
 



 2

1. Жалпы ережелер 

 

1.1. Аутизм, ерекше қажеттіліктері бар балалар 

мен жетімдерді қолдау «AINAR» Қоғамдық 

Қоры, әрі қарай «Қор» Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының 

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» заңына, 

Қазақстан Республикасының «Қайырымдылық 

туралы» заңына және өзге де нормативтік құқықтық 

актілеріне сәйкес құрылады және әрекет етеді. 

1.2. Ерікті мүліктік жарналар негізінде 

қаржыландырылатын әлеуметтік, қайырымдылық, 

мәдени, білім беру және өзге де қоғамдық пайдалы 

мақсаттарды көздейтін, мүшелігі жоқ бір отбасы 

мүшелеріне жатпайтын азаматтармен құрылған 

коммерциялық емес ұйым қор деп танылады. 

1.3. Қор өз қызметін жүзеге асыру үшін мыналарға 

құқылы: 

- заңдармен белгіленген тәртіпте банктерде 

есепшоттар ашуға; 

- мемлекеттік және орыс тілдерінде толық атауы 

жазылған мөр, мөртабан және бланкілерге ие 

болуға; 

- дербес балансы мен сметаға, оқшауланған 

мүлікке меншік құқығын иеленуге; 

- басқа заңды тұлғаларды құруға, 

қауымдастықтар мен одақтарға кіруге, сондай-

ақ олардың қызметіне қатысуға; 

- филиалдар мен өкілдіктер құруға; 

- қаражаттарды жарғысында көзделген 

мақасттарға пайдалануға; 

- Қазақстан Республикасында қолданылып 

жүрген заңдарына қайшы келмейтін өзге 

құқықтарға ие бола алады. 

1.4. Қор Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес 

өзінің жарғылық мақсаттарына сәйкес келетіндей 

ғана кәсіпкерлік қызметпен айналысады. 

1.5. Қор өз қайырымдылық қызмет ету мақсатында 

қаражатты пайдалану жөнінде қаржылық есеп 

берулерге қолжеткізуді қамтамасыз етеді.  

1.6. Қордың қызмет ету мерзімі шектелмейді. 

1. Общие положения 

 

1.1.  Общественный Фонд «AINAR» по 

поддержке детей с аутизмом, особыми 

потребностями и сирот, именуемый в дальнейшем 

«Фонд», учреждается и действует в соответствии с 

Гражданским кодексом Республики Казахстан, 

Законом Республики Казахстан «О некоммерческих 

организациях», Законом Республики Казахстан «О 

благотворительности» и иными нормативными 

правовыми актами. 

1.2. Общественным Фондом признается 

некоммерческая организация, не имеющая членства, 

учрежденная гражданами, не являющимися членами 

одной семьи, финансируемая на основе 

добровольных взносов и преследующая социальные, 

благотворительные, культурные, образовательные и 

иные общественно полезные цели.  

1.3. Фонд имеет право для осуществления своей 

деятельности: 

- открывать счета в банках в установленном 

законодательством порядке; 

- иметь печать, штампы и бланки с полным 

наименованием организации на государственном и 

русском языках; 

- иметь на праве собственности обособленное 

имущество, самостоятельный баланс и смету; 

- создавать другие юридические лица, вступать в 

ассоциации и союзы, а также участвовать в их 

деятельности; 

- открывать филиалы и представительства; 

- использовать средства на осуществление 

предусмотренных в уставе целей; 

- осуществлять иные права, не противоречащие 

действующему законодательству Республики 

Казахстан. 

1.4. Фонд может осуществлять 

предпринимательскую деятельность постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей, в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

1.5. Фонд обеспечивает открытый доступ к 

финансовым отчетам об использовании средств для 

целей благотворительной деятельности, проводимой 

Фондом.  

1.6. Срок деятельности Фонда неограничен. 
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2.Заңды тұлғаның атауы және орналасқан 

жері 

 

2.1. Заңды тұлғаның атауы 

мемлекеттік тілде: Аутизм, ерекше қажеттіліктері 

бар балалар мен жетімдерді қолдау «AINAR» 

Қоғамдық Қоры; 

қысқаша: Аутизм, ерекше қажеттіліктері бар 

балалар мен жетімдерді қолдау «AINAR» ҚҚ;  

орыс тілінде: Общественный Фонд «AINAR» по 

поддержке детей с аутизмом, особыми 

потребностями и сирот; 

қысқаша: ОФ «AINAR» по поддержке детей с 

аутизмом, особыми потребностями и сирот. 

2.2. Қордың Орналасқан жері: Қазақстан 

Республикасы, 010000, Астана қаласы,  Есіл 

ауданы, Түркістан көшесі, 2 үй, 112 пәтер. 

2.3. Құрылымдық бөлімшелердің (филиалдар мен 

өкілдіктердің), олар құрылған жағдайларда, 

құқықтық жағдайы мен өз қызметтерін жүзеге 

асыру шегіндегі аумағы Қазақстан 

Республикасының қолданылып жүрген 

заңнамасымен анықталады. 

