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1 Бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 

 1.1. «AUTISM KAZAKHSTAN Ұлттық қауымдастығы» жеке кәсіпкерлер және заңды 

тұлғалар бірлестігі, әрі қарай «Қауымдастық», оның мүшелерімен осы Жарғымен 

қарастырылған мақсаттарға жету үшін заңды тұлғалармен және жеке кәсіпкерлермен 

құрылған коммерциялық емес заңды тұлға болып табылады.  
 1.2. Қауымдастық өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, «Коммерциялық емес ұйымдар 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және басқа Қазақстан Республикасының 

заңнама актілеріне сәйкес жүзеге асырады. 
 1.3. Қауымдастықтың толық атауы: 

Қазақ тілінде: AUTISM KAZAKHSTAN Ұлттық қауымдастығы» жеке кәсіпкерлер және 

заңды тұлғалар бірлестігі;  

Орыс тілінде: Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

«Национальная Ассоциация AUTISM KAZAKHSTAN». 

 1.4. Орналасқа жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл 

ауданы, Түркістан көшесі, 2 үй, 112 пәтер. 

 1.5. Қауымдастық мемлекетттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға ретінде құқық 

қабiлеттiлiгiне ие болады.   
 1.6. Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін Қауымдастық заңнамада белгіленген 

тәртіппен банктерде шоттар ашуға, ұйымның мемлекеттік және орыс тілдерінде толық 

атауы бар мөрі, мөртаңбалары мен бланкілері болуға, меншігінде немесе жедел 

басқаруында оқшауланған мүлкі, сондай-ақ дербес балансы немесе сметасы болуға 

құқылы. 

 1.7. Қауымдастық өз атынан өзінің мақсаттарына жету үшін келісім жасауға, соның 

ішінде мүліктік және басқа құқықтарды алуға және жүзеге асыруға, міндетті атқаруға, 

сотта талапкер және жауапкер болуға құқығы бар. 

 1.8. Қауымдастық құрылған кезде филиалдар мен өкілдіктер жоқ. 
 1.9. Заңнамамен өкілет етілген арнайы органнан басқа мемлекеттік, қоғамдық немесе 

басқа органдардың Қауымдастық қызметіне араласа алмайды. 

 1.10. Қауымдастық өзінің мүлігімен өзінің міндеті бойынша жауап береді. 

Қауымдастыққа оның Мүшелерімен берілген мүлігі Қауымдастықтың меншігі болып 

табылады. Қауымдастықтың меншігіне берілген мүлкіне Қауымдастық Мүшелері мүлік 

құқығын сақтамайды.  

 1.11. Мүшелер Қауымдастық міндеті бойынша жауап бермейді, ал Қауымдастық 

Қауымдастық Мүшелерінің міндеті бойынша жауап бермейді.  

 1.12. Қауымдастық Мүшелері оның міндеттеріне құрылтай шартымен 

қарастырылған мөлшері мен тәртібінде субсидиялық міндетті атқарады. 

 
2 Бап. ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАР 

 
 2.1. Құрылтайшылар болып табылады: 

 - Аутизм, ерекше қажеттіліктері бар балалар мен жетімдерді қолдау «AINAR» 

Қоғамдық Қоры, директоры түрінде Балтабайқызы Нұргүл, Жарғы негізінде әрекет ететін, 

БСН 180740004875, орналасқа жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, 

Есіл ауданы, Түркістан көшесі, 2 үй, 112 пәтер. 

 - Жеке кәсіпкер Кусаинова Л. Р. атынан Кусаинова Ляззат Рахимжановна, 07.07.2016 

ж. серия 0101 № 0034577 жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің негізінде 

әрекет ететін, ЖСН 770501400168, орналасқа жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-

Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Алихан Бөкейхан көшесі, 15 үй. 

 - Жеке кәсіпкер Казбаев Ж.С. атынан Казбаев Жанат Сатубалдыевич, 25.08.2008 ж. 

серия 09915 № 0045676 жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің негізінде 

әрекет ететін, ЖСН 830111300571, орналасқа жері: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе 

облысы, Ақтөбе қаласы, Котовский көшесі, 10 үй. 
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3 Бап. ҚЫЗМЕТ ПӘНІ МЕН МАҚСАТТАРЫ 

 
 3.1. Қауымдастық заңды тұлғаларды олардың қызметін үйлестіру, сондай-ақ 

мүліктік мүдделерді қоса алғанда, ортақ мүдделерді білдіру мен қорғау және аутизмі бар 

(аутистік спектрдің бұзылуы) балалар мен ересектерді қолдау саласындағы қызметті 

жүзеге асыратын ұйымдардың тұрақты дамуына жәрдемдесу үшін біріктіруді өз мақсатын 

қояды. Аутизмі бар балалар мен ересектерді кешенді сүйемелдеу жүйесін дамыту 

(аутистік спектрдің бұзылуы). Қазақстанда "инклюзивті қоғам"ортасын енгізу. 

 3.2. Қауымдастықnың қызмет пәні: 

• Қауымдастық мүшелерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау; 

• аутизмі бар (аутистік спектрдің бұзылуы) балалар мен ересектерді қолдау 

саласындағы қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың – Қауымдастық мүшелерінің 

дамуына қолдау көрсету және жәрдемдесу; 

• мемлекеттік органдармен, халықаралық және коммерциялық емес ұйымдармен 

және басқа да үшінші тұлғалармен өзара іс-қимыл жасау кезінде қауымдастық 

мүшелерінің мүдделерін білдіру, сараптамалық және жұмыс топтарының, 

комиссиялардың жұмысына қатысу; 

• аутизмі бар балалар мен ересектерге қолдау көрсетуді дамытудың негізгі 

стратегиялық бағыттары бойынша Қауымдастық мүшелерінің бірыңғай ұстанымын 

қалыптастыру); 

• әлеуметтік саясат саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын 

жетілдіру бойынша ұсыныстар мен ұсынымдарды талдау және әзірлеу (оның ішінде 

аутизмі бар, аутистік спектрінің бұзылуы бар балалар мен ересектерге қолдау көрсету 

бойынша), сондай-ақ заң жобалау жұмысына қатысу; 

• ірі ұйымдарға мүшелікке байланысты қызметті жүзеге асыру, соның ішінде 

Қауымдастық мүшелерінің мүддесін қорғау және өкілдік ету, үкіметтік емес халықаралық 

ұйымдардың ұлттық комитеттерінің функцияларын орындау;  

• аутизмі бар (аутистік спектрдің бұзылуы) балалар мен ересектерді қолдау, 

әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мақсатты бағдарламалар мен жобаларды 

әзірлеуге, үйлестіруге және іске асыруға жәрдемдесу; 

• ақпараттық-кеңестік, ғылыми-әдістемелік және баспа жұмыстарын ұйымдастыру, 

сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс; 

• аутизм (аутистік спектрдің бұзылуы) бар балалар мен ересектерді қолдау 

саласындағы халықаралық тәжірибені талдау, халықаралық салалық ұйымдармен, сондай-

ақ шетелдік ұйымдармен және компаниялармен ынтымақтастықты нығайту бойынша 

ұсыныстар әзірлеу;   

• бейінді және өзге де ғылыми, консультативтік және білім беру ұйымдарымен 

және мекемелермен өзара іс-қимыл жасау; 

• әлеуметтік бастаманың барлық нысандарын, кәсіпкерлікті, аутизмі бар (аутистік 

спектрдің бұзылуы) балалар мен ересектерді қолдау саласындағы қызметті жүзеге 

асыратын ұйымдарды дамытуға ықпал ететін қызмет. 

