып қабылдайды.

4.10. Одақтың әрбір мүшесі мүшелік туралы Ережеде белгіленген 
тәртіппен өз қалауы бойынша Одактан өз еркімен шығуға кұқылы.

4.11. Мүшелікті токдату және Одақ мүшелігінен шығару мүшелік 
туралы Ережеде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

4.12. Одақтан шыққан немесе шығарылған Одақ мүшелерінің өздері 
Одаққа жарналар ретінде төлеген ақша қаражатын немесе Одаққа берілген 
басқа да мүлікті өздеріне қайтаруды талап етуге қүқығы жоқ. Олар сондай-ақ 
олардың Одаққа мүшелігіне байланысты қандай да бір шығыстарды, оның 
ішінде Одактың қызметтері үшін төлемдерді өтеуді талап етуге құқылы емес.

5. ОДАҚ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҮҚЫҚТАРЫ, МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.1.Одақтың кез келген органын сайлауға және сайлануға, сондай-ак 
осы Жарғыға сәйкес Одақтың басшы органдарының қызметін бақылауға;

5.2. Жарғыны, мүшесі жайлы Ереже талаптарын, ҚР қолданыстағы 
заңнамасының және Одақ қызметін регламенттейтін өзге де құжаттардың 
талаптарын сақтау;

5.3. Одақгың мақсаттарына қол жеткізуге және міндеттерін жүзеге 
асыруға, Одақгың басқару органдарының шешімдерін іске асыруға белсенді 
қатысу;

5.3. Одақтың жұмысына қатысу, Одақтың, оның басшы, байқаушы 
және бакылау-тексеру органдарының шешімдерін орындау;

5.4. Одақтың құрылымдық бөлімшелерінің жұмысына және Одақ 
өткізетін іс-шараларға қатысу;

5.5. Одақтың басшы органдарының қарауына оның қызметінің 
мәселелері бойынша ұсыныстар енгізуге, осы мәселелерді талқылауға жеке 
өзі қатысуға, Одақтың жоғары тұрған органдарына шағымдар мен 
қарсылықтар беруге;

5.6. өз құ.қықтары мен занды мүдделерін қорғауда Одақтың көмегіне 
жүгінуге;



5.7. Одақтың қызметі туралы есептерді, Одақ жиналысының барлық 
өткізілген отырыстары туралы материалдарды, сондай-ақ ҚР заңнамасында 
және Одақтың ішкі құжаттарында белгіленген шектеулерді ескере отырып, 
бекітілген жобалардың іске асырылу барысы және жұмыс топтары мен 
комитеттер қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты, Одақ жарғысында 
көзделген өзге де ақпаратты алуға;

5.8. Одақтың іскерлік беделіне және қызметіне нұқсан келтіруі мүмкін 
кез келген қызметтен бас тарту;

5.9. Одақ мүшелері арасындағы, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыруда, оның ішінде нарықтың басқа да қатысушыларымен өзара қарым- 
қатынастарда мінез-қүлықтың этикалық нормаларын сақтау.

6. ОДАҚТЫҢ МҮЛКІ

6.1. Одақ жарғылық мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті мүлікті 
заңды негіздерде сатып алуға және меншік құқығында иеленуге қүқылы.

6.2. Одақтың мүлкі мыналардың есебінен қалыптастырылуы мүмкін:
1) мүшелік жарналар;
2) көрсетілетін қызметтерден түсетін түсімдер (кірістер);
3) басқа, Қазақстан Республикасының зандарында тыйым салынбаған 

түсімдер.
6.3. Одақтың осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес қалыптастырылған мүлкі, оған меншік құқығымен 
тиесілі болады.

6.4. Одақ қүрылтайшыларының Одақ мүлкіне мүліктік құқықтары жоқ.
6.5. Одақгың кәсіпкерлік қызметінен алынатын кірістерді оның 

мүшелері арасында белуге болмайды және олар жарғылық мақсаттарға 
жұмсалады.

7. ОДАҚТАҒЫ МҮШЕЛІК ЖАРНАЛАР

7.1. Мүшелік жарналардың молшерін Төралқа бекітеді және 
бекітілгеннен кейін күнтізбелік 10 күн ішінде Одақ Одақтың ресми сайтында, 
оның ішінде интернет-ресурстарда жариялайды.

7.2. Мүшелік жарнаның мөлшерін айқындау мақсатында Одақ 
мүшелері:

1) шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылады.
2) орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылады.
3) ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылады.

8. ОДАҚТЫ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

8.1. Одақты басқару органдары:
1) Жалпы жиналыс-жоғары басқару органы;
2) Төралқа - басқару органы;



3) Атқарушы орган-Басқарма;
4) Тексеру комиссиясы - қаржы-бақылау органы.
8.2. Одақты басқару органдарының құзыреті Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және осы жарғыда белгіленеді.
8.3. Жоғары басқару органының жұмысы Одақты басқару органы және 

Ревизиялық комиссиямен өтеусіз негізде жүзеге асырылады.

9. ОДАҚТЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

9.1. Жалпы жиналыс Одақтың жоғары басқару органы болып 
табылады.

9.2. Жалпы жиналысты Одақ Төралқасының Төрағасы басқарады және 
Одақтың тіркелген өңірлік филиалдары өкілдерінің (делегаттарының) тең 
санынан қалыптастырылады.

9.3. Филиалдар (өкілдіктер) тиісті филиалдың отырысына қатысушы 
мүшелердің жай көпшілік даусымен Одақтың Жалпы жиналысының 
жұмысына қатысу үшін өкілдерді (делегатгарды) сайлайды және қайта 
сайлайды.

1) Төралқа тиісті өңірлік филармония аумағында тіркелген Одақ 
мүшелерінің санына қарай Жалпы жиналыстың жұмысына қатысу үшін 
сайланатын Одақтың өңірлік филиалдарынан делегаттар санын белгілейді;

2) Одақтың Жалпы жиналысының жұмысына қатысу үшін өңірлік 
филиалдарының өкілдерін (делегаттарын) сайлау және қайта сайлау тәртібіне 
байланысты өзге де мәселелер Төралқа бекітетін тәртіппен айқындалады.

3) Жалпы жиналыс өкілінің (делегатының) үстанымы - қандай да бір 
мәселе бойынша дауыс беруді өткізу (шешім қабылдау) кезіндегі Одақгың 
барлық мүшелерінің ұстанымын көрсетеді.

9.4. Одақгың шақыруы бойынша Жалпы жиналыстың жұмысына 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің, «Атамекен» Қазақстан 
Республикасының Үлттық Кәсіпкерлер палатасының, жергілікті атқарушы 
органдардың өкілдері қатыса алады.

9.5. Жалпы жиналыстың айрықша қүзыретіне мыналар жатады:
1) төралқа төрағасының және оның орынбасарларының 

кандидатураларын бекіту;
2) Одақ жарғысын бекіту;
3) Одақ Төралқасының есептерін бекіту;
4) Одақ бюджетін бекіту;
5) Одақтың тексеру комиссиясының жылдық есебін бекіту;
6) Одақ мүшелеріне көрсетілетін тегін қызметтердің тізбесін бекіту;
7) мүшелік жарналарды төлеуден босату (кейінге қалдыру) туралы 

шешім қабылдау;
8) коммерциялық емес үйымның құрылтай құжаттарын қабылдау, 

оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
9) моммерциялық емес ұйымды ерікті түрде қайта үйымдастыру және 

тарату;



10) коммерциялық емес үйымның басқару органдарының қүзыретін, 
ұйымдық құрылымын, оларды құру және өкілеттіктерін тоқтату тәртібін 
айқындау;

11) атқарушы органдардың қаржы есептемесін табыс етуінің тәртібі 
мен мерзімділігін, сондай-ақ бақылау органының тексеру жүргізу тәртібін 
және олардың нәтижелерін бекітуді айқындау;

12) заң актілерінде белгіленген шекте коммерциялық емес ұйымның 
басқа заңды тұлғаларды, ез филиалдары мен өкілдіктерін құруы немесе 
олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау мәселелері жатады.

9.6. Одақ, өңірлік филиалдар және Одақ кұрылтайшы ретінде 
қатысатын занды түлғалар қызметінің ішкі мәселелерін реттеу мақсатында, 
сондай-ақ Одақ жүйесіне кіретін ұйымдардың басқару органдары арасындагы 
келіспеушіліктерді шешу үшін Жалпы жиналыс жоғары басқару органы 
ретінде:

1) Төралқа мүшелерінің өкілеттік мерзімін және сандық қүрамын 
бекітеді;

2) Жалпы жиналыстың регламентін бекітеді;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және 

(немесе) Жалпы жиналыс бекіткен Одақтың ішкі құжаттарына сәйкес Жалпы 
жиналыстың құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер бойынша шешімдер 
қабылдайды.

10. ОДАҚТЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРУ ЖӘНЕ 
ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТА ДАУЫС БЕРУ ТӘРТІБІ.

10.1. Одақтың Жалпы жиналысы кезекті және кезектен тыс болуы 
мүмкін. Одақтың кезекті жиналысы Одақ Төралқасының шешімімен жылына 
кемінде бір рет шақырылады. Одақтың кезектен тыс жиналысы Одақ 
Төралқасының шешімімен шақырылады.

10.2. Жалпы жиналыс қатысушылардың физикалық қатысуымен 
Күндізгі (Сырттай) нысанда және (немесе) бейнеконференцбайланыс пен 
ақпараттық технологияларды қолдана отырып, тікелей трансляцияда онлайн 
өткізіледі. Жалпы жиналысты дайындауды және өткізуді Одақ басқармасы 
жүзеге асырады.

10.3. Жалпы жиналысқа қатысушыларға алдағы Жалпы жиналыстың 
өткізілетіні туралы Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз 
күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.

10.4. Жалпы жиналысты өткізу туралы хабарлама Одақтың ресми 
сайтында, оның ішінде интернет-ресурстарда жарияланады. Жалпы 
жиналысты өткізу туралы хабарламада Жалпы жиналыстың өткізілетін күні, 
уақыты, форматы және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ ұсынылып 
отырган күн тәртібі қамтылуға тиіс.

10.5. Жалпы жиналыстың жұмысы басталар алдында өңірлік 
филиалдардан делегаттарды тіркеу жүргізіледі, тіркелмеген делегат



кворумды айқындау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға 
құқығы жоқ.

10.6. Одақгың Жалпы жиналысы отырыста өңірлік филиалдардан 
сайланған өкілдер мен делегаттардың кемінде 51% - ы (кворум) болған кезде 
шешім қабылдауға қүқылы.

10.7. Жалпы жиналыс отырысының жұмысын Одақ Төралқасының 
Төрағасы ашады, ол Жалпы жиналыс отырысына төрағалық етеді.

10.8. Жалпы жиналыстың күн тәртібі Жалпы жиналыстың отырысына 
қатысушылардың/қатысушылардың көпшілік даусымен бекітіледі.

10.9. Төралқа Төрағасы Одақ Басқармасы мүшелерінің арасынан 
Жалпы жиналыстың хатшысын тағайындайды. Жалпы жиналыстың хатшысы 
жиналыстың жұмысын ұйымдастырады, оның ішінде жиналыстың 
хаттамасын жүргізеді.

10.10. Жалпы жиналыстың отырысында дауыс беру «бір өкіл (делегат) 
- бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады. Дауыс беру көзбе-көз 
(сырттай) нысанда жүзеге асырылады. Жалпы жиналыстың отырысында 
оның ерекше құзыретіндегі мәселелер бойынша дауыс беру ашық нысанда 
өткізіледі.

10.11. Дауыс беруді өткізу кезінде мазмүны бірыңғай үлгідегі 
бюллетеньдер пайдаланылуы мүмкін:

1) өңірлік филиалдан делегаттың уәкілетті өкілінің Т. А. Ә.;
2) Жалпы жиналыс өткізілетін күн;
3) күн тәртібі мәселелерінің түжырымдамасы және олар бойынша 

дауыс беру нүсқапары;
4) өзге де қажетті деректерді қамтиды.
10.12. Дауыстарды санаған кезде дауыс берушілердің дауыс берудің тек 

бір ғана ықтимал нүсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары 
ескеріледі. Тиісті өкілдің немесе өңірлік филиал делегатының қолы 
қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

10.13. Егер Жалпы жиналыстың отырысына қатысып отырған 
өкілдердің (делегаттардың) өңірлік филиалдардан қарапайым көпшілігі 
дауыс берсе, шешім қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған 
жағдайда Төралқа төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

10.13.1. Жалпы жиналыстың шешімі Одақтың барлық мүшелері үшін 
міндетті болып табылады.

10.14. Өз құзыретіндегі барлық мәселелер бойынша Жалпы жиналыс 
күндізгі, сондай-ақ сырттай дауыс беру нысанында өткізілуі мүмкін.

10.14.1. Іштей (сырттай) дауыс беруді өткізу тәртібі Ережемен 
бекітіледі.
Дауыс беру қүқығын беруге, сондай-ақ басқа адамдар үшін дауыс беруге жол 
берілмейді.

10.15. Жалпы жиналыстың отырысын қайта өткізу, егер Жалпы 
жиналыс бастапқыда өткізілмеген жағдайда, Жалпы жиналыстың өткізілетін 
күні белгіленгеннен кейінгі келесі күннен ерте емес уақытта тағайындалуы 
мүмкін.



10.16. Жалпы жиналыстың хаттамасына жиналыстың төрағалық 
етушісі мен хатшысы қол қояды.

10.17. Жалпы жиналысты шақыру және өткізу тәртібіне байланысты 
өзге де мәселелер Жалпы жиналыс бекітетін регламентпен айқындалады.

11. ОДАҚ ТӨРАЛҚАСЫ

11.1. Одақтың Төралқасын оның төрағасы басқарады, ол Одақ 
мүшелерінің анықтамасынан қалыптастырылатын мүіпелерден тұрады.

11.2. Төралқаның жоғарыда аталған мүшелерінің өкілеттіктері 
мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін:

1) Төралқа төрағасының атына жазбаша хабарлама жіберу арқылы өз 
бастамасы бойынша, ол жазбаша хабарлама алған күннен бастап үсынады;

2) ҚР заңнамасын, осы Жарғының ережелерін бүзғаны үшін Одақ 
Төралқасы төрағасының шешімімен Алып тасталды.

11.3. Төралқаның айрықша құзыретіне мыналар жатады:
1) Одақтың міндеттері мен мақсаттарының орындалу барысын 

бақылау;
2) Одақ қызметінің тиімділігін арттыру бойынша Жалпы жиналыстың 

қарауына ұсыныстар енгізу кіреді;
3) Одақ төрағасы мен басқарма мүшелерін сайлау және олардың 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
4) Одақтың Тексеру комиссиясының тексерулер тағайындауы және 

олардың қорытындылары бойынша есептерді бекітуі болып табылады;
5) Одақтың үйымдық қүрылымын және штат санын бекіту;
6) қызметтің негізгі көрсеткіштерін бекіту және Басқарма қызметіне 

жыл сайынғы бағалау жүргізу;
7) Одақтың, өңірлік филиалдардың және (немесе) Одақтың 

құрылтайшысы ретінде қатысатын занды түлғалардың аудитін жүргізу 
туралы шешім қабылдау, сондай-ақ аудиторлық үйымды айқындау;

8) басқарманың, Одақтың тексеру комиссиясы мүшелерінің 
лауазымдық айлық ақыларының мөлшерлерін және еңбегіне ақы төлеу мен 
сыйлық ақы беру шарттарын айқындау;

11.4. Төралқа Одақтың, өңірлік филиалдардың және Одақ құрылтайшы 
ретінде қатысатын занды түлғалардың ішкі қызметіне қатысты мәселелер 
бойынша Басқарманың және (немесе) Басқарма Төрағасының кез келген 
шешімінің күшін жоюға қүқылы.

11.5. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жататын мәселелерді 
қоспағанда, Төралқа Одақтың, өңірлік филиалдардың және Одақ 
құрылтайшысы ретінде қатысатын заңды түлғалардың қызметіне байланысты 
кез келген мәселені қарауға, қабылдауға қүқылы.