2. Наименование и местонахождение 

юридического лица 

 

2.1. Наименование юридического лица: 

на государственном языке: Аутизм, ерекше 

қажеттіліктері бар балалар мен жетімдерді қолдау 

«AINAR» Қоғамдық Қоры; 

сокращенное: Аутизм, ерекше қажеттіліктері бар 

балалар мен жетімдерді қолдау «AINAR» ҚҚ; 

на русском языке: Общественный Фонд «AINAR» по 

поддержке детей с аутизмом, особыми 

потребностями и сирот; 

сокращенное: ОФ «AINAR» по поддержке детей с 

аутизмом, особыми потребностями и сирот. 

2.2. Местонахождение Фонда: Республика 

Казахстан, 010000, г.Астана, Есильский район, 

улица Туркестан, дом 2, квартира 112.  

2.3.Правовое положение структурных подразделений 

(филиалов и представительств) и территория, в 

пределах которой они осуществляют свою 

деятельность, в случае их создания, определяются 

действующим законодательством Республики 

Казахстан.  

3. Қызметінің мәні мен мақсаттары 

 

3.1. Қордың мақсаттары: әлеуметтік, мәдени, білім 

алу, қайырымдылық, басқару нәтижелеріне жету; 

азаматтардың және ұйымдардың құқықтары мен 

заңды мүдделерін қорғау; азаматтарды діни және 

тағы басқа қажеттіліктерімен қанағаттандыру; 

азаматтардың денсаулығын қорғау; заң көмегі, 

сондай-ақ қоғамдық игіліктермен қамтамасыз 

етумен бағытталған басқа да мақсаттар болып 

табылады. 

3.2. Қордың қызмет ету пәні: 

- жетімдер мен ерекше қажеттіліктері бар балаларға, 

мүгедек балаларға аутизм бар балаларға (сонымен 

бірге дамудың кешеуілі) және олардың ата-

аналарына әлеуметтік көмек көрсету; 

- жетімдерге әлеуметтік көмек көрсету, олардың 

әлеуметтік бейімделуі, дербес өмірге дайындау және 

қоғамға бірігу;  

- ерекше қажеттіліктері бар балалар, мүгедек 

балалар мен олардың ата-аналарына, жетім 

балаларға қаржылық, психологиялық-

педагогикалық және діни көмек көрсету алуына 

жәрдемдесу; 

- басқа да жағдайлары шектеулі тұлғаларға 

қайырымдылық көмек көртесу; 

- жетімдер мен ерекше қажеттіліктері бар 

балаларды, мүгедек балаларға аутизм бар балаларды 

қорғау және қолдау мақсатында азаматтық қоғамды, 

мемлекетті, бизнесті және бұқаралық ақпарат 

құралдары күштерін біріктіру, өзекті мәселелер мен 

олардың әлеуметтік бейімделу  мәселелері бойынша 

(сонымен бірге түзету және оңалту) нормативтік 

құқықтық актілерді (сонымен бірге 

тұжырымдамаларды, стратегияларды, іс-шара 

жоспарларды және т.б.) әзірлеу (және/немесе 

әзірлеуге қатысу), әлеуметтік, бюджеттік және тағы 

басқа бағдарламаларды жүзеге асыру бойынша 

ұсыныстарды енгізу; 

- Қордың жарғылық мақсаттары шеңберінде 

конференцияларды, семинарларды, дөнгелек 

3. Цели и предмет деятельности 

 

3.1. Целями фонда являются: достижение 

социальных, культурных, образовательных, 

благотворительных, управленческих результатов; 

защиты прав, законных интересов граждан и 

организаций; удовлетворения духовных и иных 

потребностей граждан; охраны здоровья граждан; 

оказания юридической помощи, а также в других 

целях, направленных на обеспечение общественных 

благ.  

3.2. Предмет деятельности Фонда: 

- социальная поддержка детей с особыми 

потребностями, детей-инвалидов, детей с аутизмом 

(в том числе с задержками развития) и их родителей; 

- социальная поддержка сирот, их социальная 

адаптация, подготовка к самостоятельной жизни и 

интеграция в общество; 

- содействие предоставлению материальной, 

психолого-педагогической и духовной помощи детям 

с особыми потребностями, детям-инвалидам и их 

родителям, детям-сиротам; 

- благотворительная помощь иным лицам с 

ограниченными возможностями; 

- объединение усилий гражданского общества, 

государства, бизнеса и средств массовой 

информации в поддержке и защите детей с особыми 

потребностями, детей-инвалидов и сирот, детей с 

аутизмом, разработка (и/или участие в разработке) 

проектов нормативных правовых актов (в том числе, 

концепций, стратегий, планов мероприятий и др.)  по 

актуальным проблемам и вопросам их социальной 

адаптации (в том числе, коррекции и реабилитации), 

внесение предложений по реализации социальных и 

бюджетных и других программ; 

