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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общественное объединение «СК «Рудный» любителей лыжных гонок» (далее по 

тексту именуемое «Объединение» или «Клуб») является объединением граждан, 

созданным на добровольной основе, целями которого являются развитие лыжных 

гонок, организация и проведение спортивных соревнований и других спортивных 

мероприятий. 

1.2. Настоящий Устав определяет статус Объединения, правовое положение Объединения, 

компетенцию органов управления Объединения, права и обязанности членов 

Объединения, правовой режим деятельности Объединения, а также порядок и условия 

реорганизации и ликвидации Объединения. 

1.3. В своих действиях Объединение руководствуется Конституцией Республики 

Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан 

«Об общественных объединениях», Законом Республики Казахстан «О некоммерческих 

организациях», Законом Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» и 

иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также положениями 

настоящего Устава. 

1.4. Объединение является некоммерческой организацией и не имеет в качестве основной 

цели своей деятельности извлечение прибыли. Клуб в соответствии с уставными целями и 

задачами вправе сотрудничать с общественными организациями других стран, вступать в 

международные общественные объединения и организации, заключать с ними, а также с 

зарубежными общественными организациями договоры и соглашения. 

1.5. Клуб в своей деятельности независим от государства, политических партий, других 

общественных объединений, им не подотчетен и не подконтролен. 

Взаимоотношения с ними Клуб строит на основе взаимодействия сторон, диалога 

и социального партнерства в интересах членов Клуба. 

1.6. Объединение действуют на основе добровольности, равноправия членов, 

самоуправления, законности, отчетности и гласности деятельности.  

1.7. Объединение является юридическим лицом с момента регистрации, имеет расчетный 

счет, печать, бланки со своим наименованием, имеет обособленное имущество и 

денежные средства, может от своего имени приобретать имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. 

1.8. Наименование юридического лица: 

- полное наименование: Общественное объединение «Спортивный Клуб «Рудный» 

любителей лыжных гонок»; 

- сокращенное наименование: ОО «СК «Рудный» любителей лыжных гонок». 

1.9. Местонахождение Объединения: Республика Казахстан, 111500, Костанайская 

область, г.Рудный, улица Парковая, дом 5. 

Местонахождение постоянно действующего руководящего органа: Республика Казахстан, 

111500, Костанайская область, г. Рудный, улица Парковая, дом 5. 

1.10. Территория деятельности Объединения – г. Рудный, Костанайской области, 

Республики Казахстан.  

Статус Объединения – местное. 

1.11. Объединение создается без ограничения срока деятельности. 

 

2.  ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1. Целями деятельности Объединения являются: 

2.1.1. участие в реализации государственной политики в области развития спорта; 

2.1.2. массовое привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, 

содействие их физическому и духовному развитию; 

2.1.3. сохранение преемственности между поколениями казахстанских спортсменов; 

2.2. Предметом деятельности Объединения являются: 



2.2.1.  развитие лыжных гонок, проведение тренировочных занятий, организация и 

проведение спортивных соревнований и других спортивных мероприятий по лыжным 

гонкам;  

2.2.2. организационно-методическая помощь населению по повышению уровня 

физического воспитания и спортивно-массовая работа с населением, сохранение и 

укрепление их здоровья, формирования у населения потребности в физическом 

совершенствовании, здоровом образе жизни, готовности к активной трудовой 

деятельности, служению Отечеству; 

2.2.3. участие в разработке и реализации государственных программ развития физической 

культуры и лыжного спорта среди населения, планов физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, подготовка и проведение конференций, семинаров, 

методических секций по вопросам физического воспитания и развития лыжного спорта; 

2.2.4. развитие массового лыжного спорта, являющегося эффективным средством 

профилактики правонарушений и преступности, алкоголизма и наркомании; 

2.2.5. участие в разработке новых технологий, средств и форм в области физической 

культуры и лыжных гонок; 

2.2.6. организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий с населением; 

2.2.7. подготовка спортивного резерва для сборных команд Республики Казахстан; 

2.2.8. пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди 

населения; 

2.2.9. содействие развитию рынка спортивных товаров и услуг; 

2.2.10. организация международного сотрудничества в области физической 

культуры и лыжных гонок, физкультурно-спортивного движения, по согласованию с 

уполномоченным органом по физической культуре и спорту.  