 3.3. Қауымдастық өз алдына келесі міндеттерді қояды: 

 1. Аутизм (аутистік спектрдің бұзылуы) бар балалар мен ересектердің жағдайы 

бөлігінде қолданыстағы заңнаманы зерделеу); 

 2. Аутизммен, аутистік спектрінің бұзылуымен (мүгедектігі расталған және 

расталмаған) балалар мен ересектердің ағымдағы жағдайын және жағдайын талдау); 

 3. Жаңа НҚА әзірлеу, қолданыстағы заңнамаға аутизммен (аутистік спектрдің 

бұзылуымен) балалар мен ересектерге кешенді қолдау жасау бойынша өзгерістер 

және/немесе толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу); 

 4. Әлеуметтік саясат мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық актілерге 

өзгерістер енгізу және әзірлеу арқылы қауымдастық мүшелерінің құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау; 
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 5. Аутизмі, аутистік спектрінің бұзылуы бар балалар мен ересектерді (оның ішінде 

олардың ата-аналарын жұмысқа орналастыру және әлеуметтік бейімдеу); 

 6. Әлеуметтік маңызы бар, қайырымдылық іс-шаралар мен бағдарламаларды 

ұйымдастыру және өткізу; 

 7. Ассоциация мүшелерінің арасындағы тиімді байланысты қамтамасыз ету және 

олардың қызметін үйлестіру, аутизмі бар (аутистік спектрдің бұзылуы) балалар мен 

ересектерді кешенді сүйемелдеу саласында); 

 8. Мемлекеттік билік органдарында және басқа да ұйымдарда Қауымдастық 

мүшелерінің мүдделерін білдіру және қорғау. 

 3.4. Осы Жарғыда көзделген міндеттерді орындау үшін Қауымдастық: 

1) Жарғының мақсаттарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысу және алынған 

кірістерді осы Жарғыда көзделген міндеттерді орындау үшін пайдалану; 

 2) ерікті қайырмалдықтар, гранттар және т. б. көмек көрсету және алу; 

 Қауымдастықтың қызметі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 

және осы Жарғыға қатаң сәйкестікте жүзеге асырылады. 

 
4 Бап. ҚАУЫМДАСТЫҚ МҮШЕЛЕРІ 

 
 4.1. Қауымдастық мүшесі заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер, сонымен бірге 

Қазақстан Республикасының резиденті емес бола алады. 

 4.2. Қауымдастық мүшесі құрылтайшылар бола алады және де кіру жылдық 

жарнасын төлеген және осы Жарғының ережесін орындайтын кірген жаңа заңды тұлғалар 

және жеке кәсіпкерлер бола алады. 

 4.3. Қауымдастық мүшелері заңды және экономикалық тәуелсіздігін сақтайды. 

 
5 Бап. МҮШЕЛЕРДІҢ ҚҰҚЫТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 
 5.1. Қауымдастық мүшелері құқылы: 

• Қауымдастықтың құрылтай құжаттарымен қарастырылған тәртіпте істерді 

басқаруды қатысуға; 

• Қауымдастықпен құрылған бірлескен, аралас және басқа кәсіпорындарының, 

коммерциялық құрылымдарының істерінде келісім негізінде қатысуға; 

• Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысының күн тәртібіне ұсыныстарды 

енгізуге; 

• Қауымдастықтың қызмет пәні болып табылатын сауалдары бойынша 

ұсыныстарды Қауымдастық органдарының қарастырылуына енгізу, олардың 

қарастырылуында және шешім қабылдануында қатысуға; 

• Қауымдастық қызметі, оның жоспарлары мен бағдарламалары, соның ішінде 

бухгалтерлік есеп бойынша мәліметті және де басқа ақпаратты алуға; 

• Қауымдастықтың Жалпы жиналысының шешімдерінің және өзінің 

ұсыныстарының орындалуы жағдайы туралы ақпаратты Қауымдастық басқару 

органдарынан сұрауға; 

• Қауымдастықтың басқарушы органдарына оның қызметімен байланысты әр түрлі 

сауалдар бойынша жүгінуге; 

• Қауымдастықта бар толық көлемде іскерлік және коммерцилық ақпаратты, 

Қауымдастықпен көрсетілетін басқа да қызмет түрлерімен және де оның қызметінің 

қорытындысымен қолдануға;  

• Қауымдастықтан кеңестік, әдістемелік, заңды және басқа көмекті алуға; 

• Қауымдастықпен өндірілетін өнімдер мен қызметтің Қауымдастықтың 

ақпараттық базасының қызмет көрсетілуінің бастапқы құқығымен, Қауымдастықпен 

өткізілетін шараларда бірінші орында қатысу құқығымен қолдануға; 

• Қауымдастық кәсіпорындар мен ұйымдары шегінде құрылатын қызметімен 

келісім бастамаларында қолдануға; 
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• Қауымдастық мүшелері үшін Жалпы жиналысында анықталған жеңілдіктер мен 

қызметін қолдануға; 

• мүлікті Қауымдастық меншігіне беру; 

• қаржыландыру көздерінің құрылуын қамтамасыз ету және Жалпы жиналыспен 

бекітілген бағдарламалар мен жобаларды жүзеге асыру үшін Қауымдастықпен құрылған 

орталықтандырылған және арнайы қорларға жарналар мен қайырымдылықтарды 

жүргізуге; 

• Қауымдастықпен қабылданатын жобалар мен бағдарламаларды қаржыландыру; 

• Қауымдастық мүшелерінің құрамынан шығу. 

 5.2. Қауымдастық мүшелері міндетті: 

• қолданылып жүрген заңнаманы, Қауымдастықтың басқарушы органдарымен 

оның өкілеттілігі бойынша қабылданған Жарғы ережесін, басқа акттерді қабылдауға; 

• құрылтай құжаттарымен анықталынған тәртіпте Қауымдастық қызметінде 

қатысуға немесе қызметті жүзеге асыруда көмек көрсетуге; 

• жарғылық мақсаттарға жетуге қатысуға; 

• Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысында анықталынған тәртіпте және 

көлемде мезгілді (жылдық) және мақсаттық жарналарды уақытында енгізуге; 

• Қауымдастық қызметіне байланысты сауалдарды шешу үшін керек ақпаратты 

уақытында беруге; 

• Қауымдастыққа өзінің орналасу орнының өзгеруі туралы уақытында хабарлау; 

• Қауымдастықтың қызметі және оның мүшелері туралы құпия және 

коммерциялық ақпаратты ашуға; 

• басқа мүшелердің мүдделерін сыйлауға, келісімдердің, келісім-шарттардың 

шарттарын қатал ұстауға, өзінің әрекетімен істелген зиянды орнын толтыру; 

• Қауымдастық мүшелерінің ынтымақтастығын және өзара көмектесуді дамыту; 

• қолданылып жүрген заңнаманы, Қауымдастықтың басқарушы органдарымен 

оның өкілеттілігі бойынша қабылданған осы Жарғыны, басқа акттердің басқа міндеттерін 

орындауға. 

 
6 Бап. МҮШЕЛЕРДІҢ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ШЫҒУ ТӘРТІБІ 

 
 6.1. Қауымдастыққа жаңа мүшені қабылдау Қауымдастық төрағасының шешімі 

негізінде заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің өтініші негізінде жүзеге асырылады. 

Қауымдастық мүшесі Қауымдастық Жарғысын мойындайтын әр бір заңды тұлға және 

жеке кәсіпкер бола алады. 

 6.2. Қауымдастыққа жаңа мүшенің қабылдануы Қауымдастық Төрағасына 

Қауымдастық мүшелігіне кіру тәртібі бойынша Ережеде қарастырылған құжаттарымен 

бірге оның өтініші негізінде жүзеге асырылады. 