11.6. Төралқа Төрағасы:
1) Төралқаның отырыстарын шақырады және басқарады;
2) Төралқаның қарауына енгізеді:



2.1) торага және Торалқа мүшелері ретінде сайлау үшін кандидатуралар 
бойынша ү.сыныстар, сондай-ақ торага және (немесе) тералқа мүшелерінің 
окілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсыныстар;

2.2) Одақтьщ торағасына, Басқарма мүшелеріне, сондай-ақ тексеру 
комиссиясы мүшелеріне лауазымдық айлықақылар мөлшері және еңбекке 
ақы толсу және сыйлықақы беру шарттары туралы үсыныстар;

3) Басқарма Торагасын тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы 
мәселені қарайды;

4) Одақты жәнс оның жүйесіне кіретін ұйымдарды Қазақстан 
Республикасында және шетелде сенімхатсыз білдіреді;

5) қажет болған кезде Жалпы жиналыс пен Торалқаның отырыстарын 
өткізудің рәсімдік мәселелеріне байланысты өз міндеттерін уақытша 
атқаруды төралқа мүшелерінің біріне немесе Басқарма Төрағасына жүктейді;

6) Басқарма мен Басқарма Торағасының қызметіне агымдагы 
бақылауды жүзеге асырады, сондай-ақ қажет болган жағдайда Басқарма мен 
Басқарма Төрагасына олардың қүзыретіндегі мәселелер бойынша жедел 
тапсырмалар береді;

7) Одақ Торалқасы төрагасының өкілеттіктерін Жалпы жиналыс 
бекітеді және 5 жылды құрайды.

11.7. Төралқаның отырыстарын дайындау мен өткізуді Одақ 
басқармасы жүзеге асырады. Төралқа отырыстарының күн тәртібі мен күн 
тәртібі мәселелері жөніндегі материалдарды Басқарма дайындайды.

11.8. Отырыста Төралқа мүшелері Жалпы санының қарапайым 
копшілігі болган кезде Төралқа шешім қабылдауға құқылы.
Өзге мәселелер бойынша шешімдер төралқа отырысына қатысып отырған 
мүшелердің жай копшілік даусымен қабылданады.
Төралқа мүшелері төралқа жүмысына жеке өзі қатысады. Дауыс беру 
құқығын беруге, сондай-ақ басқа адамдар үшін дауыс беруге жол берілмейді. 
Төралқаның шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Қабылданған 
шешіммен келіспеген Төралқа мүшесі шешім қабылданған кезден бастап бір 
тәулік ішінде жазбаша нысанда срекше пікір үсынуга құқылы, ол хаттамаға 
қоса тіркеледі.
Төралқаның күндізгі және (немесе) сырттай отырыстарында дауыс беруді, 
оның ішінде сырттай дауыс беруді өткізу, Төралқа отырыстарын шақыру, 
Төралқа отырыстарының күн тәртібін дайындау және бекіту тәртібіне 
байланысты мәселелер Төралқа регламентінде айқындалады.

11.9. Төралқадағы жұмыс өтеусіз негізде жүзеге асырылады.

12. ОДАҚ БАСҚАРМАСЫ

12.1. Одақ басқармасы оның қызметіне ағымдағы басшылықгы жүзеге 
асырады.

12.2. Басқарма өз қызметінде Одақгың Жалпы жиналысына және 
торалқасына есеп береді. Басқарма мүшелерінің өкілеттік мерзімі мен сандық 
қүрамын Төралқа Төрагасы бекітеді.



12.3. Басқарма қүрамы үіп мүшедел кем болмауга тиіс. Басқарманы 
Төраға басқарады. Одақ қызметіл жедел басқару үшін Торага Атқарушы 
директор лауазымына тагайындалады. Президенттің окілеттігі сенімхат 
негізінде Аткарушы директорга ішілара берілуі мүмкіл.
Басқарма төрағасының және (лемесс) мүшелеріліц окілеттіктері Торалқа 
төрагасының шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

12.4. Басқарма құзыретіле осы Жарғыға сәйкес Жалпы жиналыс пен 
Төралқаның айрықша құзырстіле кірмейтін одақ қызметінің мәселелері 
бойынша шешімдерді қарау және қабылдау жатады.
Одақ Басқармасы:

1) басқарма Регламентілде көзделген тәртіплен Жалпы жиналыстың, 
Төралқа отырысының жұмысын дайындауды және өткізуді жүзеге асырады, 
олардың қарауына шығарылатын материалдар мен қүжаттардыц жобаларын 
дайындайды;

2) өңірлік филиалдар дирекцияларының қызметіне ағымдағы 
бақылауды жүзеге асырады, сондай-ақ қажет болған жағдайда өңірлік 
филиалдар дирекцияларына олардың қүзыретіндегі мәселелер бойынша 
жедел тапсырмалар береді;

3) өңірлік филиалдар қызметінің мынадай мәселелері бойынша 
шешімдер қабылдайды: :

3.1) өңірлік филиалдың бюджетін бекіту;
3.2) Өңірлік филиалдарды құру;
3.3) Төралқа төрағасының келісімі бойынша-өңірлік филиал 

дирекциясын тағайындау;
3.3- 1) Төралқа төрағасының келісімі бойынша өңірлік филиалдар 

дирекциясы мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату, оның ішінде мерзімінен 
бұрын тоқтату;

3.3- 2) өңірлік филиалдар дирекциясыныц окілеттік мерзімін айқындау;
3.4) өңірлік филиалдар қызметінің қорытындылары туралы жыл 

сайынғы есептерді бекіту;
4) осы Жарғыға және Одактың ішкі құжаттарына сәйкес өз құзыретіне 

жатқызылған өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
5) басқа қауымдастықтарға (Одақгарға) кіру туралы шешім 

қабылдайды.
12.5. Басқарма Төрағасы:
1) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында және одан тыс 

жерлерде Одақгың мүддесі үшін және оның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
2) Одақтың қызметіне ағымдағы басшылықты жүзеге асырады;
3) Одақ атынан шарттар және Одақгың негізгі қызметіне байланысты 

өзге де құжаттар жасасады (қабылдайды);
4) Одақтың мүдделерін білдіреді және мемлекеттік органдармен және 

өзге де ұйымдармен өзара іс-қимылды жүзеге асырады;
5) Төралқа төрағасының келісімі бойынша Басқарма мүшелері 

арасынан Басқарма төрағасының орынбасарларын қызметке тағайындайды



және қызметген босатады, Төралқа төрағасының келісімі бойынша Басқарма 
мүшелеріне Одақтыц құрылымдық бөлімшелеріне жетекшілік етеді;

6) Төралқа төрағасының шешімімен бекітілген Одақтың ұйымдық 
құрылымына және штат санына сәйкес штат кестесін қалыптастырады және 
бекітеді;

7) Төралқа Төрағасымен келісім бойынша Одақтың бекітілген ұйымдық 
құрылымы мен штат саны шеңберінде қүрылымдық белімшелердің атауы 
және Басқарма мүшелеріне жетекшілік етуді бекіту бөлігінде ұйымдық 
құрылымға өзгерістер енгізеді;

8) Одақтың жұмысын ұйымдастырады, лауазымдық айлықақылар 
мөлшерін бекітеді, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
қызметкерлерді жүмысқа қабылдауды және жұмыстан босатуды жүзеге 
асырады, оларға қатысты кетермелеу немесе тәртіптік жазалау шараларын 
қабылдайды;

9) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес 
банктерде шоттар ашады, бухгалтерлік есеп жүргізуді және қаржылық 
есептілік жасауды үйымдастырады;

10) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және осы 
Жарғыға сәйкес Одақтың қаражаты мен мүлкіне билік етеді;

11) Одақ мүшелерінің тізілімін жүргізуді үйымдастырады;
12) Одақ қызметінің, Жалпы жиналыстың, Төралқаның, Басқарманың 

және тексеру комиссиясының жұмысының қорытындылары туралы 
ақпаратты, Одақтың ресми сайтында, оның ішінде интернет-ресурстарда 
орналастыруды ұйымдастырады;

13) Одақ Төралқасы төрағасының шешімімен белгіленген тізбе 
бойынша Одақ қызметін ұйымдастыру мақсатында ішкі құжаттарды бекітеді;

14) өңірлік филиалдар қызметінің мәселелері бойынша шешімдер 
қабылдайды;;

15) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда 
тыйым салынбаған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

13. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ

13.1. Одақгың қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру 
үшін Президентиум кемінде үш мүшеден түратын тексеру комиссиясын 
қүрады.

13.2. Төралқаның, басқарманың мүшелері мен басшылары, сондай-ақ 
олардың жақын туыстары тексеру комиссиясының мүшелері бола алмайды.

13.3. Тексеру комиссиясы өз қызметін Төралқа Төрағасы бекіткен 
ережеге сәйкес жүзеге асырады.

13.4. Тексеру комиссиясы өз қызметін өтеусіз негізде жүзеге асырады.

14. ОДАҚ ЖҮИЕСІНЕ КІРЕТІН ӨҢІРЛІК ФИЛИАЛДАР



14.1. Одақ әрбір облыста, республикалық маңызы бар қалада жәис 
Астанада өңірлік филиалдарды құрады. Одақ аймактық филиалдардың 
жалғыз құрылтайшысы болып табылады.