 

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
3.1.  Объединение вправе: 

3.1.1. создавать клубы физической культуры и спорта в учреждениях; 

3.1.2. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3.1.3. вносить предложения в органы государственной власти и управления 

по вопросам, относящимся к компетенции Объединения, а также участвовать в 

установленном порядке в выработке решений этими органами; 

3.1.4. представлять и защищать права и законные интересы своих  

членов в судах; 

3.1.5. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

3.1.6. вступать в международные некоммерческие неправительственные объединения; 

3.1.7. собирать, обобщать и распространять отечественную и зарубежную информацию в 

области физической культуры и лыжных гонок; 

3.1.8. оказывать учреждениям, организациям и физическим лицам консультативные 

услуги по вопросам физического воспитания и лыжных гонок; 

3.1.9. осуществлять просветительскую деятельность в области физической 

культуры и лыжных гонок, включая организацию и проведение конференций, семинаров, 

симпозиумов, курсов и иных форм обучения; 

3.1.10. учреждать средства массовой информации, осуществлять 

издательскую и полиграфическую деятельность в установленном законом порядке; 

3.1.11. направлять в установленном порядке и принимать команды 

(делегации) спортсменов, специалистов для участия в спортивных мероприятиях, 

реализации совместных программ, обмена опытом и повышения квалификации; 

3.1.12. учреждать премии выдающимся спортсменам, организаторам и победителям 

конкурсов, смотров и соревнований; 



3.1.13. заключать контракты по выступлению спортсменов и работе тренеров 

за рубежом; 

3.1.14. представлять и защищать свои права, а также законные интересы 

своих членов (участников) в органах государственной власти, в общественных 

объединениях в Республике Казахстан и за рубежом; 

3.1.15. объединяться с другими юридическими лицами, заинтересованными в 

сотрудничестве в различные союзы, ассоциации; 

3.1.16. осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это 

служит достижению уставных целей; 

3.1.17. приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права; 

3.1.18. сдавать в аренду и субаренду собственное недвижимое имущество, сдавать на 

прокат спортивный инвентарь, проводить инструктаж;  

3.1.19. использовать средства на осуществление предусмотренных в уставе целей;  

3.1.20. открывать счета в банках в установленном законодательством порядке;  

3.1.21. иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием организации на 

государственном и русском языках; 

3.1.22. иметь в собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, а 

также самостоятельный баланс или смету;  

3.1.23. открывать филиалы и представительства; 

3.1.24. быть истцом и ответчиком в суде;  

3.1.25. осуществлять иные полномочия, не противоречащие законодательству Республики 

Казахстан.  

3.2. Объединение обязано:  

3.2.1. соблюдать законодательство Республики Казахстан, а также нормы, 

предусмотренные уставом;  

3.2.2. обеспечить своим членам возможность ознакомиться с документами и решениями, 

затрагивающими их права и интересы;  

3.2.3. информировать своих членов о поступлении и расходовании денежных средств;  

3.2.4. информировать регистрирующий орган об изменениях местонахождения постоянно 

действующего руководящего органа и данных о руководителях в объеме сведений, 

включаемых в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров;  

3.2.5. уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в 

установленном порядке;  

3.2.6. отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом; 

3.2.7. нести ответственность в соответствии с законодательными актами Республики 

Казахстан.            

 

4.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

4.1. Органами управления Объединением являются: 

Высший орган управления - общее собрание членов Объединения. 

Исполнительный орган управления (выборный коллегиальный) – Совет Клуба (по тексту - 

Совет). 

Контрольный орган - ревизионная комиссия. 

4.2. Высшим органом Объединения является общее собрание членов Объединения, 

которое созывается не реже 1 раза в год. Общее собрание членов Объединения 

правомочно, если в его работе принимают участие не менее 2/3 членов Объединения. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. 