 6.3. Өтінішті алғаннан кейін қауымдастық төрағасы ұсынылған құжаттардағы 

мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығын тексеруді жүзеге асырады. Тексеру нәтижелері 

бойынша Қауымдастық төрағасы қауымдастыққа жаңа мүшені қабылдау туралы шешім 

қабылдайды. 
 6.4. Қауымдастық төрағасы шешім қабылдаған сәттен бастап жаңа мүше 

қауымдастыққа қабылданды деп саналады және мүшелік кіру жарнасын төлеуге міндетті, 

оның мөлшері Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысының шешімі негізінде 

белгіленеді. 

 6.5. Қауымдастық шотына кіру жарнасы енгізілгенне кейін Қауымдастықтың жаңа 

мүшесі осы Жарғымен қарастырылған барлық құқық пен міндетті алады. 

 6.6. Қауымдастыққа жаңа мүшенің кіруі Қауымдастық төрағасының шешімі 

бойынша оның Ассоциация міндеттемелері бойынша ол кіргенге дейін пайда болған 

субсидиарлық жауапкершілігімен байланысты болуы мүмкін. 

 6.7. Кандидат Қауымдастық мүшелігіне қойылатын талаптарға сай болмаған немесе 

белгіленген мерзімде оны тексеру үшін құжаттар немесе қосымша ақпарат бермеген 

немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес келмейтін 
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қызметті не Қауымдастықтың және Қауымдастық мүшелерінің қызметіне қауіп төндіруі 

мүмкін қызметті жүзеге асыраған жағдайда Қауымдастыққа мүшелікке қабылданбауы 

мүмкін. 

 6.8. Қауымдастық мүшесі қаржылық жылы біткен соң Қауымдастық мүшелігі 

құрамынан өзінің ынтасы бойынша шығуға құқылы. Бұл жағдайда Қауымдастық мүшесі 

Қауымдастық мүшелігі құрамынан шыққан сәттен бастап 2 (екі) жыл мерзімде өзінің 

жарнасы бойынша субсидиарлық міндетті атқарады. Қауымдастық мүшелігінен шығу 

үшін Қауымдастық мүшесі Қауымдастық Төрағасына Қауымдастық мүшелігі құрамынан 

шығуы туралы сәйкес өтінішті бағыттайды. Атқарушылық орган осы өтініште алған 

сәттен бастап екі ай мерзімде Қауымдастық тың барлық мүшесін Қауымдастық мүшесінің 

Қауымдастық мүшелігі құрамынан шығуы туралы хабарлау керек. Қауымдастық 

мүшелерінде өтініш берген қауымдастық мүшесіне шағым болмаған жағдайда, 

қауымдастық төрағасы өтініш берген күннен бастап төрт ай ішінде Қауымдастық мүшесін 

қауымдастық мүшелерінен шығару туралы шешім қабылдайды. 

 6.9. Қауымдастық мүшесі Қауымдастық мүшелерінің құрамынан Қауымдастық 

төрағасының шешімімен, келесі жағдайларда шығарылуы мүмкін: 

• Қауымдастықтан ерікті шығуы туралы өтініші негізінде; 

• Қауымдастықтың мақсаттарына қайшы әрекетті жүзеге асырғанда; 

• Қауымдастық Жарғысының ережесін сақтамағанда; 

• кіру және мүшелік жарнасы туралы Ережеде немесе уақытты жарналарды төлеу 

туралы жалпы жиналыстың шешімінде қарастырылған мерзімде үш ай өткеннен кейін 

жылдық және мақсаттық мүшелік жарналарды төлеу бойынша міндетті атқармағанда; 

• төлеу мерзімі келген сәттен бастап 3 айда мүшелік жарналарды төлемегенде; 

• осы Жарғының басқа да бұзылуында және де Қауымдастық мақсатына қайшы 

келетін қызметті жасағанда және Қауымдастықтың толығымен, бір немесе оның 

мүшелерінің бөлігімен дискриминациясын жүргізгенде. 

6.10. Қауымдастық мүшелерінен шығарылған кезде Қауымдастықтың басқару және 

бақылау органдарындағы осы ұйымдар өкілдерінің өкілеттіктері тоқтатылады.  

  

7 Бап. БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 
 
 7.1. Қауымдастықтың Басқару органдары болып табылады: 

• жоғары орган – Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысы; 

• атқарушы орган – Төраға атынан жеке-дара; 

• қадағалау орган – Ревизор. 

  
8 Бап. ҚАУЫМДАСТЫҚ МҮШЕЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ 

 
 8.1. Қауымдастықтың жоғары басқарушы органы Қауымдастық мүшелірінің Жалпы 

жиналысы болып табылады. 

 8.2. Қауымдастық мүшелері өзінің жиналыста қатысуын өзі және өзінің өкілетті 

өкілеті арқылы жүзеге асырады. Әр бір Қауымдастық мүшесінің өкілетті мөлшері – 1 (бір) 

адам. Қауымдастықтың әр бір мүшесінің дауыс беруі кезінде осы мүшенің Қауымдастық 

жиналысында өкілеттенетін адам санына тәуелсіз – 1 (бір) дауысқа ие болады.  

 8.3. Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысы жылына (жылдық жиналыс) 1 (бір) 

реттен кем емес немесе керек жағдайда Жалпы жиналысының құзырына жататын (кезексіз 

жиналыс) сауалдарды шешу үшін жиналады. Қауымдастық мүшелерінің Жалпы 

жиналысы онда қатысқан өкілетті өкілеттерінің Қауымдастық мүшелерінің жартысынан 

көбі қатысқанда құқықты болып саналады.  

 8.4. Қауымдастық мүшелерінің жылдық Жалпы жиналысы күнтізбелік жыл 

аяқталуынан кейін 180 күннен аспай шақырылуы мүмкін. Атқарушылық орган 

Қауымдастық мүшелерінің барлығын жылдық Жалпы жиналыстың шақырылуы туралы 

Жалпы жиналыстың белгіленген мерзімнен отыз күн алдында тапсырыс хатымен, 
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телефакспен немесе жедел хатпен олардың адресаттарының алуы туралы хабарлануымен 

хабарлануы керек. 

 8.5. Қауымдастық мүшелерінің кезексіз Жалпы жиналысы мына шешімдер бойынша 

шақырылуы мүмкін: 

• Ревизормен; 

• Қауымдастықтың 1/3 мүшелерінен кем емес; 

 Егер Қауымдастық мүшелерінің кезексіз Жалпы жиналысы Қауымдастық 

мүшелерінің үштен бірден кем еместен талап етілсе, аталған Қауымдастық мүшелері 

Қауымдастық тың Атқарушылық органына Жалпы жиналыстың шақырылуы бойынша 

топтастырылған жазбаша талаппен баруы керек. 

 Атқарушылық орган Жалпы жиналысты шақыру туралы берілген талапты алған 

сәттен бастап 10 күн ішінде қарастыруы керек және жиналыстың шақырылуы туралы 

керек немесе оны өткізудің дәлелдеу талабын анықтау туралы шешім қабылдау керек. 

 8.6. Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысы Қауымдастықтың қызметі туралы 

барлық сауалдары бойынша шешім қабылдауға құқылы. Қауымдастық мүшелерінің 

Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады: 

 1) ұйымның құрылтай құжаттарын қабылдау, оларға өзгерiстер мен толықтырулар 

енгiзу;  

 2) ұйымды ерiктi түрде қайта ұйымдастыру және тарату;  

 3) ұйымның басқару органдарының құзыретiн, ұйымдық құрылымын, оларды құру 

және өкiлеттiктерiн тоқтату тәртiбiн айқындау;  

 4) атқарушы органдардың қаржы есептемесiн табыс етуiнiң тәртiбi мен 

мерзiмдiлiгiн, сондай-ақ бақылау органының тексеру жүргiзу тәртiбiн және олардың 

нәтижелерiн бекiтудi айқындау;  

 5) заң актiлерiнде белгiленген шекте басқа заңды тұлғаларды, сондай-ақ өз 

филиалдары мен өкiлдiктерiн құруы немесе олардың қызметiне қатысуы туралы шешiм 

қабылдау мәселелерi жатады.  