- участие и/или проведение конференций, семинаров, 

круглых столов, выставок, слушаний, общественных 

акций, форумов, телемостов, благотворительных 

марафонов, спортивных, массовых и других 

мероприятий в рамках реализации уставных целей 

Фонда;    
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үстелдерді, көрмелерді, тыңдауларды, қоғамдық 

акцияларды, телемосттарды, қайырымдылық 

марафондарды, спорттық, жаппай және тағы басқа 

іс-шараларды өткізу және/немесе қатысу;    

- ерекше қажеттіліктері бар балаларға, мүгедек 

балаларға, аутизм бар балаларға және жетімдерге 

көмек көрсету шаралар кешенін жүзеге асыруға 

бағытталған басқа да қорлар мен 

қауымдастықтармен өзара әрекеттесу және 

ынтымақтастық; 

- бала асырап алуды (қыз асырап алу), жетім 

балаларды және ата-ана қамқорлықсыз қалған 

балаларды, сонымен бірге асыранды балаларды 

бағып жүрген отбасыларды қамқорлыққа алуды 

(қамқоршылық) ниеттенген ҚР азаматтарына 

психологиялық-педагогикалық, құқықтық және 

ұйымдық қолдау көрсету тетіктерін әзірлеу 

және/немесе әзірлеуге қатысу; 

- ерекше қажеттіліктері бар балаларға, мүгедек 

балаларға аутизм бар балаларға және олардың 

отбасыларына құқықтық, ұйымдық, психологиялық-

педагогикалық, медициналық және басқа да көмек 

көрсетуді жетілдіру жөнінде ұсыныстар 

тұжырымдау және/немесе тұжырымдауға қатысу; 

- ауыр науқастанған немесе медициналық көмекке 

мұқтаж балаларды емдеу және оңалтуды 

ұйымдастыру және жүргізуді ынталандыру, оларға 

дәрі-дәрмек мен алғашқы көмек көрсету тауарларын 

қамтамасыз етуде ынталандыру; 

- денсаулық сақтау ұйымдарын, балалар үйін, бала 

мен ана үйлерін, интернаттарды қажетті техникалық 

жабдықтармен, дәрі-дірмекпен, құрылғылармен, 

киіммен қамсыздандыру мен жабдықтау бойынша 

әлеуметтік бағдарламаларды құру және жүзеге 

асыру; 

- ерекше қажеттіліктері бар балаларға, мүгедек 

балаларға және аутизм бар балаларға 

психологиялық-педагогикалық көмек көрсету 

бойынша мамандарды даярлауға және 

біліктіліктерін арттыруға жәрдемдесу; 

- ҚР заңнамасымен көзделген өз жеңілдіктер мен 

құқықтары туралы мүмкіндіктері шектеулі 

адамдардың, мүмкіндіктері шектеулі балалары бар 

ата-аналардың хабардарлық деңгейін көтеру;  

- жетімдер мен ерекше қажеттіліктері бар 

балалардың, мүгедек балаларға аутизм бар 

балалардың бос уақытын ұйымдастыруға 

бағытталған  театр және сахналық орындауды, 

қойылымдарды, балалардың қатысуымен 

концерттерді, қоғамдық акцияларды, конкурстарды, 

іс-шараларды, экскурсияларды, тарих және 

мәдениет ескерткіштеріне баруды, қоғамдық-мәдени 

іс-шараларды ұйымдастыру және көрсету; 

- ерекше қажеттіліктері бар балаларға, мүгедек 

балаларға және жетім балаларға, аутизм бар 

балаларға білім алуда, демалыс өткізуде, емделу 

бойынша қызметте ынталандыру;  

- ерекше қажеттіліктері бар балаларға, мүгедек 

балаларға және жетімдерге, аутизм бар балаларға 

(соның ішінде даму бөгелісімен)  құқықтық көмек 

көрсетуде ынталандыру; 

- отбасыны қолдау, баланы қорғау және дамыту, 

өмір сүруін қамтамасыз етуге бағытталған рухани-

адамгершілік құндылықтарды қалпына келтіру және 

- взаимодействие и сотрудничество с другими 

фондами и ассоциациями, направленные на 

реализацию комплекса мер по поддержке детей с 

особыми потребностями, детей-инвалидов, детей с 

аутизмом и сирот; 

- участие и/или разработка механизмов правовой, 

организационной и психолого-педагогической 

поддержки граждан РК, намеревающихся усыновить 

(удочерить), взять под опеку (попечительство) детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также семей, воспитывающих приемных детей; 

- участие и/или выработка предложений по 

совершенствованию оказания правовой, 

организационной, психолого-педагогической и 

медицинской и другой помощи детям с особыми 

потребностями, детям-инвалидам, детям с аутизмом 

и их семьям; 

- содействие организации и проведению 

реабилитации и лечения детей, страдающих 

тяжелыми заболеваниями, или нуждающихся в 

медицинской помощи, содействие обеспечению их 

медикаментами и товарами первой необходимости; 