4.3. Внеочередное общее собрание членов Объединения может быть созвано по 

требованию не менее 1/3 членов Объединения, по требованию Совета, по требованию 

ревизионной комиссии.  

4.4. Дата созыва очередного и внеочередного общего собрания членов Объединения 

устанавливается приказом Председателя Совета за 10 календарных дней до его созыва. 



4.5. К исключительной компетенции общего собрания членов Объединения относятся 

вопросы: 

- принятия, внесения изменений и дополнений в устав Объединения; 

- добровольной реорганизации и ликвидации Объединения; 

- определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и 

прекращения полномочий членов Совета и ревизионной комиссии; 

- определения порядка и периодичности представления финансовой отчетности Советом, 

а также порядка проведения проверки ревизионной комиссией и утверждения их 

результатов; 

- утверждает смету расходов, годовой баланс Объединения; 

- принятия в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии 

Объединения в создании или деятельности других юридических лиц, а также своих 

филиалов и представительств; 

- определения основных направлений деятельности Объединения; 

- создание, учреждение организаций, объединений и предприятий, способствующих 

достижению целей и решению задач, определяемых данным Уставом Клуба. 

4.6. Исполнительный орган управления – Совет Клуба состоит из пяти человек, а именно: 

- Президента Совета; 

- Вице-президента Совета; 

- 3-х членов Совета. 

Совет избирается общим собранием членов Объединения сроком на 4 (четыре) года. 

Президент Совета избирается общим собранием членов Объединения сроком на 4 

(четыре) года 

         Президентом Совета, Вице-президентом Совета, членом Совета может быть любое 

трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, 

обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической 

управленческой деятельности. 

К компетенции Совета относится: 

- организация учета членов Клуба; 

- осуществление руководства текущей деятельностью Клуба по выполнению уставных 

задач, решений и постановлений общего собрания членов Объединения; 

- представление Клуба в отношениях с органами законодательной и исполнительной 

власти Республики Казахстан, предприятиями, учреждениями, организациями любой 

организационно-правовой формы и форм собственности; 

- принятие решения о коллективном участии членов Клуба в собраниях, митингах, 

шествиях, демонстрациях и пикетировании в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 

- созыв общих собраний, руководство работой по организации выполнения решений и 

постановлений общего собрания; 

- формирование повестки дня на общее собрание; 

- отчет о проделанной работе на общее собрании; 

- разработка проектов документов, представление документов для рассмотрения общим 

собранием; 

- осуществление контроля за распределением бюджетных средств, предназначенных для 

членов Объединения; 

- обеспечение контроля за материальным и иным содержанием членов Объединения-

инвалидов и иных групп социально незащищенных категорий; 

- информирование членов Клуба о деятельности Клуба и действиях органов Клуба; 

- организация бесплатной юридической помощи и поддержка по вопросам защиты прав 

членов Клуба; 

- оказание членам Клуба материальной помощи из средств Клуба; 

- распоряжение имуществом и средствами Клуба согласно утвержденной смете; 



- внесение предложений на общее собрание об избрании и досрочном прекращении 

полномочий Президента Совета, освобождение Президента от должности в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом Клуба; 

- формирование, в соответствии с нормативами, определенными в Клубе, аппарата 

штатных работников Совета; 

- организация сбора членских взносов, утверждение сметы бюджета; 

- установление по поручению общего собрания льготного размера членского взноса для 

отдельных категорий членов Клуба. 
           Совет организует свою работу в форме заседаний. Заседания проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. Решение о времени и месте заседания, предполагаемой 

повестке сообщается Президентом Совета членам Совета не менее, чем за три дня до 

заседания. Заседания Совета протоколируются. 

            Деятельность по оперативному руководству Советом в период между заседаниями 

Совета на срок его полномочий осуществляет Президент Совета. 

 

            Президент Совета подотчетен общему собранию членов Клуба.      