14.2. Филиалдар мен өкілдіктер зацды тұлғалар болып табылмайды. 
Оларға Одақтың мүлкі беріледі және Одақ бскіткен срсжс нсгізіпде әрскет 
етеді. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі жеке теңгерімде жәнс Одақтың 
теңгерімінде есепке алынады.

14.4. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың 
аумағында бір ғана өңірлік филиал құрылуы және жүмыс істеуі мүмкін.

14.5- 1. Өңірлік филиалдардың басқару органдары:
1) өңірлік филиалдың жалғыз құрылтайшысы - жогары орган;
2) директор - өңірлік филиалдардың атқарушы органы.
14.5- 2. Өңірлік филиалдың жалғыз құрылтайшысының қүзыреті 

Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, сондай-ақ оңірлік 
филиалдар жайлы ережелерде айқындалады.

14.6. Өңірлік филиал директорының және директор орынбасарларының 
қүзыреті өңірлік филиалдың Ережесіне сәйкес айқындалады және оцірлік 
филиал қызметінің мәселелері бойынша шешімдерді қарау мен қабылдауды 
қамтиды.

14.7. Өңірлік филиалдың директории Төралқа төрағасының келісімі 
бойынша Одақ басқармасы тағайындайды.

14.8. Өңірлік филиалдардың директоры мен орынбасарлары өз 
кызметін өтеусіз негізде жүзеге асырады.

14.9. Өңірлік филиалдар мәртебесінің, қызметінің, басқару жүйесінің, 
өңірлік филиалдар органдарын құру мен олардың қызметінің өзге де 
мәселелері Қазақстан Республикасының заңпамасымен, өңірлік 
филиалдардың қызметі туралы ережемен, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Одақ органдары 
бекіткен тиісті ішкі құжаттармен реттеледі.

15. ҚҮРАЛДАР МЕН ӨЗГЕ ДЕ МҮЛІКТІ ҚАЛЬІПТАСТЫРУ 
КӨЗІ, ОДАҚТЫҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ 
БӨЛІМШЕЛЕРІНІҢ МҮЛІКТІ БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚҮҚЫҚТАРЬІ

15.1. Одақтың Қазақстан Республикасының қолданыстагы заңнамасына 
сәйкес оның жарғысында көзделгендей, Одақтың қызмстін материалдық 
қамтамасыз ету үшін қажетті ғимараггар, құрылыстар, жабдықтар, мүкәммал, 
ақша, сондай-ақ өзге де мүлік, сондай-ақ заңнамалық актілерге сәйкес Одаққа 
тиесілі болмайтын мүліктің жекелеген түрлерін қоспағанда, оның қаражаты 
есебінен кұрылатын үйымдар Қазақстан Республикасының пайдалануында, 
жедел басқаруында немесе меншігінде болуы мүмкін.

15.2. Одақ өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен 
жауап береді.

Одаққа және оның құрылымдық бөлімшелеріне берілген мүлік 
Одақтың меншігі болып табылады.



15.3. Одақ мүшелерініц Одақ мүлкінс мүліктік қүқықтары жоқ. Олар 
Одақгыц жппе мүпіелері ретіндс қатысагын оныц курылымдық 
бірлестіктеріпіц міндеггемелсрі бойынніа жауап бермейді, ал Одақ оз 
мүпіелерініц міндстгсмслсрі бойыніна жауап бермейді.

15.4. Одақ мүлкін қалыптастыру коздері:
1) Одақ мүиіелсрініц жарналары;
2) ерікті мүліктік жарналар меп қайырмалдықтар;
3) Кәсіпкерлік қызмстпсн, Одақтың коммерциялық немесе кәсіптік 

мүдделерімен байланысты білім беру қызметтсрін корсстуден алынған 
қаражат;

4) кәсіпкерлік қызметкс, Одақ мүшелерінің коммерциялық немесе 
косіптік мүдделсріне байланысты ақпараттық матсриалдарды сатудан 
алынган қаражат;

5) зацмен тыйым салынбаган басқа да түсімдер.
Одақта жыл сайынгы мүшелік жарналар бслгілснеді.
Одақтың ақніасы оііың мүшелері арасында қайта болінбейді және 

жаргылық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін ғана пайдаланылады.
15.5. Одақ оз қызметініц мақсаттары мен міндсттеріне және мүліктің 

мақсатына сәйксс озінс бскітіліп бсрілген, негізгі және айналым қаражатынан 
тұратыи мүлікті иелену, пайдалану және оган билік ету құқығын жүзеге 
асырады.

15.6. Одақтың ақшалай қаражаты мен өзге де мүлкініц пайда болуының 
негізгі көздері;

1) құрылтайшылардан және Одақ мүшелерінен түсетін түсімдер;
2) Одақ мүшелерінің жарналары:
3) ерікті мүліктік жарналар мен қайырмалдыкдар, демеушілік көмек, 

грантгар, салымдар, сондай-ақ кез келген жеке және заңды түлғалардан, 
оның ішінде құрылтайшылар мен Одақ мүшелерінен түсетін түсімдер;

4) құрылтайшылар мен Одақ мүшелері меншікке берген мүлік жатады 
зацнамада белгіленген жагдайларда тауарларды, жұмыстарды,

көрсетілетін қызметтерді өткізуден, Одақтың өндірістік және өзге де 
шаруашылық қызметінен түсетін түсімдер (кіріс)

5) акциялар, облигациялар, басқа да бағалы қағаздар мен салымдар 
(депозиттер) бойынша алынатын дивидендтер (табыстар, сыйақы (мүдде));

6) Кәсіпкерлік қызметпен, Одақ мүшелерінің коммерциялық немесе 
кәсіптік мүдделерімен байланысты білім беру қызметтерін көрсетуден 
алынған қаражат;

7) кәсіпкерлік қызметке, Одақ мүшелерінің коммерциялық немесе 
кәсіптік мүдделеріне байланысты ақпараттық материалдарды сатудан 
алынған қаражат;

8) заң актілерінде тыйым салынбаған басқа да түсімдер болып 
табылады.

15.7. Одақтың қызметін қамтамасыз ету үшін оның мүшелері мүшелік 
жарналар төлейді.



15.8. Одақ қызметі кезінде орын алуы мүмкін шығындар резервгік 
капитал немесе Одақ Жарғысына сәйкес қалыптастырылатын басқа да қорлар 
есебінен өтелуге тиіс. Резервтік капиталға жәие басқа да қорларга жыл 
саиынғы аударымдардыц мөлшері, олардың түрлері мен пайдалану тәртібі 
Төралқаның шешімімен бекітіледі.

15.9. Одақ қолданыстағы заңнамаға сәйкес салық толейді.
15.10. Одақ қорларды қалыптастырады:
1) нысаналы - белгіленген нысаналы бағдарламалар мен іс-шараларды 

жүзеге асыру мақсатында Кәсіпкерлікті қолдау, ірі жобаларды игеру, жаңа 
технологияларды енгізу және басқалар үшін;

2) біржолғы көтермелеуге, материалдық көмек көрсетуге, кадрлар 
даярлауға, атаулы стипендиялар төлеуге ариалған әлеуметтік 
жәрдемақыларды және басқаларды қамтиды.

Одақтың мүлкін ақшалай нысаннаи басқа заттай және өзге нысандарда 
қалыптастыруға құрылтайшылардың салымдары барлық құрылтайшылардың 
келісімі бойынша ақшалай нысанда бағаланады. Егер мұндай салымның 
кұны жиырма мың айлық есептік көрсеткіш мөлшеріне баламалы сомадан 
асып кетсе, оның бағасын аудиторлық ұйым растауға тиіс.

16. ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН 
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ

16.1. Одақтың құрылтай құжаттарын қатысушылардыц жалпы 
жинапысы қабылдайды.

16.2. Осы құрылтай құжаттарына кейінгі өзгерістер мен толықтырулар 
талқыланғаннан кейін енгізіледі және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен 
қатысушылардың жалпы жиналысында бекітіледі.

16.3. Жарғыға, жаңа редакциядағы Жарғыға езгерістер мен 
толыктырулар заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелуге 
жатады.

17. ОДАҚТЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

17.1. Одақты қайта ұйымдастыру және тарату жалпы мемлекеттік 
жиналыстың шешімі негізінде Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексіне, «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де 
нормативтік қүқықтық актілеріне сәйкес, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген басқа да негіздер 
бойынша жүргізіледі.