 8.7. Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысының ерекше құзырының барлық 

сауалдары бойынша шешімдер Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысында 

қатысқандардың жалпы санынан 2/3 дауысының білікті басым көпшілігімен қабылданады.  

 
9 Бап. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНЫ 

 
 9.1. Қауымдастық қызметіне басшылық ету үшін қауымдастықтың атқарушы органы 

- қауымдастықтың жеке-дара жұмыс істейтін Төрағасы сайланады.  

9.2. Қауымдастықтың Атқарушы органы Жалпы жиналыспен 5 (бес) жыл мерзімге 

Қауымдастық мүшелерінің санынан Жалпы жиналыспен қарастырылған мөлшерде 

сайланады. 
9.3. Атқарушы орган сайланатын лауазым болып табылады. 

Қауымдастық Атқарушы орган сайланған ең көп дауыс алған кандидатура болып 

саналады. 

 9.4. Қауымдастықтың Атқарушы органның құрамына сайланған тұлғалар 

шектелменген рет қайта сайлануы мүмкін. 

9.5. Қауымдастықтың Атқарушы органы өкілет мерзімі біткеннен кейін жаңа 

мерзімге қайта сайлануы мүмкін. Мерзімнен бұрын өзінің өкілетін тоқтату туралы сауалы 

оның қатысушыларының 1/3-тен аз емес талабы бойынша Жалпы жиналысқа қойылуы 

мүмкін. 

9.6. Қауымдастық Атқарушы органының құқықтары мен міндеттері: 

• Қауымдастықтың Атқарушы органы Қауымдастықтың әр түрлі бөлімшелері мен 

қызметінде Қауымдастықтың қызметіне байланысты әр түрлі ақпарат алуға құқылы; 

• Қауымдастықтың Атқарушы органы өзінің міндеттері ойынша адал ниетпен 

қарайды және де Қауымдастық қызметі мен оның мүшелері туралы құпия ақпаратты 

хабарламауға; 
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• Қауымдастықтың Атқарушы органы өзінің әрекетімен Қауымдастыққа және 

оның мүшелеріне зиян келтіргені үшін міндетті болады. 

 9.7. Атқарушы орган – Қауымдастық төрағасы: 

• Қауымдастықтың жаңа мүшелерін қабылдау және қауымдастықтан мүшелерді 

шығару туралы шешім қабылдайды; 

• Қауымдастық жұмысын бақылайды және ұйымдастырады, Қауымдастық 

мүшелерінің жалпы жиналысы шешімдерінің орындалуына бақылауды жүзеге асырады; 

• жылдық есепті, кірістер мен шығыстардың жылдық сметасын, Қауымдастықтың 

жылдық бухгалтерлік балансын қарайды және келіседі; 

• Қауымдастықтың ұйымдастырушылық және қаржылық жұмыс жоспарларын 

қарайды және бекітеді; 

• Қауымдастықтың жалпы жиналысы үшін қауымдастықтың құрылымы мен 

Жарғысын өзгерту, қауымдастық қызметінің басым бағыттары, мүлікті қалыптастыру 

және пайдалану принциптері, қауымдастыққа жаңа мүшелердің кіруі туралы 

ұсыныстарды қарайды және дайындайды; 

• Штаттық кестесін бекітеді; 

• Лауазым кандидатурасына біліктілік талаптарды қояды және оларды 

Қауымдастықтың Жалпы жиналысында бекітеді; 

• Қауымдастықтың Жалпы жиналысы үшін коммерциялық емес ұйымдарды, 

ассоциацияны және одақтарды құру, Қауымдастықтың филиалдары мен өкілдіктерді ашу 

туралы ұсыныстарды дайындайды, Қауымдастықтың мүлігімен басқарады; 

• Қауымдастықтың Жалпы жиналысы үшін қарастырылатын сауалдарды 

дайындайды және де кіру, мерзімдік және мақсаттық жарналарының мөлшерінің өзгеруі, 

оларды енгізу мерзімі мен нысаны бойынша ұсыныстарды енгізеді; 

• осы Жарғымен Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысының құзыретіне 

жатқызылған мәселелерді қоспағанда, қауымдастықтың ағымдағы қызметіне толық 

көлемде басшылықты жүзеге асырады; 

• сенімхатсыз Қауымдастықтың басқа ұйымдарға, кәсіпорындарға, мемлекеттік 

органдарға, мекемелерге және азаматтарға қатысты мүддесін қорғайды; 

• Қауымдастықтың қаржы және банк құжаттарында бірінші қол қою құқығы бар; 

• штаттық кестесінде бекітілгенге сәйкес жұмыскерлерді жұмысқа қабылдайды 

және жұмыстан шығарады; 

• шарттар жасасады және басқа да келісімдер жасайды; 

• банкте Қауымдастықтың есептік, валюталық және басқа шоттарды ашады; 

• сенімхаттар береді; 

• қызметке қатысты келісім бағасын бекітеді; 

• Қауымдастық атынан заңды және жеке тұлғаларға кінә және талап қою және 

ассоциацияға қойылған кінәні қанағаттандыру туралы шешім қабылдау.  

• Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысында бекітілген құжаттардан басқа 

Қауымдастықтың ережесін, үдерісін және басқа ішкі құжаттарын бекітеді; 

• қызметшілердің лауазымдық штаттық нұсқауын бекітеді; 

• бухгалтерлік есепті және есеп беруді ұйымдастырады; 

• жылдық есеп жобасын, табыс және шығын сметасын, жылдық бухгалтерлік 

балансының өндеуін және берілуін басқарады; 

• Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысының дайындалуы мен өткізуін 

қамтамасыз етеді; 

• Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналыстарының жұмысын техникалық 

қамтамасыз етуді ұйымдастырады; 

• материалды, еңбек және қаржы ресурстарының тиімді және үнемді қолданылуын 

қадағалауын жүзеге асырады; 

• өз құзыреті шегінде Қауымдастық қызметінде заңдылықтың сақталуын 

қамтамасыз етеді; 

• Қауымдастықтың ағымды қызметінің басқа да сауалдарын шешеді. 
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 9.8. Қауымдастықтың атқарушы органының өкілеттігі Қауымдастық мүшелері 

жалпы жиналысының шешімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Оның 

өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе оның қатысушыларының кемінде 1/3 

талап етуі бойынша жалпы жиналыста қойылуы мүмкін. 

9.9. Қауымдастық Төрағасының өкілеттілігінің уақыттан бұрын тоқтату негізінде 

келесі жағдайлар болып табылады: 

• Қауымдастық Төрағасының әрекетімен Қауымдастыққа зиян келтіргенде; 

• Қауымдастықтың іскерлік атағына зиян келтіргенде;   

• Қауымдастықтың қатысуымен келісімді жасағанда өзінің мүддесін жасырғанда; 

• Қауымдастық Жарғысының ережесінің бұзылуында; 

• Қауымдастық мүлігімен басқарғанда жеке пайда табуға. 

 
10 Бап. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ РЕВИЗОРЫ 

 
 10.1. Қауымдастықтың қаржы – шаруашылық қызметін бақылауды Қауымдастық 

мүшелері қатарынан 5 (бес) жыл мерзімге Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысы 

сайлайтын Ревизор жүзеге асырады. 
 10.2. Ревизорды сайлау кезінде әрбір кандидатура бойынша дауыс беру жеке 

өткізіледі. Ең көп дауыс алған кандидат тексерушілерге сайланды деп есептеледі. 