         Президент Совета: 

* представляет Клуб без доверенности в соответствующих государственных, 

хозяйственных, судебных органах, общественных организациях, средствах массовой 

информации, направляет обращения и ходатайства от имени Клуба; 

* открывает в банках расчетные и иные счета; 

* принимает и увольняет работников Объединения; 

* подписывает финансовые и другие документы; 

* выдает доверенности на право представлять Объединение; 

* распоряжается денежными средствами в пределах утвержденной сметы;  

* созывает общее собрание членов Объединения, Совета, определяет их повестку дня; 

* принимает меры по выполнению решений общего собрания членов Объединения, 

Совета; 

* утверждает планы работ, программы; 

* решает вопросы хозяйственной деятельности; 

* утверждает штатное расписание, определяет порядок оплаты труда штатных 

работников; 

* отчитывается о своей работе перед общим собранием; 

* заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Совета; 

* обеспечивает ведения делопроизводства и финансовой отчетности в соответствии с 

законодательством, Уставом Клуба; 

* обеспечивает учет членов Клуба, выдает новые членские билеты; 

* организация работы по приему в Клуб, сбору и поступлению членских взносов на счет 

Клуба; 

* ведение заседаний Совета, общих собраний членов Клуба, подписание постановлений и 

протоколов, издание приказов и распоряжений; 

* обеспечение гласности в работе Клуба, организация выпуска информационных 

бюллетеней, других материалов; 

* организация работы по рассмотрению поступающих заявлений и обращений членов 

Клуба; 

* назначает членов Совета, наделяет их функциональными обязанностями; 

* осуществляет иные функции, возложенные на него общим собранием. 

           В отсутствие Президента Совета его функции исполняет Вице-президент Совета. 

Компетенция Вице-президента Совета и 3-х членов Совета определяется 

Президентом Совета и оформляется соответствующим приказом. 

           4.7. Ревизионная комиссия Объединения осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью. Ревизионная комиссия избирается сроком на 4 (четыре) 



года в количестве три человека. Ревизии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год.  

         Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию членов Объединения.  

         Члены Совета не могут быть членами ревизионной комиссии. 

 

5. ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Членами Объединения могут быть граждане Республики Казахстан и иностранные 

граждане достигшие 18 – летнего возраста и желающие участвовать в реализации 

уставных целей Объединения. 

5.2. Граждане, при вступлении в члены Объединения, предоставляют письменное 

заявление о вступлении в Объединение, поданное на имя Президента Совета. Решение о 

приёме в члены Объединения принимается в течение 10 дней.  

5.3. Желающие вступить в члены Объединения должны внести вступительный взнос. 

Размер вступительного и членских взносов членов Объединения определяется протоколом 

общего собрания членов Объединения. 

5.4. Членство в Объединении, равно как и выход из членов Объединения является 

добровольным и свободным волеизъявлением граждан. Все члены Объединения имеют 

равные права и несут равные обязанности. 

5.5. Члены Объединения имеют право: 

- избирать и быть избранным в исполнительные и контрольные органы Объединения; 

- участвовать в работе Объединения по основным направлениям его деятельности; 

- свободно обсуждать текущие вопросы деятельности Объединения и вносить свои 

предложения об улучшении работы; 

- представлять свои программы, проекты и иные предложения по улучшению 

деятельности Объединения; 

- получать материальную помощь из средств Клуба; 

- пользоваться имуществом Объединения; 

- получать всестороннее содействие и помощь со стороны Объединения; 

- участвовать в заседаниях Совета при обсуждении вопросов, затрагивающих его 

интересы; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Объединением; 

- приоритетного пользования спортивными сооружениями Объединения для 

тренировочных занятий;  

- свободно выйти из Объединения, подав письменное заявление на имя Президента 

Объединения. 

5.6. Члены Объединения обязаны: 

- соблюдать Устав Объединения; 

- участвовать в деятельности Объединения; 

- своевременно и регулярно вносить членские взносы; 

- заботиться об укреплении своего здоровья, регулярно заниматься 

физической культурой и спортом, пропагандировать здоровый образ жизни; 

- способствовать повышению престижа Объединения и не совершать действий, его 

дискредитирующих; 

- осуществлять практическое выполнение решений руководящих 

органов Объединения. 

5.7. Член Объединения может быть исключен из состава Объединения за: 

- несоблюдение Устава Объединения; 

- невыполнение решений органов Объединения. 