- разработка и реализация социальных программ по 

оснащению и оборудованию учреждений 

здравоохранения, детских домов, домов матери и 

ребенка, интернатов необходимым техническим 

оборудованием, медикаментами, инвентарем, 

одеждой; 

- содействие в подготовке и повышении 

квалификации специалистов по оказанию психолого-

педагогической помощи детям с особыми 

потребностями, детям-инвалидам и детям с 

аутизмом; 

- повышение уровня информированности у людей с 

ограниченными возможностями, у родителей детей с 

ограниченными возможностями о своих льготах и 

правах, предусмотренных законодательством РК;  

- организация и показ театральных и сценических 

выступлений, спектаклей, концертов с участием 

детей, общественные акции, конкурсы, мероприятия, 

экскурсии, выезды к памятникам истории и 

культуры, общественно-культурные мероприятия, 

направленные на организацию досуга детей с 

особыми потребностями, детей-инвалидов и сирот, 

детям с аутизмом; 

-    содействие детям с особыми потребностями, 

детям-инвалидам и сиротам, детям с аутизмом в 

получении образования, проведение отдыха, услуг по 

их лечению; 

-    содействие в правовой защите детей с особыми 

потребностями, детей-инвалидов и сирот, детям с 

аутизмом (в том числе с задержками развития); 

- содействие в возрождении духовно-нравственных 

ценностей, направленных на поддержку семьи, 

обеспечение выживания, защиты и развития ребенка; 

 - содействие формированию здорового образа 

жизни, укрепления духовного, нравственного и 

физического здоровья семьи и детей; 

- содействие воспитанию подрастающего поколения 

на основе нравственности, гражданственности, 

любви к Родине, приобщения к традициям, истории и 

культуре народов Казахстана;  

- организация мероприятий по оказанию 

благотворительной помощи; 
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қайта жандандыруды ынталандыру; 

- отбасы және балалардың салауатты өмір салтын 

қалыптастыруда, рухани, адамгершілік және 

физикалық денсаулығын нығайтуда ынталандыру; 

- қайырымдылқ көмек көрсету шараларын 

ұйымдастыру; 

- Қордың қайырымдылық көмек көрсету үшін 

қаражат жинау бойынша іс-шаралар өткізу; 

- Қор өткізетін қайырымдылық қызметті қолдауға 

және қаржыландыруға қазақстандық және шетелдік 

жеке мен заңды тұлғаларды тарту; 

- ҚР заңнамасына сәйкес жарғылық мақсаттарға 

жету үшін кәсіпкерлік қызметпен айналысу. 

 

 - проведение мероприятий по сбору средств на 

оказание Фондом благотворительной помощи; 

- привлечение казахстанских и иностранных 

физических и юридических лиц к финансированию и 

поддержке благотворительной деятельности, 

проводимой Фондом; 

- осуществление предпринимательской деятельности 

для достижения уставных целей в соответствии с 

законодательством РК. 

 

4. Заңды тұлғаның басқару органдарының 

құрылымы, құру тәртібі және құзыреттері 

 

4.1. Жоғарғы басқару орган болып Қордың кез 

келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға 

құқысы бар Құрылтайшылардың жалпы жиналысы 

табылады. Жалпы жиналыстың шешімдері 

бірауыздан қабылданады. Жалпы жиналыс егер оған 

құрылтайшылардың барлығы қатысып отырса, 

шешім қабылдауға құқылы. Құрылтайшылардың 

даусы келесі ереже бойынша анықталады: бір 

құрылтайшы – бір дауыс. Жалпы жиналыс 

қажеттілігіне қарай, бірақ 6 айда кем дегенде бір рет 

шақырылады. 

4.2. Қордың Құрылтайшылары мыналар болып 

табылады:  

1. Балтабайқызы Нұргүл, жеке куәлігі 

№043504320, 02.11.2017 ж. ҚР ІІМ берілген, 

тіркелген жері: Астана қаласы, Алматы ауданы, 

Оңтүстік-Шығыс, Сол жағы, Іле көшесі, 30/1 үй, 

159 пәтер,  ЖСН 750505401789;   

2. Дуйсембаева Кулпаш Таласбаевна, жеке 

куәлігі №040840558, 29.02.2016 ж. ҚР ІІМ 

берілген, тіркелген жері: Ақтөбе қаласы, 

Тургенев көшесі, 70 үй, 38 пәтер, ЖСН 

560710400418.  

4.3. Жоғары басқару органының ерекше құзыретiне: 

1) коммерциялық емес ұйымның құрылтай 

құжаттарын қабылдау, оларға өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу;  

2) коммерциялық емес ұйымды ерiктi түрде қайта 

ұйымдастыру және тарату;  

3) коммерциялық емес ұйымның басқару 

органдарының құзыретiн, ұйымдық құрылымын, 

оларды құру және өкiлеттiктерiн тоқтату тәртібін 

айқындау;  

4) атқарушы органдардың қаржы есептемесiн 

табыс етуiнiң тәртібі мен мерзiмдiлiгiн, сондай-ақ 

бақылау органының тексеру жүргiзу тәртібін және 

олардың нәтижелерiн бекiтудi айқындау;  

5) заң актілерінде белгiленген шекте 

коммерциялық емес ұйымның басқа заңды 

тұлғаларды, өз филиалдары мен өкiлдiктерiн 

құруы немесе олардың қызметiне қатысуы туралы 

шешiм қабылдау мәселелерi жатады.  