 10.3. Ревизор Қауымдастықтың қаржы – шаруашылық қызметін тексеруді жылына 

кемінде бір рет жүзеге асырады. 

 10.4. Ревизор Қауымдастықтың лауазымды тұлғаларынан барлық қажетті құжаттар 

мен жеке түсініктемелерді ұсынуды талап етуге құқылы. 

 10.5. Ревизор тексеру нәтижелерін Қауымдастықтың жалпы жиналысына ұсынады.  

  
11 Бап. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ МҮЛІГІ 

 
 11.1. Қауымдастықтың мүлігі келесілерден құралады: 

• кіру, жылдық мүшелік және мақсаттық жарналардан; 

• қайырымдылық жарналарынан; 

• жарғылық мақсаттар бойынша келісімді орындаудан алынған құралдар; 

• қолданылып жүрген заңнамаға қайшы келмейтін басқа көздерден. 

 11.2. Қауымдастықтың мүлкі оның балансында ескеріледі. 

 11.3. Қауымдастық Қауымдастықтың мүшелерімен берілген мүлікті қолданады және 

жарғылық қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру үшін мүлікті жалға алады. 

 11.4. Қауымдастыққа заңды тұлғалармен және жеке кәсіпкерлермен жарна, сый, 

қайырымдылық немесе мұрагерлік бойынша берілген ақша құралдары, мүлік және басқа 

меншік объектілері меншік құқығына жатады. 

 11.5. Қауымдастық ҚР заңнамасымен қарастырылған тәртіпте қосымша 

қаржыландыруды, сонымен бірге қосымша ақылы қызметті беру есебінде валюталық 

ресурстарды және де заңды және жеке, сонымен қатар шетел тұлғалардың ерікті 

қайрымдылықтар және мақсаттық жарналары есебінде тартуға құқылы. 

 11.6. Қауымдастық меншігінде немесе тікелей басшылықта ғимараттар, құрылыстар, 

жабдықтар, инвентарьлар, теңгеде және шетел валютасында ақша құралдары, бағалы 

қағаздар, басқа мүлік, негізгі қорлар және Қауымдастықтың дербес балансында 

көрсетілетін айналым құралдары болуы мүмкін. Қауымдастық меншігінде немесе 

мерзімсіз қолдануда жер учаскелері және мүлік заңына қайшы келмейтін басқалары болуы 

мүмкін. 

 11.7. Қауымдастықтың мүлігі тек қана Қауымдастықтың жарғылық мақсаттар мен 

міндетті жүзеге асыруға қолданылуы керек және Қауымдастық мүшелері немесе басқа 

тұлғалар арасында таратылуға жатпайды. 

 
12 Бап. КІРУ, ЖЫЛДЫҚ МҮШЕЛІК ЖӘНЕ МАҚСАТТЫҚ ЖАРНАЛАР 
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12.1. Қауымдастықты құрған кезде кіру жарналарының мөлшері, тәртібі, мерзімі 

және нысаны Қауымдастық құрылтайшыларының Жалпы жиналысының шешімімен 

орнатылады. 

 12.2. Жарналар Қазақстан Республикасының ұлттық валютада ақша құралдарымен 

төленеді. 

 Қауымдастықтың шетел мүшелері (ҚР резиденттері емес) жарналарды 

Қауымдастықтың валюталық шотына шетел валютасымен кейін теңгеге 

кенверсияланатын ақша құралдарымен енгізу жолымен төлейді. 

 Жарналардың ақша бағасы бар бағалы қағаздармен, мүліктік және мүліктік емес 

құқықтармен немесе басқа құқықтармен төлеу тек қана Жалпы жиналыстың шешімімен 

болуы мүмкін. Енгізілетін мүлік Қауымдастық мүшелері мен Қауымдастықтың 

Атқарушылық органы арасында келісімі бойынша теңгемен бағаланады. Жарна ретінде 

берілген Қауымдастық мүшелері мүлікпен басқару құқығын жоғалтады. 

 12.3. Кіру және жылдық мүшелік жарналар Басқарманың аппаратын, кеңестік 

қызметін қамтамасыз етуге және осы Жарғымен қарастырылатын қызметті қамтамасыз 

етуге қолданылады. 

 12.4. Мақсаттық жарналар нақты шаралар мен бағдарламаларын қаржыландыру үшін 

арналады. 

 12.5. Кіру, жылдық мүшелік және мақсаттық жарналардың мөлшері, тәртібі, мерзімі 

және нысаны кез-келген Қауымдастық мүшесінің, Қауымдастықтың Атқарушы органның 

күнтізбелік жыл ішінде екі реттен аз емес талабы бойынша Жалпы жиналыспен өзгеруі 

мүмкін және Қауымдастық құрылтайшыларының Жалпы жиналысының шешімі негізінде 

сәйкес Ереже белгіленеді. 

 
13 Бап. ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ ТӘРТІБІ 

 
 13.1. Қауымдастықтың қайта құрылуы Қазақстан Республикасы қолданылып жүрген 

заңнамасымен қрастырылған тәртіпте жүзеге асырылады. 

 Қайта құрылуы қосылу, біріктіру, бөліну, бөліп шығару және қайта құру нысанында 

жүзеге асырылады. 

 13.2. Қауымдастықтың таратылуы Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысының, 

соттық немесе басқа өкілетті органдарының шешімі бойынша жүзеге асырылады. 

 13.3. Қауымдастық Басшылығы немесе тарату туралы шешім қабылдаған органмен 

мемлекеттік рәсімдеуді жүзеге асыратын органмен келісімі бойынша тарату комиссиясын 

тағайындайды және таратудың тәртібі мен мерзімін орнатады. 

 13.4. Тарату комиссиясының тағайындалуы сәтінен бастап оған қызметпен басқару 

бойынша өкілеті беріледі. 

 13.5. Тарату комиссиясы оның несиегерлерінің талаптарының тәртібі мен мерзімі 

өтінішімен Қауымдастықтың таратылуы туралы баспа ісін жариялау органдарына 

жариялайды.  

 13.6. Несиегерлердің талаптарын талап ету үшін мерзімі аяқталғаннан кейін тарату 

комиссиясы аралық тарату балансын жасайды. Аралық тарату балансы Қауымдастық 

мүшелерінің Жалпы жиналысымен немесе тарату туралы шешім қабылдаған органмен 

бекітіледі. 

 13.7. Несиегерлермен есеп айырылысқаннан кейін тарату комиссиясы Қауымдастық 

мүшелерінің Жалпы жиналысымен немесе тарату туралы шешім қабылдаған органмен 

бекітілетін тарату балансын жасайды. 

 13.8. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған мүлік 

ұйымның жарғысына сәйкес оның жарғылық мақсаттарына пайдаланылуы тиіс. 
 13.9. Қайта құрылу немесе таратылу кезінде барлық құжаттар (басқару, қаржы-

шаруашылық, меншік құрамы бойынша және т.б.) оның құқықтық мирасқорына 

белгіленген тәртіпте беріледі. 
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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

«Национальная Ассоциация AUTISM KAZAKHSTAN», далее именуемое «Ассоциация», 

является некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями для содействия ее членам в достижении целей, 

предусмотренных настоящим Уставом.  

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом 

Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» и другими законодательными 

актами Республики Казахстан.  

1.3. Полное название Ассоциация:  

на казахском языке: «AUTISM KAZAKHSTAN Ұлттық қауымдастығы» жеке 
кәсіпкерлер және заңды тұлғалар бірлестігі;  
на русском языке: Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц «Национальная Ассоциация AUTISM KAZAKHSTAN»;  
         1.4. Местонахождение: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район 

Есиль, улица Түркістан, дом 2, квартира 112.   