17.2. Одақ таратылған кезде кредиторлардың талаптарын 
канағаттандырғаннан кейін қалған мүлік, егер Қазақстан Республикасының 
заңнамасында өзгеше тәртіп көзделмесе, осы Жаргыда көрсетілген 
мақсаттарға жіберіледі.



18. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

18.1. Осы Жарғының жекелеген ережелері Қазақстан Республикасының 
заңнамасына қайшы келген жағдайда, Қазақстан Республикасы 
заңнамасының ережелері қолданылады.

18.2. Осы Жарғыға Қазақстан Республикасының зандарына қайшы 
келмейтін өзгерістер мен толықтырулар Төралқаның шешімі бойынша 
енгізілуі мүмкін.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Республиканское объединение юридических лиц «Союз 
строителей Казахстана» (далее - Союз) - некоммерческая организация, 
созданная для решения целей и задач, определенных настоящим Уставом и 
не имеющая в качестве основной цели извлечение дохода и не 
распределяющая полученный чистый доход между участниками.

1.2. Полное наименование Союза:
на государственном языке: «Қазақстан құрылысшылар одағы» 
Республикалық заңды тұлғалар бірлестігі.
на русском языке: Республиканское объединение юридических лиц «Союз 
строителей Казахстана».
На английском языке КериЫісап Аззосіаііоп оҒ Ье§а1 Епііііез "Цпіоп оГ 
Виіісіегз оГКахакһзіап".

Сокращенное наименование:
на государственном языке: «ҚҚО» РЗТБ.
на русском языке: РОЮЛ «ССК».
на английском языке: Сіпіоп оҒВиіИегз оГКахакһзіап.

1.3. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Республики Казахстан, Законов Республики Казахстан «О 
некоммерческих организациях», «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Казахстан» и иных 
законодательных актов Республики Казахстан, а также в соответствии с 
настоящим Уставом, а также принятыми в соответствии с ним внутренними 
документами и решениями органов управления Союза.

1.4. Местонахождение постоянно действующего органа Союза: 
Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица 
Кубрина, дом 22/1, ВП-6.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС. СИСТЕМА СОЮЗА.

2.1. Союз создается в организационно-правовой форме объединения 
индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме 
Союза.

2.2. Союз является юридическим лицом, имеет в собственности или 
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Правоспособность Союза возникает с момента его государственной 
регистрации и прекращается в момент завершения ликвидации. Союз 
создается на неограниченный срок.

2.4. Союз имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета, в том 
числе валютные, в учреждениях банков на территории Республики Казахстан



и за пределами ее территории, печать со своим наименованием и эмблемой, 
штампы и бланки.

2.5. Союз может создавать на территории Республики Казахстан свои 
структурные подразделения - отделения, филиалы и представительства. Союз 
вправе быть Учредителем (Членом) хозяйственных товариществ и обществ, в 
том числе предприятий с иностранными инвестициями, вступать в 
ассоциации, союзы и фонды.

2.6. Число членов Союза не ограничено.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Целью создания и деятельности Союза является консолидация 
субъектов строительной отрасли Казахстана в единое общественное 
объединение, содействие решению проблем, возникающих в сфере 
архитектурно-градостроительной и строительной отрасли, строительства 
автомобильных дорог и мостов, производства продукции необходимой для 
строительства, организации образования, учебные центры осуществляющие 
свою деятельность в строительной отрасли, на основе совершенствования 
законодательной и нормативно-правовой базы, способствующей развитию 
строительной отрасли.

3.2. Задачами Союза являются:
1) обобщение опыта профессиональной деятельности членов Союза;
2) организация и проведение семинаров, научно-практических 

конференций и деловых встреч для участников Союза, на которых 
выступают, делятся и обмениваются опытом высококлассные специалисты- 
профессионалы;

3) подготовка обзоров и прогнозов развития строительного рынка и 
предоставление этой информации членам Союза и заинтересованным 
сторонам;

4) пропаганда прогрессивных форм, методов труда и управления, 
проведение конъюнктурных исследований, разработка обоснованных 
рекомендаций по их эффективному применению в практической 
деятельности членов Союза и заинтересованных сторон;

5) создание банка данных, компаний, специалистов, экспертов, 
подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков и иных субъектов 
предпринимательской деятельности, услуги которых могут быть 
востребованы членами Союза;

6) участие в городских, региональных социально-экономических 
программах в области строительства, строительной и архитектурно
градостроительной индустрии;

7) взаимодействие с Национальной палатой предпринимателей РК 
«Атамекен» в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О 
Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан».

8) взаимодействие с аналогичными Союзами, Ассоциациями и Фондами 
Казахстана и зарубежных стран, участие в отечественных и международных



выставках, ярмарках, семинарах, конференциях и любых маркетинговых мероприятиях. Содействие в установлении деловых связей с партнерами внутри страны и за рубежом;9) юридическая, консультативная и информационная поддержка деятельности членов Союза;10) урегулирование споров, возникающих между организациями - членами Союза;Н) разработка типовых документов и рекомендаций, касающихся взаимоотношений между членами Союза;12) сотрудничество с депутатами местных представительных органов и Парламента РК в разработке и принятии нормативных актов, регулирующих деятельность строительного комплекса, в отстаивании интересов строителей, заинтересованных сторон, привлечение внимания к проблемам строительного комплекса, поиск совместных путей их решения;13) сотрудничество со средствами массовой информации;14) создание финансово-промышленных групп и лизинговых компаний в строительстве и производстве строительных материалов;15) участие в организации профессиональной подготовки работников строительного комплекса, проведение курсов повышения квалификации для специалистов строительной индустрии, сотрудничество с научно- исследовательскими институтами и городскими вузами в проведении научно- практических конференций, изучение и внедрение передового опыта строительства;16) продвижение услуг членов Союза на рынке, участие в тендерах с поддержкой и рекомендацией Союза, в выставках, ярмарках, семинарах;17) иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.3.2. Предметом деятельности Союза является:1) осуществлять на территории Республики Казахстан и за рубежом, организационной, хозяйственной, научно-методической, пропагандистской, а также предпринимательской деятельности;2) осуществлять на территории Республики Казахстан и за рубежом, в установленном порядке, деловые контакты с учреждениями, организациями и фирмами, а также с их представителями по вопросам, входящим в компетенцию Союза;3) приобретать в собственность и брать в аренду, как на территории Республики Казахстан, так и за рубежом, здания, сооружения, предприятия, транспортные средства и иное движимое и недвижимое имущество, а также земельные участки;4) создавать представительства, филиалы и отделения, хозяйственные общества, учебные заведения, научные организации, учреждать банки и страховые общества, деятельность которых направлена на реализацию Уставных задач и целевых программ Союза;5) развивать научное и научно-техническое сотрудничество с иностранными партнерами;



6) участвовать и организовывать специализированные выставки, 
симпозиумы, культурные мероприятия, издавать рекламную литературу и т. 
п.;

7) привлекать к своей работе специалистов на договорных условиях;
8) иметь собственные основные и оборотные средства, а также 

образовывать фонды, формируемые за счет отчислений от доходов от 
хозяйственной деятельности и взносов, определяемых настоящим Уставом;

9) самостоятельно распоряжаться имеющимися денежными 
средствами;
10) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 
Республики Казахстан;

11) осуществлять деятельность, связанную с привлечением 
иностранной рабочей силы и вывозом рабочей силы из Республики 
Казахстана за границу.

3.3. Все виды деятельности, подлежащие лицензированию в 
соответствии с действующим законодательством РК Союз вправе 
осуществлять только при наличии лицензии, полученной в установленном 
порядке.

4. ЧЛЕНЫ СОЮЗА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ 
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ

4.1. Членом Союза может быть индивидуальный предприниматель и 
(или) юридическое лицо, деятельность которого не противоречит уставным 
целям и задачам Союза, и действующему законодательству РК. Член Союза 
должен соответствовать требованиям Союза, разделять цели и задачи Союза, 
признавать и выполнять Устав и локально-нормативные акты Союза, 
выражать готовность соблюдать требования действующего законодательства 
Республики Казахстан, внутренних документов, решений органов управления 
Союза, принятых в соответствии с целями и задачами деятельности Союза.

4.2. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права 
юридического лица.

4.3. Союз открыт для вступления новых членов. Членами Союза могут 
быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, признающие 
Устав Союза и способные внести вклад в реализацию целей и задач Союза.

4.4. Право участия в Союзе (членство) не может быть передано третьим 
лицам.

4.5. Учредители Союза (подписавшие учредительный договор) являются 
Членами Союза, на которых распространяется действие настоящего Устава, 
Положения о членстве, и иные нормативные правовые акты Республики 
Казахстан.