Жоғары басқару органының ерекше құзыретiне 

заң актілеріне сәйкес коммерциялық емес 

ұйымның құрылтай құжаттарымен осы ұйым 

қызметiнiң басқа да мәселелерi жатқызылуы 

мүмкiн.  

4. Структура, порядок формирования и 

компетенция органов управления юридического 

лица 

 

4.1. Высшим органом управления Фонда является 

Общее собрание учредителей, которое вправе 

принимать решения по любым вопросам 

деятельности Фонда. Решения общего собрания 

принимаются единогласно. Общее собрание 

правомочно принимать решения, если на нем 

присутствуют все учредители. Голоса учредителей 

определяются по правилу: один учредитель – один 

голос. Общее собрание созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев.  

4.2. Учредителями Фонда выступают: 

1. Балтабайқызы Нұргүл, удостоверение личности 

№043504320, выдано 02.11.2017 года МВД РК, 

зарегистрирована по адресу: г.Астана, р-н 

Алматы, Юго-Восток, Левая Сторона, ул. Иле, 

д.30/1, кв.159, ИИН 750505401789; 

2. Дуйсембаева Кулпаш Таласбаевна, 

удостоверение личности №040840558 выдано 

29.02.2016 г. МВД РК, зарегистрирована по 

адресу: город Актобе, улица Тургенева, д.70,  

кв.38, ИИН 560710400418. 

4.3. К исключительной компетенции высшего 

органа управления относятся вопросы: 

1) принятия, внесения изменений и дополнений в 

учредительные документы некоммерческой 

организации;  

2) добровольной реорганизации и ликвидации 

некоммерческой организации;  

3) определения компетенции, организационной 

структуры, порядка формирования и 

прекращения полномочий органов управления 

некоммерческой организации;  

4) определения порядка и периодичности 

представления финансовой отчетности 

исполнительных органов, а также порядка 

проведения проверки контрольным органом и 

утверждения их результатов;  

5) принятия в пределах, установленных 

законодательными актами, решения об участии 

некоммерческой организации в создании или 

деятельности других юридических лиц, своих 

филиалов и представительств.  

К исключительной компетенции высшего органа 

управления учредительными документами 

некоммерческой организации могут быть 

отнесены и другие вопросы деятельности этой 
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4.4. Алқалы басқару органы болып, 2 адамнан 

тұратын, құрылтайшылардың жалпы жиналысы 

шешімімен құрылатын Қамқоршылық кеңес 

табылады. Жұбайлық және жақын туыстық 

байланысы бар адамдар қордың, сондай-ақ осы 

қордың штаттағы қызметкерлері қамқоршылық 

кеңестің көпшілік мүшесі бола алмайды. 

4.5. Қамқоршылық кеңестің ерекше құзыретіне 

мына мәселелер жатады: 

- Қордың Директорын, Директордың 

орынбасарларын қызметке сайлау, босату және 

бас бухгалтерді бекіту; 

- Қор қызметінің жарғылық мақсаттарға сай келуіне 

бақылау жүргізу; 

- қайырымдылық бағдарламаны бекіту; 

- жұмыс жоспарын, алдағы жылдың бюджетін, 

сонымен бірге өткен жылы бойынша есеп беруін 

бекіту. 

4.6. Қордың атқарушы органы ретінде Директор 

болады. Директор Қамқоршылық кеңестің 

шешімдері негізінде және оларды орындау үшін 

әрекет етеді және оған есеп береді. 

4.7. Қор Директоры: 

- Қордың қызметіне басшылық жасайды және 

өкілдік қызметтерді жүзеге асырады; 

- Қордың атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды, 

Қор мүдделерін білдіру үшін басқа адамға қайта 

сенім беру құқығымен сенімхат беруге құқылы; 

- қызметкерлерге қатысты бұйрықтар шығарады; 

- еңбекақы төлеу жүйесін анықтайды; 

- Қордың атынан келісімдер және өзге де мәмілелер 

жасап, олардың орындалуын қамтамасыз етеді. 

4.8. Қордың бақылаушы органы болып Қор 

ревизоры табылады. 

4.9. Ревизор Қордың жарғылық мақсаттарын іске 

асыру шеңберінде жүргізілетін қаржы-шаруашылық 

қызметіне ағымдағы және алдағы бақылауды жүзеге 

асырады. 

4.10. Ревизор Қор құрылтайшыларының жалпы 

жиналысымен бес жылдан аспайтын мерзімге 

тағайындалады. 