1.5. Ассоциация приобретает правоспособность как юридического лица с момента ее 

государственной регистрации.  

1.6. Для осуществления уставных целей Ассоциация имеет право открывать счета в 

банках в установленном законодательством порядке, иметь печать, штампы и бланки с 

полным наименованием организации на государственном и русском языках, иметь в 

собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, а также 

самостоятельный баланс или смету.  

1.7. Ассоциация от своего имени, для достижения своих целей имеет право 

заключать договоры, а также приобретать и осуществлять имущественные и иные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.  

1.8. Ассоциация на момент образования филиалов и представительств не имеет. 

1.9. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных или 

иных органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством органов, не 

допускается.  

1.10. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем своим 

имуществом. Имущество, переданное Ассоциации ее Членами, является собственностью 

Ассоциации. Члены Ассоциации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 

собственность Ассоциации.  

1.11. Члены не отвечают по обязательствам Ассоциации, а Ассоциация не отвечает 

по обязательствам Членов Ассоциации.  

1.12. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам 

в размере и порядке, предусмотренным учредительным договором. 

 

Статья 2.  УЧРЕДИТЕЛИ 
 

2.1. Учредителями являются:  

 - Общественный фонд «AINAR» по поддержке детей с аутизмом, особыми 

потребностями и сирот, в лице директора Балтабайқызы Нұргүл, действующего на 

основании Устава, БИН 180740004875, местонахождение: Республика Казахстан, 010000, 

город Нур-Султан, район Есиль, улица Туркістан, дом 2, квартира 112.   

 - Индивидуальный предприниматель Кусаинова Л.Р. в лице Кусаиновой Ляззат 

Рахимжановны, действующей на основании свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя от 07.07.2016г. серия 0101 № 0034577, ИИН 

770501400168, местонахождение: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район 

Есиль, улица Алихана Бокейхана, дом 15.   
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 - Индивидуальный предприниматель Казбаев Ж.С. в лице Казбаева Жаната 

Сатубалдыевича, действующий на основании свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя от 25.08.2008г. серия 09915 № 0045676, 

ИИН 830111300571, местонахождение: Республика Казахстан, Актюбинская область, 

город Актобе, улица Котовского, дом 10. 
      

Статья 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Ассоциация ставит своей целью объединить юридических лиц для координации 

их деятельности, а также представления и защиты общих интересов, включая 

имущественные, и содействия устойчивому развитию организаций, осуществляющих 

деятельности в области поддержки детей и взрослых с аутизмом (расстройствами 

аутистического спектра). Развитие системы комплексного сопровождения детей и 

взрослых с аутизмом (расстройствами аутистического спектра). Внедрение в Казахстане 

среды «Инклюзивное общество». 

3.2. Предмет деятельности Ассоциации:  

  защита прав и законных интересов членов Ассоциации; 

 поддержка и содействие развитию организаций, осуществляющих деятельности в 

области поддержки детей и взрослых с аутизмом (расстройствами аутистического 

спектра) – членов Ассоциации; 

 представление интересов членов Ассоциации при взаимодействии с 

государственными органами, международными и некоммерческими организациями и 

иными третьими лицами, участие в работе экспертных и рабочих групп, комиссий; 

 выработка единой позиции членов Ассоциации по основным стратегическим 

направлениям развития поддержки детей и взрослых с аутизмом (расстройствами 

аутистического спектра); 

 анализ и разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

законодательства Республики Казахстан в области социальной политики (в том числе по 

поддержке детей и взрослых с аутизмом, расстройствами аутистического спектра), а также 

участие в законопроектной работе; 

 осуществление деятельности, связанной с членством в крупных организациях, в 

том числе представительство и отстаивание интересов членов Ассоциации, выполнение 

функций национальных комитетов неправительственных международных организаций; 

 содействие в разработке, координации и реализации целевых программ и 

проектов в области поддержки детей и взрослых с аутизмом (расстройствами 

аутистического спектра), развития социального предпринимательства; 

 организация информационно-консультативной, научно-методической и 

издательской работы, а также работа со средствами массовой информации; 

 анализ международного опыта в области поддержки детей и взрослых с аутизмом 

(расстройствами аутистического спектра), выработка предложений по укреплению 

сотрудничества с международными отраслевыми организациями, а также зарубежными 

организациями и компаниями; 

 взаимодействие с профильными и иными научными, консультативными и 

образовательными организациями и учреждениями; 

 деятельность, способствующая развитию всех форм социальной инициативы, 

предпринимательства, организаций, осуществляющих деятельность в области поддержки 

детей и взрослых с аутизмом (расстройствами аутистического спектра). 

 3.3. Ассоциация ставит перед собой следующие задачи:  

 1. Изучение действующего законодательства в части положения детей и взрослых с 

аутизмом (расстройствами аутистического спектра); 

 2. Анализ текущей ситуации и положения детей и взрослых с аутизмом, 

расстройствами аутистического спектра (с подтвержденной и не неподтвержденной 

инвалидностью); 



 15

 3. Выработка предложений по разработке новых НПА, внесению изменений и/или 

дополнений в действующее законодательство по созданию комплексной поддержки детей 

и взрослых с аутизмом (расстройствами аутистического спектра); 

 4. Защита прав и законных интересов членов Ассоциации путем разработки и 

внесения изменений в нормативно-правовые акты по вопросам социальной политики; 

 5. Трудоустройство и социальная адаптация детей и взрослых с аутизмом, 

расстройствами аутистического спектра (в том числе их родителей); 

 6. Организация и проведение социально-значимых, благотворительных мероприятий 

и программ; 

 7. Обеспечение эффективной связи между членами Ассоциации и координация их 

деятельности, в области комплексного сопровождения детей и взрослых с аутизмом 

(расстройствами аутистического спектра); 

 8. Представление и защита интересов членов Ассоциации в органах государственной 

власти и других организациях. 

 3.4. Для выполнения задач, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация 

вправе: 

 1) заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с целями Устава 

и использовать полученные доходы для выполнения задач, предусмотренных настоящим 

Уставом; 

 2) оказывать и получать помощь добровольные пожертвования, гранты и т.д.; 

 Деятельность Ассоциации осуществляется в строгом соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. 

  
Статья 4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

 
4.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, в том числе и нерезиденты Республики Казахстан. 

4.2. Членами Ассоциации являются Учредители, а также вступившие новые 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, внесшие вступительный годовой 

взнос и выполняющие положения настоящего Устава.  

4.3. Члены Ассоциации сохраняют юридическую и экономическую 

самостоятельность. 

 

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 
 

5.1. Члены Ассоциации имеют право: 

участвовать в управлении делами в порядке, установленном учредительными 

документами Ассоциации; 

участвовать на договорной основе в делах совместных, смешанных и других 

предприятий, коммерческих структур, созданных Ассоциацией; 

вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Ассоциации;  

вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения по всем вопросам, 

являющимся предметом деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и 

принятии решений; 

получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и программах, в том 

числе с данными бухгалтерской отчетности и другой информации;  

запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о состоянии 

выполнения решений Общего собрания Ассоциации и своих предложений; 

обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее 

деятельностью; 

пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся в 

Ассоциации, равно и другими видами услуг, оказываемых Ассоциацией, а также 

результатами ее деятельности;  
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 получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую и иную 

помощь; 

 пользоваться приоритетным правом обслуживания информационной базой 

Ассоциации, производимыми Ассоциацией продукцией и услугами, первоочередным 

правом участия в проводимых Ассоциации мероприятиях; 

 пользоваться на договорных началах услугами создаваемых в рамках Ассоциации 

предприятий и организаций; 

 пользоваться скидками, льготами и услугами, определенными для членов 

Ассоциации Общим собранием;  