4.6. Членами Союза могут быть и другие союзы/ассоциации, а также 
организации образования, учебные центры осуществляющие свою 
Деятельность в области строительства, строительные лаборатории, ІТ-



компании осуществляющие деятельность в строительной отрасли, дизайн 
студии и мастерские.

4.7. В деятельное! и Союза вправе принимать участие уполномоченные 
представители государственных органов власти и управления в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, Устава и внутренних 
документов Союза.

4.8. Кандидат в члены Союза должен быть зарегистрированным в 
установленном законом порядке индивидуальным предпринимателем (или) 
юридическим лицом, заниматься строительной, строительно-архитектурной 
либо иной деятельностью связанной со строительной сферой в том числе в 
сфере дорожного строительства, строительства мостов, производители и 
поставщики товаров и услуг в указанных сферах - иметь установленные 
законодательством Республики Казахстан разрешительные документы, 
должен признавать Устав, предмет, цели и задачи Союза.

4.9. Вступление в Союз осуществляется на основании письменного 
заявления от индивидуального предпринимателя и (или) юридического лица 
в установленной Положением о членстве форме. Новый член может войти в 
Союз в порядке, установленном действующим законодательством РК и 
Положением о членстве. Решение о вступлении нового члена принимает 
Правление, с соблюдением норм действующего законодательства РК.

4.10. Каждый член Союза имеет право добровольно выйти из Союза по 
своему усмотрению, в порядке установленным Положением о членстве.

4.11. Прекращение членства и Исключение из членов Союза 
осуществляется в порядке установленным Положением о членстве.

4.12. Члены Союза, вышедшие или исключенные из Союза, не вправе 
требовать возвращения им денежных средств, уплаченных ими в Союз в 
качестве взносов или другого переданного Союзу имущества. Они также не в 
праве требовать возмещения им каких-либо расходов, связанных с их 
членством в Союзе, включая платежи за услуги Союза.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 
СОЮЗА

5.1. избирать и быть избранными в любой орган Союза, а также 
контролировать деятельность руководящих органов Союза в соответствии с 
настоящим Уставом;

5.2. соблюдать Устав, условия Положения о членстве, требования 
действующего законодательства РК и иных документов, регламентирующих 
деятельность Союза;

5.3. активно участвовать в достижении целей и осуществлении задач 
Союза, в реализации решений органов управления Союза,

5.3. участвовать в работе Союза, исполнять решения Союза, его 
Руководящих, наблюдательных и контрольно-ревизионных органов;

5.4. участвовать в работе структурных подразделений Союза и в 
Доводимых Союзом мероприятиях;



5.5. вносить на рассмотрение руководящих органов Союза предложения 
по вопросам его деятельности, лично участвовать в обсуждении этих 
вопросов, подавать жалобы и возражения вышестоящим органам Союза;

5.6. обращаться к помощи Союза в защите своих прав и законных 
интересов;

5.7. получать отчеты о деятельности Союза, материалы обо всех 
проведенных заседаниях Собрания Союза, а также информацию о ходе 
реализации утвержденных проектов и результатах деятельности рабочих 
групп и комитетов с учетом ограничений, установленных законодательством

и внутренними документами Союза. иную информацию, 
предусмотренную Уставом Союза;

5.8. воздерживаться от всякой деятельности, которая может принести 
ущерб деловой репутации и деятельности Союзу;

5.9. соблюдать этические нормы поведения при взаимоотношениях 
между членами Союза, так и в осуществлении предпринимательской 
деятельности, в том числе и с другими участниками рынка.

6. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА

6.1. Союз вправе приобретать на законных основаниях и иметь на праве 
собственности имущество, необходимое для достижения Союзом уставных 
целей.

6.2. Имущество Союза может формироваться за счет:
1) членских взносов;
2) поступлений (доходов) от предоставляемых услуг;
3) других, не запрещенных законами Республики Казахстан поступлений.
6.3. Имущество Союза, сформированное в соответствии с настоящим 

Уставом и законодательством Республики Казахстан, принадлежит ему на 
праве собственности.

6.4. Учредители Союза не имеют имущественных прав на имущество 
Союза.

6.5. Доходы от предпринимательской деятельности Союза не могут 
распределяться между его членами и направляются на уставные цели.

7. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ В СОЮЗЕ

7.1. Размер членских взносов утверждается Президиумом и в течении 10 
календарных после утверждения, публикуется Союзом на официальном сайте 
Союза, в том числе на интернет-ресурсах.

7.2. В целях определения размера членского взноса члены Союза 
подразделяются на:

1) субъекты малого предпринимательства.
2) субъекты среднего предпринимательства.
3) субъекты крупного предпринимательства.



8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗОМ

8.1. Органами управления Союзом являются:
1) Общее собрание - высший орган управления;
2) Президиум - орган управления;
3) Правление - исполнительный орган;
4) Ревизионная комиссия - финансово-контрольный орган.
8.2. Компетенция органов управления Союзом устанавливается 

законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
8.3. Работа в высшем органе управления, органе управления Союзом, а 

также Ревизионной комиссии осуществляется на безвозмездной основе.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОЮЗА

9.1. Общее собрание является высшим органом управления Союзом.
9.2. Общее собрание возглавляется Председателем Президиума Союза 

и формируется из равного количества представителей (делегатов) 
зарегистрированных Региональных филиалов Союза.

9.3. Филиалы (Представительства) избирают и переизбирают 
представителей (делегатов) для участия в работе Общего собрания Союза 
простым большинством голосов членов, участвующих на заседании 
соответствующего Филиала.

1) Президиум устанавливает количество делегатов от Региональных 
Филиалов Союза, которые будут избраны для участия в работе Общего 
собрания, в зависимости от количества членов Союза, зарегистрированных 
на территории соответствующего Регионального филиала;

2) Иные вопросы, связанные с порядком избрания и переизбрания 
представителей (делегатов)Региональных филиалов Союза для участия в 
работе Общего собрания Союза определяются порядком, утверждаемым 
Президиумом.

3) Позиция представителя (делегата )Общего собрания - отражает 
позицию всех Членов Союза при проведении голосования (принятии 
решения) по тому или иному вопросу.

9.4. По приглашению Союза в работе Общего собрания могут 
принимать участие представители Правительства Республики Казахстан, 
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамсксн», 
местных исполнительных органов.

9.5. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
1) утверждение кандидатур Председателя Президиума и его 

заместителей;
2) утверждение Устава Союза;
3) утверждение отчетов Президиума Союза;
4) утверждение бюджета Союза;
5) утверждение годового отчета Ревизионной комиссии Союза;



6) утверждение перечня бесплатных услуг, оказываемых членам 
Союза;

7) принятие решения об освобождении (отсрочки) от уплаты членских 
взносов;

8) принятия, внесения изменений и дополнений в учредительные 
документы некоммерческой организации;

9) добровольной реорганизации и ликвидации некоммерческой 
организации;

10) определения компетенции, организационной структуры, порядка 
формирования и прекращения полномочий органов управления 
некоммерческой организации;

11) определения порядка и периодичности представления финансовой 
отчетности исполнительных органов, а также порядка проведения проверки 
контрольным органом и утверждения их результатов;

12) принятия в пределах, установленных законодательными актами, 
решения об участии некоммерческой организации в создании или 
деятельности других юридических лиц, своих филиалов и представительств.

9.6. В целях регулирования внутренних вопросов деятельности Союза, 
Региональных филиалов и юридических лиц с участием Союза в качестве 
учредителя, а также для разрешения разногласий между органами 
управления организаций, входящих в систему Союза, Общее собрание, как 
высший орган управления:

1) утверждает срок полномочий и количественный состав членов 
Президиума;

2) утверждает Регламент Общего собрания;
3) принимает решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции 

Общего собрания в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
настоящим Уставом и (или) внутренними документами Союза, 
утвержденными Общим собранием.

10. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯСОЮЗА.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИИ.

10.1. Общее собрание Союза может быть очередным и внеочередным. 
Очередное Общее собрание Союза созывается решением Президиума Союза 
не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание Союза созывается 
решением Президиума Союза.

10.2. Общее собрание проводится в очной (заочной) форме с 
физическим присутствием участников и (или) онлайн в прямой трансляции с 
применением видеоконференцсвязи и информационных технологий. 
Подготовка и проведение Общего собрания осуществляется Правлением 
Союза.



10.3. Участники Общего собрания должны быть извещены о предстоящем 
проведении Общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней 
до даты проведения Общего собрания.