4.11. Ревизор жылдық қаржылық есепті (жылына 

кем дегенде бір рет) тексеруді Қордың жоғары 

басқару органы оны бекіткенше жүргізеді. 

4.12. Қордың тұлғалары болып жұбайлық және 

жақын туыстық байланысы жоқ директор, оның 

орынбасарлары және бас бухгалтер саналады. Бір 

лауазымды адам екі қызметті бірдей атқара 

алмайды. 

  

 

организации в соответствии с законодательными 

актами.  

4.4. Коллегиальным органом управления Фонда 

является Попечительский совет, состоящий не менее 

чем из 2 человек, формируемый по решению общего 

собрания учредителей. Большинство членов 

Попечительского совета Фонда не могут составлять 

лица, связанные браком и близким родством, а также 

быть штатными работниками этого Фонда.   

4.5. К исключительной компетенции 

Попечительского совета относится: 

- избрание, освобождение от должности Директора, 

заместителей Директора и утверждение главного 

бухгалтера Фонда; 

- осуществление контроля за соответствием 

деятельности Фонда его уставным целям; 

- утверждение благотворительной программы; 

- утверждение плана работы, бюджета на 

предстоящий год, а также отчета за истекший год. 

4.6. Исполнительным органом Фонда является 

Директор Фонда. Директор действует на основании и 

во исполнение решений Попечительского совета и 

подотчетен ему.  

4.7. Директор Фонда: 

- осуществляет представительские функции и 

руководит деятельностью Фонда; 

- без доверенности действует от имени Фонда и 

выдает доверенности на право представлять Фонд, в 

том числе доверенности с правом передоверия; 

- издает приказы в отношении работников; 

- определяет систему оплаты труда; 

- заключает от имени Фонда договоры и иные 

сделки и обеспечивает их выполнение. 

4.8. Контрольным органом Фонда является ревизор 

Фонда.  

4.9. Ревизор осуществляет текущий и перспективный 

контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью, осуществляемой в рамках реализации 

уставных целей Фонда.  

4.10. Ревизор назначается общим собранием 

учредителей Фонда на срок, не превышающий пяти 

лет.  

4.11. Ревизор проводит проверку финансовой 

деятельности Фонда (не реже одного раза в год), а 

также годовой финансовой отчетности до ее 

утверждения высшим органом управления Фонда. 

4.12. Должностными лицами Фонда являются 

директор, его заместители и главный бухгалтер 

Фонда, которые не связаны браком, близким 

родством или свойством. Одно и то же лицо не 

может находиться на двух должностях.   

 

5. Қор құрылтайшыларының құқықтары мен 

міндеттері 

 

5.1. Қордың құрылтайшылары ретінде Қордың 

мақсаттары мен міндеттерін бөлісетін, оның 

Жарғысын танитын және қаржылық көмек 

көрсететін бір отбасы мүшесінен тұрмайтын жеке 

адамдар  және (немесе) заңды тұлғалар – қоғамдық 

бірлестіктер бола алады.  

5.2. Құрамға жаңа құрылтайшыларды қабылдау 

Қордың құрылтайшыларының жалпы жиналысында 

жүзеге асырылады. 

5. Права и обязанности учредителей фонда 

 

5.1. Учредителями Фонда могут быть физические 

лица, не являющееся членами одной семьи, и (или) 

юридические лица – общественные объединения, 

которые разделяют цели и задачи Фонда, признают 

его Устав и предоставляют финансовую помощь. 

5.2. Прием в состав новых учредителей 

осуществляется на общем собрании учредителей 

Фонда. 

5.3. Учредители Фонда имеют право: 

- принимать участие в управлении делами Фонда, 
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5.3. Қордың құрылтайшылары мыналарға құқылы: 

- Қордың істерін басқаруға қатысуға, оның 

басшылық және бақылау органдарына сайлануға 

және сайлауға; 

- Қордың қызметін жетілдіруге, басшы адамдар мен 

органдардың жұмыстарындағы кемшіліктерді 

жоюға  байланысты ұсыныстар енгізуге; 

- қамсыздандыру-өткізу, оқу, консультациялық 

қызметтерді, Қормен құрылған басқа  мекемелердің, 

кәсіпорындардың және ұйымдардың қызметтерін 

пайдалануға;  

- белгіленген тәртіпте Қордың құрылтайшылар 

құрамынан шығуға.  

5.4. Қордың құрылтайшылары мыналарға міндетті: 

- өз қызметінде қолданылып жүрген заңдарды, осы 

Жарғыны басшылыққа алуға; 

- Қордың басшы органдарының шешімдерін 

насихаттауға және орындауға; 

- Қордың қызметі туралы құпия ақпаратты 

жарияламауға.  

5.5. Қор құрылтайшыларының оның  құрамынан 

шығу тәртібі: 

5.5.1. Қор құрылтайшыларының құрамынан 

өздерінің бастамасымен шығатын Қордың 

құрылтайшылары Қордың атқарушы органына бір 

ай мерзім ішінде жазбаша түрде хабарлауға міндетті 

(жеке тұлғалар - өтініш, заңды тұлғалар - өтініш 

және жалпы жиналыс хаттамасы шешімі). 