 передавать имущество в собственность Ассоциации; 

 производить вклады и пожертвования в централизованные и специальные фонды, 

образуемые Ассоциацией для обеспечения формирования источников финансирования и 

реализации утвержденных Общим собранием программ и проектов; 

 финансировать проекты и программы, принимаемые Ассоциацией; 

 выйти из состава членов Ассоциации; 

5.2. Члены Ассоциации обязаны:  

 соблюдать действующее законодательство, положения Устава другие акты, 

принятые органами управления Ассоциации в рамках их полномочий;  

 принимать участие в деятельности Ассоциации, в порядке, определенном 

учредительными документами или оказывать содействие в осуществлении деятельности; 

 участвовать в достижении уставных целей; 

 своевременно вносить периодические (ежегодные) и целевые взносы, в 

порядке и размерах, определяемых Общим собранием членов Ассоциации; 

 своевременно предоставлять информацию, необходимую для решения 

вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации; 

 своевременно сообщать Ассоциации об изменении своего места 

нахождения;  

 не разглашать конфиденциальную информацию и коммерческую тайну о 

деятельности Ассоциации и ее членов; 

 уважать интересы других членов, строго соблюдать условия договоров, 

контрактов и соглашений, возмещать причиненный своими действиями ущерб; 

 развивать сотрудничество и взаимную поддержку членов Ассоциации; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством, настоящим Уставом, другими актами, принятыми органами 

управления Ассоциации в рамках их полномочий. 

 

Статья 6. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ 
 

6.1. Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется на основе решения 

Председателя Ассоциации на основании заявления юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. Членами Ассоциации могут быть любые 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, признающие Устав Ассоциации. 

6.2. Прием нового члена в Ассоциации осуществляется на основании его заявления 

Председателю Ассоциации, к которому прилагаются документы, предусмотренные 

Положением о порядке вступления в члены Ассоциации. 

6.3. После получения заявления, Председатель Ассоциации осуществляет проверку 

полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах. По 

результатам проверки Председатель Ассоциации принимает решение о приеме нового 

члена в Ассоциацию. 

6.4. С момента принятия решения Председателем Ассоциации новый член считается 

принятым в Ассоциацию и обязан уплатить вступительный членский взнос, размер 

которого устанавливается на основании решения Общего собрания членов Ассоциации.  
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6.5. После внесения на счет Ассоциации вступительного взноса, новый член 

Ассоциации приобретает предусмотренные настоящим Уставом права и обязанности. 

6.6. Вступление в Ассоциацию нового члена может быть обусловлено по решению 

Председателя Ассоциации его субсидиарной ответственностью по обязательствам 

Ассоциации, возникшим до его вступления. 

6.7. В принятии в члены Ассоциации может быть отказано, если кандидат не 

соответствует требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, или в установленный 

срок им не были предоставлены необходимые для его проверки документы или 

дополнительные сведения, либо кандидатом осуществляется деятельность, не 

соответствующая действующему законодательству Республики Казахстан, либо 

деятельность, которая может поставить под угрозу деятельность Ассоциации и членов 

Ассоциации. 

6.8. Член Ассоциации вправе по окончании финансового года по своему усмотрению 

выйти из состава членов Ассоциации. В этом случае член Ассоциации несет 

субсидиарную ответственность по ее обязательствам, пропорциональную своему взносу в 

течение 2 (двух) лет с момента выхода из состава членов Ассоциации. Для выхода из 

состава членов Ассоциации член Ассоциации направляет Председателю Ассоциации 

соответствующее заявление о намерении выйти из состава членов Ассоциации. 

Исполнительный орган в течение двух месяцев с момента получения такого заявления 

должен известить всех членов Ассоциации о выходе члена Ассоциации из состава членов 

Ассоциации. При отсутствии претензий у членов Ассоциации к подавшему заявление 

члену Ассоциации Председатель Ассоциации в течение четырех месяцев со дня подачи 

заявления принимает решение об исключении члена Ассоциации из состава членов 

Ассоциации. 

6.9. Член Ассоциации может быть исключен из состава членов Ассоциации 

решением Председателя Ассоциации в Ассоциацию, в следующих случаях: 

 на основании заявления о добровольном выходе из Ассоциации; 

 осуществления действий, противоречащих целям Ассоциации; 

  несоблюдения положений Устава Ассоциации;  

  невыполнения обязанности по уплате ежегодных и целевых членских взносов в 

течение трех месяцев с момента истечения срока уплаты, установленного Положением о 

вступительных и членских взносах или решением общего собрания об уплате 

единовременных взносов; 

  за неуплату членского взноса в течение 3-х месяцев с момента наступления срока 

уплаты; 

  за иные нарушения настоящего Устава, а также в случае, если его деятельность 

вступает в противоречие с целями Ассоциации и ведет к дискредитации 

Ассоциации в целом, одного или нескольких ее членов в отдельности. 

6.10. При исключении из членов Ассоциации, полномочия представителей данных 

организаций в органах управления и контроля Ассоциации прекращаются. 

 
Статья 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
7.1. Органами управления Ассоциации являются:  

 высший орган – Общее собрание членов Ассоциации;  

 исполнительный орган – Единоличный в лице председателя; 

 контрольный орган – Ревизор.  

 
Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 
8.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание членов 

Ассоциации. 
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8.2. Члены Ассоциации осуществляют свое участие в собрании лично и через своего 

уполномоченного представителя. Норма представительства от каждого члена Ассоциации 

- 1 (один) человек. Каждому члену Ассоциации при голосовании принадлежит - 1 (один) 

голос, независимо от количества человек, представляющих данного члена на собрании 

Ассоциации. 

8.3. Общее собрание членов Ассоциации собирается не реже 1 (одного) раза в год 

(годовое собрание) либо, по мере необходимости, - для решения вопросов, относящихся к 

компетенции Общего собрания (внеочередные собрания). Общее собрание членов 

Ассоциации правомочно, если в нем участвуют зарегистрировавшиеся полномочные 

представители, представляющие более половины членов Ассоциации. 

8.4. Годовое Общее собрание членов Ассоциации созывается не позднее 180 дней 

после окончания календарного года. Исполнительный орган обязан оповестить всех 

членов Ассоциации о созыве годового Общего собрания не позднее, чем за тридцать дней 

до намеченного срока проведения Общего собрания заказными письмами, телефаксами 

или телеграммами с уведомлением об их вручении адресату. 

8.5. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть созвано по 

решению: 

 Ревизором; 

  Не менее 1/3 членов Ассоциации.  

 В том случае, если внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается по 

требованию не менее одной трети членов Ассоциации, указанные члены Ассоциации 

должны обратиться в Исполнительный орган Ассоциации с письменным 

консолидированным требованием о созыве Общего собрания.  

 Исполнительный орган обязан в течение 10 дней с момента получения данного 

требования рассмотреть вопрос о созыве Общего собрания и принять решение о созыве 

собрания, либо об уточнении мотивированных требований на его проведение.  

8.6. Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по любым 

вопросам деятельности Ассоциации. К исключительной компетенции Общего собрания 

членов Ассоциации относятся: 

1) принятия, внесения изменений и дополнений в учредительные документы;  

2) добровольной реорганизации и ликвидации;  

3) определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и 

прекращения полномочий органов управления;  

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 в создании или деятельности других юридических лиц, а также своих филиалов и 

представительств.  

8.7. Решения по всем вопросам исключительной компетенции Общего собрания 

членов Ассоциации принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 

голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. 

 
Статья 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ 

 
9.1. Для руководства деятельностью Ассоциации избирается Исполнительный орган 

Ассоциации - единолично действующий Председатель Ассоциации. 