10.4. Извещение о проведении Общего собрания публикуется на 
официальном сайте Союза, в том числе на интернет-ресурсах. Извещение о 
проведении Общего собрания должно содержать сведения о дате, времени, 
формате и месте проведения Общего собрания, а также предлагаемую 
повестку дня.

10.5. Перед началом работы Общего собрания проводится регистрация 
делегатов от Региональных Филиалов, не зарегистрировавшийся делегат не 
учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в 
голосовании.

10.6. Общее собрание Союза правомочно принимать решения при 
наличии на заседании не менее 51% назначенных представителей и 
избранных делегатов от Региональных филиалов (кворум).

10.7. Работу заседания Общего собрания открывает Председатель 
Президиума Союза, который председательствует на заседании Общего 
собрания.

10.8. Повестка дня Общего собрания утверждается большинством голосов 
присутствующих/участвующих на заседании Общего собрания.

10.9. Председатель Президиума назначает секретаря Общего собрания из 
числа членов Правления Союза. Секретарь Общего собрания организует 
работу Общего собрания, в том числе ведет протокол Общего собрания.

10.10. Голосование на заседании Общего собрания осуществляется по 
принципу «один представитель (делегат) - один голос». Голосование 
осуществляется в очной (заочной) форме. Голосование на заседании Общего 
собрания по вопросам его исключительной компетенции проводится в 
открытой форме.

10.11. При проведении голосования могут использоваться бюллетени 
единого образца с содержанием:

1) Ф.И.О. уполномоченного представителя делегата от регионального 
Филиала;

2) даты проведения Общего собрания;
3) формулировка вопросов повестки дня и варианты голосования по ним;
4) иные необходимые данные.
10.12. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по 

которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов 
голосования. Бюллетень без подписи соответствующего представителя или 
делегата от регионального Филиала считается недействительным.

10.13. Решение считается принятым, если за него проголосовало простое 
большинство присутствующих (участвующих) на заседании Общего 
собрания представителей (делегатов) от региональных Филиалов. При 
равенстве голосов, голос Председателя Президиума является решающим.

10.13.1. Решение Общего собрания является обязательным для всех 
членов Союза.



10.14. Общее собрание по всем вопросам своей компетенции может 
проводиться как в очной, так и заочной форме голосования.

10.14.1. Порядок проведения очного (заочного) голосования утверждается 
Положением.

Передача права голоса, как и голосование за других лиц не допускаются.
10.15. Проведение повторного заседания Общего собрания может быть 

назначено не ранее чем на следующий день после установления даты 
проведения Общего собрания в случае, если первоначально Общее собрание 
не состоялось.

10.16. Протокол Общего собрания подписывается председательствующим 
и секретарем Общего собрания.

10.17. Иные вопросы, связанные с порядком созыва и проведения Общего 
собрания, определяются регламентом, утверждаемым Общим собранием.

11. ПРЕЗИДИУМ СОЮЗА

11.1. Президиум Союза возглавляется его Председателем, состоит из 
членов, которые формируются из списка членов Союза.

11.2. Полномочия вышеназванных членов Президиума могут быть 
прекращены досрочно:

1) по собственной инициативе, путем направления письменного 
уведомления в адрес Председателя Президиума, с даты получения им 
письменного уведомления;

2) исключены за нарушения законодательства РК, положений настоящего 
Устава, решением Председателя Президиума Союза.

11.3. К исключительной компетенции Президиума относится:
1) контроль за ходом выполнения задач и достижений целей Союза;
2) внесение предложений на рассмотрение Общего собрания по 

повышению эффективности деятельности Союза;
3) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя и 

членов Правления Союза;
4) назначение проверок Ревизионной комиссией Союза и утверждение 

отчетов по их итогам;
5) утверждение организационной структуры и штатной численности 

Союза;
6) утверждение ключевых показателей деятельности и проведение 

ежегодной оценки деятельности Правления;
7) принятие решения о проведении аудита Союза, региональных 

Филиалов и (или) юридических лиц с участием Союза в качестве учредителя, 
а также определение аудиторской организации;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования Правления, членов Ревизионной комиссии Союза;

11.4. Президиум вправе отменить любое решение Правления и (или) 
Председателя Правления по вопросам, относящимся к внутренней



деятельности Союза, региональных Филиалов и юридических лиц с участием 
Союза в качестве учредителя.

11.5. Президиум вправе принять к рассмотрению любой вопрос, 
связанный с деятельностью Союза, региональных Филиалов и юридических 
лиц с участием Союза в качестве учредителя, за исключением вопросов, 
относящихся к исключительной компетенции Общего собрания.

11.6. Председатель Президиума:
1) созывает и руководит заседаниями Президиума;
2) вносит на рассмотрение Президиума:
2.1) предложения по кандидатурам для избрания в качестве Председателя 

и членов Президиума, а также предложения о досрочном прекращении 
полномочий Председателя и (или) членов Президиума;

2.2) предложения о размерах должностных окладов и условиях оплаты 
труда и премирования Председателя, членов Правления.

3) рассматривает вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности Председателя Правления;

4) представляет без доверенности Союз и организации, входящие в его 
систему, в Республике Казахстан и за рубежом;

5) при необходимости, возлагает временное исполнение своих 
обязанностей, связанных с процедурными вопросами проведения заседаний 
Общего собрания и Президиума, на одного из членов Президиума или на 
Председателя Правления;

6) осуществляет текущий контроль за деятельностью Правления и 
Председателя Правления, а также, при необходимости, дает Правлению и 
Председателю Правления оперативные поручения по вопросам их 
компетенции;

7) Полномочия Председателя Президиума Союза утверждаются Общим 
собранием и составляют 5 лет.

11.7. Подготовка и проведение заседаний Президиума осуществляется 
Правлением Союза. Повестка дня и материалы по вопросам повестки дня 
заседаний Президиума подготавливаются Правлением.

11.8. Президиум правомочен принимать решения при наличии на 
заседании простого большинства от общего числа членов Президиума.

Решения по иным вопросам принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании Президиума членов.

Члены Президиума участвуют в работе Президиума лично. Передача 
права голоса, как и голосование за других лиц, не допускаются.

Решения Президиума принимаются открытым голосованием. Член 
Президиума, не согласный с принятым решением, вправе в течение суток с 
момента принятия решения представить в письменной форме особое мнение, 
которое приобщается к протоколу.

Вопросы, связанные с порядком проведения голосования, в том числе 
заочного голосования, на очных и (или) заочных заседаниях Президиума, 
созыва заседаний Президиума, подготовки и утверждения повестки дня 
заседаний Президиума, определяются регламентом Президиума.



11.9. Работа в Президиуме осуществляется на безвозмездной основе.

12. ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗОМ

12.1. Правление Союзом осуществляет текущее руководство его 
деятельностью.

12.2. Правление в своей деятельности подотчетно Общему собранию и 
Президиуму Союза. Срок полномочий и количественный состав членов 
Правления утверждается Председателем Президиума.

12.3. Правление возглавляется Председателем. Для оперативного 
управления деятельностью Союза Председателем назначается на должность - 
Исполнительный директор. Полномочия Президента могут быть частично 
переданы Исполнительному директору на основании доверенности.

Полномочия Председателя и (или) членов Правления могут быть 
досрочно прекращены решением Председателя Президиума.

12.4. К компетенции Правления относится рассмотрение и принятие 
решений по вопросам деятельности Союза, которые не входят в соответствии 
с настоящим Уставом в исключительную компетенцию Общего собрания и 
Президиума.