5.5.2.Өз қызметтерін заңмен белгіленген тәртіпте 

тоқтатқан құрылтайшылар Қордан шығады 

(таратылған және өзге жағдайда).   

5.5.3. Қордың құрылтайшысы оның құрамынан 

қолданылып жүрген заңнаманы, осы Жарғының 

талаптарын өрсекел бұзған жағдайда, өз міндеттерін 

орындамағанда немесе Қордың мақсаттарын әдейі 

елемеген жағдайларда шығарылуы мүмкін. 

5.5.4. Құрылтайшылар құрамынан шығару туралы, 

сондай-ақ өз бастамасымен құрылтайшылықты 

тоқтату туралы шешім Қор құрылтайшыларының 

жалпы жиналысында  қабылданады. 

 

выбирать и быть избранными в его контролирующие 

и руководящие органы; 

- вносить предложения относительно 

усовершенствования деятельности Фонда, 

устранения недостатков в работе органов и 

руководящих лиц; 

- пользоваться услугами учебных, 

консультационных, других учреждений, предприятий 

и организаций, созданных Фондом; 

- выйти в установленном порядке из состава 

учредителей Фонда. 

5.4. Учредители Фонда обязаны: 

 - руководствоваться в своей деятельности 

действующим законодательством, настоящим 

Уставом; 

- пропагандировать и выполнять решения 

руководящих органов Фонда; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о 

деятельности Фонда. 

5.5. Порядок выхода из состава учредителей Фонда: 

5.5.1. Учредители Фонда, которые по собственной 

инициативе выходят из состава учредителей Фонда, в 

месячный срок обязаны сообщить об этом в 

исполнительный орган Фонда в письменной форме.  

5.5.2. Выбывают из Фонда учредители, которые 

прекращают свою деятельность в установленном 

законом порядке (в случае ликвидации и прочее). 

5.5.3. Учредитель Фонда может быть исключен из 

состава учредителей в случае грубого нарушения 

действующего законодательства, требований 

настоящего Устава, невыполнения своих 

обязанностей или намеренного игнорирования целей 

Фонда. 

5.5.4. Решение об исключении из состава 

учредителей, а также о прекращении учредительства 

по собственной инициативе принимаются на общем 

собрании учредителей Фонда. 

 

6. Заңды тұлғаның мүлкін құрау көздері және 

оның пайдалану тәртібі 

 

6.1. Тіркеу сәтіне Қордың мүлкі 

Құрылтайшылардың алғашқы жарнасынан 

құралады. 

6.2. Қор мүлкін құраудың қайнар көздері мыналар: 

-  құрылтайшылардан түскен түсімдер; 

- ерікті мүліктік жарналар, гранттар, сыйға 

тартулар, мақсатты капиталдар (эндаументтер) және 

қайырмалдықтар; 

- тауарлар сатудан, жұмыстардан, кәсіпкерлік 

қызмет көрсетуден түскен түсімдер (кіріс); 

- жәрдемшілерден түскен мүлікті ақшаға өткізу 

үшін конкурстар және қайырымдылық 

аукциондарды өткізуден түскен түсімдер; 

- заңды және жеке тұлғалардан түскен ерікті 

демеушілік көмектер; 

- шетелдік жеке мен заңды тұлғалардың, сондай-

ақ халықаралық қайырымдылық ұйымдардың 

қайырымдылық көмегі;  

- қайырымдылық объектілерді ұстау бойынша 

жәрдемшілер шығындарының орнын толтыру; 

6. Источники формирования и порядок 

использования имущества юридического лица 

 

6.1. Имущество Фонда на момент регистрации 

формируется за счет первоначального взноса 

Учредителей.  

6.2. Источниками формирования имущества Фонда 

являются: 

- поступления от учредителей; 

- добровольные имущественные взносы, гранты, 

дарения, целевые капиталы (эндаументы) и 

пожертвования; 

- поступления (доход) от реализации товаров, 

работ, услуг, полученных от предпринимательской 

деятельности; 

- поступления от проведения благотворительных 

аукционов и конкурсов по реализации имущества, 

полученного от благотворителей; 

- добровольная спонсорская помощь физических и 

юридических лиц; 

- благотворительная помощь иностранных 

физических и юридических лиц, а также 

международных благотворительных организаций;  
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- заңдармен тыйым салынбаған басқа да түсімдер. 

6.3. Қорға оның құрылтайшылары берген мүлік 

қордың меншігі болып табылады.  

Қор құрылтайшыларының қордың мүлкіне мүліктік 

құқығы жоқ. 

6.4. Қор жыл сайын интернет-ресурстарда және 

(немесе) Қазақстан Республикасы аумағында 

тарайтын мерзімді баспа басылымдарда өз мүлкін 

пайдалану туралы есепті жариялауға міндетті. 