5.8. Исключение из членов Объединения осуществляется решением общего собрания 

членов Объединения. 



5.9. За совершение проступка, причинившего Объединению моральный или материальный 

ущерб, член Объединения может быть исключен из нее протоколом общего собрания 

членов Объединения. 

5.10. Член Клуба, не соблюдающий положения Устава Клуба, не уплативший в течение 

года членские взносы без уважительной причины, может быть исключен из Клуба. 

Исключенный или добровольно вышедший из Клуба теряет право на защиту Клубом, на 

пользование его Имуществом, льготами.   

5.11. Член Объединения вправе в любое время выйти из Объединения независимо от 

согласия других его членов. При выходе член Объединения подает соответствующее 

письменное заявление Президенту Объединения. В случае выхода из Объединения по 

любой причине вступительные взносы не возвращаются. 

 

6.  СОБСТВЕННОСТЬ. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

6.1. Источниками формирования имущества Объединения в денежной и иных формах 

являются: 

- поступления от членов; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в установленных 

законодательством случаях; 

- дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам (депозитам);  

- другие не запрещенные законом поступления.  

Права общественного объединения и его структурных подразделений (филиалов и 

представительств) по управлению имуществом регулируются действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

6.2. Объединение может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

земельные участки, транспорт, оборудование, спортивный инвентарь, имущество культурно-

просветительного, физкультурно-оздоровительного назначения, денежные средства, акции,  
иные ценные бумаги, другое имущество, необходимое для материального обеспечения 

уставной деятельности Объединения. 

6.3. Объединение может иметь в собственности учреждения, издательства, средства 

массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Объединения в 

соответствии с его уставными целями. Собственность Объединения охраняется законом. 

6.4. Денежные средства и имущество Объединения формируются из вступительных и 

членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, в том числе целевых, 

кредитов банка, поступлений от проведения лекций, выставок, спортивных и иных 

мероприятий, доходов от предпринимательской и издательской деятельности, доходов от 

гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической деятельности и других не 

запрещенных законом поступлений.  

6.5. Члены Объединения не имеют прав на переданное ими Объединению имущество, в 

том числе на членские взносы. Члены Объединения не отвечают по обязательствам 

Объединения, а Объединение не отвечает по обязательствам своих членов. Объединение 

отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

6.6. Денежные средства Объединения расходуются на выполнение уставных целей. 

6.7. Доходы от издательской и предпринимательской деятельности не могут 

перераспределяться между членами Объединения, а используются для достижения 

уставных целей. Допускается использование Объединением своих средств на 

благотворительные цели. 

6.8. Доходы от предпринимательской деятельности Объединения подлежат 

налогообложению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

6.9. Собственником имущества Объединения является Объединение. 

 



 7. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Объединение не имеет структурных подразделений. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся на общем собрании членов Объединения в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Право внесения предложений по внесению изменений и дополнений в Устав 

принадлежит любому члену Объединения. Предложение направляется в Совет в 

письменном виде. Совет в свою очередь направляет предложение для обсуждения среди 

членов Объединения. Такое обсуждение должен организовать Президент Совета. Совет 

созывает общее собрание членов Объединения и включает в его повестку вопрос о 

внесении изменений и дополнений в Устав.  

8.3. Решения общего собрания членов Объединения о внесении изменений и дополнений в 

Устав принимается, если за него проголосовало более половины членов Объединения. 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

9.1. Прекращение деятельности Объединения осуществляется путем добровольной 

реорганизации, ликвидации и по решению суда. 

9.2. Реорганизация Объединения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) производится по решению общего собрания членов Объединения в 

порядке, предусмотренном уставом и законодательством Республики Казахстан. 

9.3. Ликвидация Объединения производится по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан.  

9.4. При ликвидации Объединения оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

9.5. Ликвидация Объединения считается завершенной, а Объединение - прекратившим 

существование после внесения об этом записи в Национальный реестр бизнес-

идентификационных номеров.  