9.2. Исполнительный орган Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 5 

(пять) лет из числа членов Ассоциации. 

9.3.  Исполнительный орган Ассоциации является выборной должностью.  

Избранным в Исполнительный орган Ассоциации считается кандидат, набравший 

наибольшее число голосов. 

9.4. Лицо, избранные в Исполнительный орган Ассоциации, может переизбираться 

неограниченное число раз. 
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9.5. Исполнительный орган Ассоциации может быть переизбран по истечении срока 

полномочий на новый срок.. 

9.6. Права и обязанности Исполнительного органа Ассоциации: 

•  Исполнительный орган Ассоциации имеет право получать любую информацию, 

касающуюся деятельности Ассоциации, в любых ее подразделениях и службах 

Ассоциации; 

•  Исполнительный орган Ассоциации обязан добросовестно относиться к своим 

обязанностям, а также не разглашать ставшую им известной конфиденциальную 

информацию о деятельности Ассоциации и ее членов; 

•  Исполнительный орган Ассоциации несет ответственность за ущерб, причиненный 

своими действиями Ассоциации или ее членам.  

9.7. Исполнительный орган – Председатель Ассоциации: 

• принимает решения о приеме новых членов Ассоциации и исключении членов из 

Ассоциации; 

• контролирует и организует работу Ассоциации, осуществляет контроль 

выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации; 

• рассматривает и согласовывает годовой отчет, годовую смету доходов и расходов, 

годовой бухгалтерский баланс Ассоциации; 

• рассматривает и утверждает организационный и финансовый рабочие планы 

работы Ассоциации; 

• рассматривает и готовит предложения для Общего собрания Ассоциации об 

изменении структуры и Устава Ассоциации, приоритетных направлениях деятельности 

Ассоциации, принципам формирования и использования имущества, вступлении новых 

членов в Ассоциацию; 

• утверждает штатное расписание; 

• устанавливает квалификационные требования к кандидату на должность и 

утверждает их на Общем собрании Ассоциации; 

• готовит предложения для Общего собрания Ассоциации об участии в создании 

некоммерческих организаций, ассоциаций и союзов, открытии филиалов и 

представительств Ассоциации, распоряжается имуществом Ассоциации; 

• готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Ассоциации а также 

предложения по изменению размера вступительных, периодических и целевых взносов, 

изменению сроков и форм их внесения; 

• осуществляет в полном объеме руководство текущей деятельностью Ассоциации, 

за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего 

собрания членов Ассоциации; 

• без доверенности представляет интересы Ассоциации в отношениях с другими 

организациями, предприятиями, государственными органами, учреждениями и 

гражданами;  

• имеет право первой подписи на финансовых и банковских документах Ассоциации;  

• принимает на работу и увольняет с работы сотрудников в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием; 

• заключает договоры и совершает иные сделки; 

• открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Ассоциации;  

• выдает доверенности; 

• утверждает договорные цены на услуги; 

• принимает решения о предъявлении от имени Ассоциации претензий и исков к 

юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к 

Ассоциации. 

• утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Ассоциации, за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации; 

• утверждает должностные инструкции штатных сотрудников;  

• организует бухгалтерский учет и отчетность;  
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• руководит разработкой и представлением Общему собранию членов Ассоциации 

проекта годового отчета, сметы доходов и расходов, годового бухгалтерского баланса; 

• обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний членов Ассоциации;  

• организует техническое обеспечение работы Общих собраний членов Ассациации;  

• осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов;  

• обеспечивает в пределах своей компетенции соблюдение законности в 

деятельности Ассоциации;  

• решает другие вопросы текущей деятельности Ассоциации.  

9.8. Полномочия Исполнительного органа Ассоциации могут быть прекращены 

досрочно по решению Общего собрания членов Ассоциации. Вопрос о досрочном 

прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем собрании по требованию 

не менее 1/3 его участников. 

9.9. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя 

Ассоциации являются следующие обстоятельства: 

• причинение действиями Председателя Ассоциации существенных убытков 

Ассоциации;  

• нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;  

• сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации; 

• недобросовестное исполнение своих обязанностей;  

• нарушение положений Устава Ассоциации;  

• извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации. 

 
Статья 10. РЕВИЗОР АССОЦИАЦИИ 

 
10.1. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Ассоциации 

осуществляет Ревизор, избираемый Общим собранием членов Ассоциации из числа 

членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет. 

10.2. При выборах Ревизора голосование по каждой кандидатуре проводится 

отдельно. Избранным в Ревизоры считается кандидат, набравший наибольшее число 

голосов. 

10.3. Ревизор осуществляет проверки финансово – хозяйственной деятельности 

Ассоциации не реже одного раза в год. 

10.4. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Ассоциации предоставления 

всех необходимых документов и личных объяснений. 

10.5.  Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию Ассоциации. 

 

Статья 11. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ 
 

11.1. Имущество Ассоциации создается за счет:  

 вступительных, ежегодных членских и целевых взносов.  

 благотворительных взносов.  

 средств, получаемых от выполнения договоров по уставным целям.  

 других источников, не противоречащих действующему законодательству. 

11.2. Имущество Ассоциации учитывается на его балансе.  

11.3. Ассоциация использует переданное имущество члена Ассоциации и арендует 

имущество для организации и осуществления уставной деятельности.  

11.4. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, 

имущество и иные объекты собственности, переданные юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в форме взноса, дара, пожертвования или по 

завещанию.  

11.5. Ассоциация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы за 

счет предоставления платных дополнительных услуг, а также за счет добровольных 
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пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе и 

иностранных.  

11.6. Ассоциация может иметь в собственности или в оперативном управлении 

здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в тенге и иностранной 

валюте, ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные средства, 

стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Ассоциации. Ассоциация 

может иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные участки и другое не 

запрещенное законом имущество.  

11.7. Имущество Ассоциации должно использоваться исключительно для реализации 

уставных целей и задач Ассоциации и распределению между членами Ассоциации или 

иными лицами не подлежит. 

 

Статья 12. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ, ЕЖЕГОДНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ И ЦЕЛЕВЫЕ 
ВЗНОСЫ  

 
12.1. При создании Ассоциации размер, порядок, сроки и формы уплаты 

вступительных взносов устанавливаются решением Общего собрания учредителей 

Ассоциации. 
12.2. Взносы оплачиваются денежными средствами в национальной валюте 

Республики Казахстан.  

Иностранные члены Ассоциации (нерезиденты РК) оплачивают взносы путем 

внесения денежных средств в иностранной валюте на валютные счета Ассоциации с 

последующей конвертацией их в тенге.  

Оплата взносов ценными бумагами, имущественными и неимущественными правами 

либо другими правами, имеющими денежную оценку, возможна только по решению 

Общего собрания. Стоимость вносимого имущества оценивается в тенге по согласованию 

между членом Ассоциации и Исполнительным органом Ассоциации. Члены Ассоциации 

утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса.  

12.3. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание 

аппарата Управления, консультационной службы и обеспечение деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом. 
12.4. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий 

и программ.  

12.5. Размер, порядок, сроки и формы внесения вступительных, ежегодных членских 

и целевых взносов могут быть изменены Общим собранием по предложению любого 

члена Ассоциации, Исполнительного органа Ассоциации не чаще чем два раза в течение 

календарного года и устанавливаются соответствующим Положением на основании 

решения Общего собрания учредителей Ассоциации.  

 
Статья 13. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

 
13.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Республики Казахстан.  

Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования.  

13.2. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания членов 

Ассоциации, судебных, либо иных, уполномоченных на то органов.  

13.3. Руководство Ассоциации или орган, принявший решение о ликвидации 

назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию, 

ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.  

13.4.   С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению делами.  

13.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о 

ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.  
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