6.5. Қор үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл 

саласындағы уәкілетті органға жыл сайын 31 

наурызға дейін үкіметтік емес ұйымдармен өзара 

іс-қимыл саласындағы уәкілетті орган бекітетін 

тәртіппен өз қызметі туралы, оның ішінде өз 

құрылтайшылары (қатысушылары), мүлкінің 

құрамы, ақшаны қалыптастыру көздерi мен жұмсау 

бағыттары туралы мәліметтерді ұсынады. 

 

- возмещения благотворителями затрат по 

содержанию объектов благотворительности; 

- другие источники, не запрещенные 

законодательством. 

6.3. Имущество, переданное фонду его 

учредителями, является собственностью фонда. 

Учредители фонда не имеют имущественных прав на 

имущество фонда. 

6.4. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об 

использовании своего имущества на интернет-

ресурсах и (или) публиковать их в периодических 

печатных изданиях, распространяемых на всей 

территории Республики Казахстан.  

6.5. Фонд ежегодно до 31 марта представляет в 

уполномоченный орган в сфере взаимодействия с 

неправительственными организациями сведения о 

своей деятельности, в том числе о своих 

учредителях (участниках), составе имущества, 

источниках формирования и направлениях 

расходования денег в порядке, утверждаемом 

уполномоченным органом в сфере взаимодействия с 

неправительственными организациями. 

 

7. Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар 

енгізу тәртібі 

 

7.1. Қор Жарғысының мәтініне өзгертулер мен 

толықтырулар не Жарғының жаңа редакциясы 

Құрылтайшылардың жалпы жиналысымен 

қабылданып бекітіледі. 

7.2. Жарғыға енгізілетін өзгертулер мен 

толықтырулар, сондай-ақ Жарғының жаңа 

редакциясы мемлекеттік тіркеуге жатады. 

8. Заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру және 

тарату 

 

8.1. Қор Қазақстан Республикасының Азаматтық 

кодексінде, “Коммерциялық емес ұйымдар 

туралы” заңында, басқа да заң актілерінде 

көзделген тәртіпте қайта ұйымдастырылуы 

мүмкін. 

Қорды қайта ұйымдастыру қосу, біріктіру, бөлу, 

бөліп шығару, қайта құру нысанында және 

заңдарда көзделген басқа да нысандарды 

жүргізілуі мүмкін. 

8.2. Қордың қызметін тоқтату ҚР заңдарына сәйкес 

жүргізіледі. 

8.3. Қор Қазақстан Республикасының Азаматтық 

кодексінде, өзге де заң актілерінде көзделген 

негізде және тәртіппен ерікті түрде (Қамқоршылық 

кеңестің шешімімен) және мәжбүрлеп (сот шешімі 

бойынша) таратылуы мүмкін. 

8.4. Қорды тарату туралы шешім қабылдаған орган 

бұл туралы заңды тұлғаларды тіркеуді жүзеге 

асырған әділет органына дереу жазбаша 

хабарлауға міндетті. 

Қорды тарату туралы шешім қабылдаған орган 

тарату комиссиясын тағайындайды және Қазақстан 

Республикасының Азаматтық кодексіне, заң 

актілеріне сәйкес  Қорды таратудың тәртібі мен 

мерзімін белгілейді. 

Тарату комиссиясы тағайындалған кезден бастап 

оған  Қордың мүлкін және ісін басқару жөніндегі 

өкілеттік көшеді. Тарату комиссиясы таратылатын  

7. Порядок внесения изменений и дополнений в 

Устав 

 

7.1. Текст изменений и дополнений в Устав Фонда 

либо Устав Фонда в новой редакции принимаются и 

утверждаются Общим собранием учредителей. 

7.2. Все дополнения и изменения в Устав, а также 

Устав в новой редакции подлежат государственной 

регистрации.  

8. Реорганизация и ликвидация юридического 

лица 

 

8.1. Фонд может быть реорганизован в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом 

Республики Казахстан, Законом «О некоммерческих 

организациях», другими законодательными актами. 

Реорганизация Фонда может быть произведена в 

форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования и в других формах, 

предусмотренных законодательством. 

8.2. Прекращение деятельности Фонда 

осуществляется в соответствии с законодательством 

РК. 

8.3. Фонд может быть ликвидирован добровольно (по 

решению Попечительского совета) и принудительно 

(по решению суда) на основании и в порядке, 

предусмотренном Гражданским Кодексом и другими 

законодательными актами РК.   

8.4. Орган, принявший решение о ликвидации Фонда, 

обязан незамедлительно письменно сообщить об 

этом органу юстиции, осуществляющему 

регистрацию юридических лиц. 

Орган, принявший решение о ликвидации Фонда, 

назначает ликвидационную комиссию и 

устанавливает в соответствии с Гражданским 

кодексом Республики Казахстан, законодательными 

актами порядок и сроки ликвидации Фонда.  

С момента назначения ликвидационной комиссии к 

ней переходят полномочия по управлению 

имуществом и делами Фонда. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемого Фонда  
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