 

 

Президент Совета 

общественного объединения  

 

_____________________________________________________________________________ 
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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1. «СК «Рудный» әуесқой шаңғы жарысы» қоғамдық бірлестігі (әрі мәтін бойынша - 

«Бірлестік» немесе «Клуб»), мақсаты шаңғы жарысы дамыту, спорт жарыстарын және 

басқа да спорт іс-шараларын ұйымдастыру мен өткізу болып табылатын, азаматтардың 

ерікті негізде құрылған бірлестігі. 

1.2. Осы жарғы Бірлестіктің мәртебенi, Бірлестіктің құқықтық ережесі, Бірлестіктің 

басқару органдары құзырды, Бірлестіктің мүшелері құқықтары мен міндеттері, 

Бірлестіктің қызмет құқықтық тәртібі, сондай-ақ, Бірлестіктің қайта ұйымдастыру және 

тарату рет және шарттары анықтайды. 

1.3. Бiрлестік өз әрекеттерiнде Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан 

Республикасының Азаматтық Кодексіне, «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына, «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына, «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына және басқа Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілеріне, сонымен қатар осы жарғының жағдайларымен басшылыққа алады. 

1.4. Бiрлестік коммерциялық емес ұйым болып табылады және пайданың шығаруын 

негiзгi мақсаттар ретiнде өз қызметiн болмайды. Жарғылық мақсаттары мен мiндеттерiне 

сәйкес Клуб басқа елдердiң қоғамдық мекемелермен ынтымақтасуға, халықаралық 

қоғамдық мекемелері мен ұйымдарына кiруге, олармен, сондай-ақ шет елдердiң қоғамдық 

мекемелермен шарттар және келiсiмдер жасасуға қақылы. 

1.5. Клуб өзінің қызметін мемлекеттен саясатты партиялардан, бірлестіктерінен басқа да 

қоғам бірлестіктен тәуелді, оларға есепті емес және олардың бақылауында емес. 

 Клуб олар мен өз қарым қатынастарын жақтардың өзара әрекет, диалог және 

әлеуметтік әріптестік Клуб мүшелерінің қызығушылық негізінде құрады.  

1.6.Бiрлестiк өз мүшелерiнiң ерiктiлiгi, тең құқықтылығы, өзiн-өзi басқару, қызметiнiң 

заңдылығы, есептiлiгi мен жариялылығы негiзiнде жұмыс iстейдi. 

1.7. Бірлестік тіркелген уақыттан бастап заңды тұлға болады, есеп айырысу шоты, мөрі, 

өзінің атауымен бланкісі болады, оқшау мүлкі мен ақшалай қаражаты болады, өзінің 

атынан мүліктік және жеке мүлікті емес құқығын алады, жауапты бола алады, сотта 

талапкер және жауапкер бола алады.       

1.8. Заңды тұлғаның атауы:  

- толық атауы: «Спорт клубы «Рудный» әуесқой шаңғы жарысы» қоғамдық бірлестігі. 

- қысқаша атауы: «СК «Рудный» әуесқой шаңғы жарысы» ҚБ. 

 1.9. Бірлестіктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы Қостанай облысы, Рудный 

қаласы, Парковая көшесі, 5 үй. 

Басқару органның тұрақты қолданатын орналасуы: Қазақстан Республикасы, 111500, 

Қостанай облысы, Рудный қаласы, Парковая көшесі, 5 үй. 

1.10. Бірлестік іс - әрекетінің аумағы – Қазақстан Республикасы Қостанай облысы, Рудный 

қаласы. 

Бірлестіктің мәртебесі – жергілікті. 

1.111. Бірлестік қызметінің мерзімі шексіз. 