Правление Союза:
1) в порядке, предусмотренном Регламентом Правления, осуществляет 

подготовку и проведение работы Общего собрания, заседания Президиума 
готовит материалы и проекты документов, выносимые на их рассмотрение;

2) осуществляет текущий контроль за деятельностью дирекций 
Региональных Филиалов, а также, при необходимости, дает дирекциям 
Региональных Филиалов оперативные поручения по вопросам их 
компетенции;

3) принимает решения по следующим вопросам деятельности 
Региональных Филиалов:

3.1) утверждение бюджета Регионального Филиала;
3.2) создание Региональных филиалов;
3.3) по согласованию с Председателем Президиума - назначение 

дирекции Регионального филиала;
3.3- 1) по согласованию с Председателем Президиума прекращение, в том 

числе досрочное прекращение, полномочий членов дирекции Региональных 
филиалов;

3.3- 2) определение срока полномочий дирекции Региональных филиалов;
3.4) утверждение ежегодных отчетов об итогах деятельности 

региональных филиалов;
4) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции в 

соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Союза.
5) принимает решение о вступлении в другие Ассоциации (Союзы).
12.5. Председатель Правления:
1) без доверенности действует в интересах и от лица Союза на всей 

территории Республики Казахстан и за ее пределами;



2) осуществляет текущее руководство деятельностью Союзом;
3) заключает (принимает) от имени Союза договоры и иные документы, 

связанные с основной деятельностью Союза;
4) представляет интересы Союза и осуществляет взаимодействие с 

государственными органами и иными организациями;
5) по согласованию с Председателем Президиума назначает и 

освобождает от должности заместителей Председателя Правления из числа 
членов Правления, устанавливает за членами Правления кураторство над 
структурными подразделениями Союза;

6) формирует и утверждает штатное расписание, в соответствии с 
организационной структурой и штатной численностью Союза, 
утвержденными решением Председателя Президиума;

7) по согласованию с Председателем Президиума вносит изменения в 
организационную структуру в части наименования структурных 
подразделений и закрепления за членами Правления кураторства над ними, в 
рамках утвержденной организационной структуры и штатной численности 
Союза;

8) организует работу Союза, утверждает размеры должностных окладов, 
осуществляет прием на работу и увольнение сотрудников в соответствии с 
трудовым законодательством Республики Казахстан, принимает в отношении 
них меры поощрения или дисциплинарного взыскания;

9) открывает счета в банках, организует ведение бухгалтерского учета и 
составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан;

10) распоряжается средствами и имуществом Союза в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящим 
Уставом;

11) организует ведение реестра членов Союза;
12) организует размещение информации об итогах деятельности Союза, 

работы Общего собрания, Президиума, Правления и Ревизионной комиссии 
на официальном сайте Союза, том числе на интернет-ресурсах;

13) утверждает внутренние документы в целях организации деятельности 
Союза, по перечню, установленному решением Председателем Президиума 
Союза;

14) принимает решения по вопросам деятельности Региональных 
Филиалов;

15) осуществляет иные функции, не запрещенные законодательством 
Республики Казахстан и настоящим Уставом.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Союза Президиумом образуется ревизионная комиссия в 
количестве не менее трех членов.



13.2. Членами Ревизионной комиссии не мо/ут являться члены и 
руководители Президиума, I Іравления, а также их близкие родственники.

13.3. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность и 
соответствии с положением, утвержденным Председателем Президиума,

13.4. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на 
безвозмездной основе.

14. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЛИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В СИСТЕМУ 
СОЮЗА

14.1. Региональные Филиалы создаются Союзом в каждой области, 
городе республиканского значения и столице. Союз является единственным 
учредителем Региональных Филиалов.

14.2. Филиалы и представительства не являются юридическими липами. 
Они наделяются имуществом Союза и действуют на основании 
утвержденного Союзом положения. Имущество филиала или 
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Союза

14.4. На территории области, города республиканского значения и 
столицы может создаваться и действовать только один Региональный 
филиал.

14.5- 1. Органами управления региональных филиалов являются:
1) единственный учредитель регионального филиала - высший орган;
2) директор - исполнительный орган региональных филиалов.
14.5- 2. Компетенция единственного учредителя Регионального филиала 

определяется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, 
а также Положениями о Региональных филиалах.

14.6. Компетенция директора и заместителей директора Регионального 
филиала определяется в соответствии с Положением Регионального Филиала 
и включает рассмотрение и принятие решений по вопросам деятельности 
Регионального филиала.

14.7. Директор Регионального филиала назначается и освобождается от 
должности Правлением Союза по согласованию с Председателем 
Президиума.

14.8. Директор и заместители Региональных филиалов осуществляют 
свою деятельность на безвозмездной основе.

14.9. Иные вопросы статуса, деятельности Региональных филиалов, 
системы управления, порядка формирования и деятельности органов 
Региональных филиалов регулируются законодательством Республики 
Казахстан, Положением о деятельности Региональных филиалов, а также 
соответствующими внутренними документами, утвержденными органами 
Союза, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
настоящим Уставом.

15. Источник формирования средств и иного имущества, нрава союза 
и его структурных подразделений по управлению имуществом.



15.1. Союз в соответствии с действующим законодательством РК 
может иметь в пользовании, в оперативном управлении или собственности 
здания, сооружения, оборудование, инвентарь, деньги, а также иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
Союза, предусмотренного его Уставом, а также организации, создаваемые за 
счет ее средств, за исключением отдельных видов имущества, которые в 
соответствии с законодательными актами не могут принадлежать Союзу.

15.2. Союз отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом.

Имущество, переданное Союзу и его структурным подразделениям, 
является собственностью Союза.

15.3. Члены Союза не имеют имущественных прав на имущество 
Союза. Они не отвечают по обязательствам Союза и его структурных 
объединений, в которых участвуют в качестве членов, а Союз не отвечает по 
обязательствам своих членов.

15.4. Источниками формирования имущества Союза являются:
1 )взносы членов Союза;
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или
профессиональными интересами Союза;
4) средства, полученные от продажи информационных материалов, 
связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или 
профессиональными интересами членов Союза;
5) другие не запрещенные законом поступления.

В Союзе устанавливаются ежегодные членские взносы.
Деньги Союза не могут перераспределяться между его членами и 

используются только на достижение уставных целей и задач.
15.5. Союз осуществляет право владения, пользования и распоряжения 

закрепленным за ним имуществом, состоящим из основных и оборотных 
средств, в соответствии с целями и задачами своей деятельности и 
назначением имущества.

15.6. Основными источниками образования денежных средств и иного 
имущества Союза являются;

1) поступления от учредителей и членов Союза;
2) Членские взносы членов Союза:
3) добровольные имущественные взносы и пожертвования, 

спонсорская помощь, гранты, вклады, а также поступления от любых 
физических и юридических лиц, в том числе от учредителей и членов Союза;

4) имущество, переданное в собственность учредителями и членами 
Союза, поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в 
установленных законодательством случаях, от производственной и иной 
хозяйственной деятельности Союза



5) дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по 
акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);

6) средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных 
с предпринимательской деятельностью, коммерческими или 
профессиональными интересами членов Союза;

7) средства, полученные от продажи информационных материалов, 
связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или 
профессиональными интересами членов Союза;

8) другие, не запрещенные законодательными актами, поступления.
15.7. Для обеспечения деятельности Союза его члены уплачивают 

членские взносы.
15.8. Убытки, которые могут иметь место во время деятельности 

Союза, должны покрываться за счет резервного капитала или других фондов, 
формируемых в соответствии с Уставом Союза. Размер ежегодных 
отчислений в резервный капитал и другие фонды, их виды и порядок 
использования утверждаются решением Президиума.

15.9. Союз уплачивает налоги в соответствии с действующим 
законодательством.

15.10. Союз формирует фонды:
1) целевые - для поддержки предпринимательства, освоения крупных 

проектов, внедрения новых технологий и другие в целях осуществления 
намеченных целевых программ и мероприятий;

2) социальные, предназначенные для единовременных поощрений, 
оказания материальной помощи, подготовки кадров, выплаты именных 
стипендий и другие.

Вклады учредителей в формирование имущества Союза в натуральной 
и иных формах, кроме денежной, оцениваются в денежной форме по 
соглашению всех учредителей. Если стоимость такого вклада превышает 
сумму, эквивалентную двадцати тысячам размеров месячных расчетных 
показателей, ее оценка должна быть подтверждена аудиторской 
организацией.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

16.1. Учредительные документы Союза принимается Общим собранием 
Участников.

16.2. Последующие изменения и дополнения в настоящие 
Учредительные документы вносятся после обсуждения и утверждаются 
Общим собранием Участников в установленном настоящим Уставом 
порядке.

16.3. Изменения и дополнения в Устав, устав в новой редакции 
подлежат государственной регистрации в установленном законодательством 
порядке.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА



17.1. Реорганизация и ликвидация Союза производится в соответствии 
с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики 
Казахстан «О некоммерческих организациях» и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан на основании решения Общего 
собрания, а также по другим основаниям, предусмотренным 
законодательными актами Республики Казахстан.

17.2. При ликвидации Союза, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество направляется на цели, указанные в 
настоящем Уставе, если иной порядок не предусмотрен законодательством 
Республики Казахстан.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. В случае противоречия отдельных положений настоящего Устава 
законодательству Республики Казахстан, применяются положения 
законодательства Республики Казахстан.

18.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие 
законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению 
Президиума Союза.
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