 

2. БІРЛЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЫСАНАСЫ МЕН МАҚСАТТАРЫ  

2.1. Бірлестік қызметінің мақсаттары:  

2.1.1. спортын дамыту аймағындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға қатысу; 

2.1.2. дене шынықтыру мен спорт сабақтарына тұрғындарды топтық жетелеу, оларды дене 

және рухани дамуларына қатыстыру; 

2.1.3. қазақстандық спортшыларының ұрпақтарының арасындағы сабақтастықты сақтау; 

2.2. Бірлестік қызметінің нысанасы:  

2.2.1. шаңғы жарысын дамыту, шынықтыру сабақтарын өткізу, шаңғы жарысы бойынша 

спорттық сайыстары мен шараларын ұйымдастыру және өткізу;  



2.2.2. тұрғындармен дене тәрбие мен спорттық-көпшілік деңгейді жоғарылату бойынша 

тұрғындары ұйымдастырушылық-әдістемелік көмек көрсету, олардың денсаулығын 

сақтау және қатайту, олардың бойында Отанға қызмет ету, белсенді еңбек қызметіне 

дайын болу, салауатты өмір салтын сақтау, денелерін жетілдіру қалыптастыруға 

қажеттіліктерін қалыптастыру; 

2.2.3. тұрғындар шыңғы спортын дамыту мен оларды дене тәрбиелеу сұрақтары бойынша 

әдістемелік секциялар, семинарлар, мәжілістерді дайындау және өткізу, дене шынықтыру-

сауықтыру және спорттық шаралардың жоспарларын дайындау, тұрғындар арасындағы 

шыңғы спорты және дене шынықтыру мәдениетін дамыту бойынша мемлекеттік 

бағдарламаны әзірлеу мен жүзеге асыруға қатысу;       

2.2.4. құқық бұзушылық пен қылмыс жасауды, ішімдік пен нашақорды жоюдың тиімді 

құралы болып табылатын көпшілік тұрғындар шыңғы жарысын дамыту;  

2.2.5. дене шынықтыру мен шыңғы жарысы аймағында құралдары мен түрлерін, жаңа 

білімділік технологияларын әзірлеуде қатысу;  

2.2.6. көпшілік дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық шараларды тұрғындармен 

бірге ұйымдастырып, өткізу;  

2.2.7. Қазақстан Республикасының топтық командаларна арналған спорттық резевті 

дайындау;  

2.2.8. тұрғындар арасында салауатты өмірсалтын сақтау, дене шынықтыру мен спортты 

насихаттау;  

2.2.9. спорттық тауарлар мен қызмет нарығын дамытуға қатысу;  

2.2.10. дене шынықтыру мен шыңғы жарысы бойынша өкілетті мүшелердің келісімімен 

дене шынықтыру-спорттық қозғалыстарды, шыңғы жарысы мен дене шынықтыру 

аймағындағы халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру. 

 

3. БІРЛЕСТІКТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЕРЕЖЕ 

3.1. Құқықтағы бірлестік: 

3.1.1. мекемелерінде дене шынықтыру мен спорт клубтарын құру; 

3.1.2. өзіңнің қызметің туралы ақпараттарды еркін жариялау;  

3.1.3. Бірлестік кешеніне жататын сұрақтар бойынша басқарма мен мемлекеттік билік 

органдарына өз ұсыныстарын енгізу, сонымен қатар осы органдармен бірге орнатылған 

тәртіп бойынша шешімді талқылауға қатысу;  

3.1.4. соттар өз мүшелерiнiң құқықтары мен заңды мүдделерiн бiлдiруге және қорғауға; 

3.1.5. жиналыстар, митингiлер, демонстрациялар, шерулер мен пикеттер өткiзуге; 

3.1.6. халықаралық коммерциялық емес үкiметтiк емес бiрлестiктерге кiруге; 

3.1.7. дене шынықтыру және шыңғы жарысы аймағындағы отандық және шетелдік 

ақпараттарды жинау, жалпылау және жариялау; 

3.1.8. дене шынықтыру және шыңғы жарысы сұрақтары бойынша мекемелеріне, ұйымдар 

мен жеке тұлғаларға кеңес беру қызметтерін көрсету; 

3.1.9. дене шынықтыру және шыңғы жарысы аймағында мәжілістерді, семинарларды, 

симпозиумдарды, курстарды және оқытудың басқа да түрлерін ұйымдастырып, өткізуімен 

қоса, ағартушылық қызметті жүзеге асыру;  

3.1.10. орнатылған заң тәртібі бойынша массалық ақпарат құралдарын жария ету, баспа 

және полиграфиялық қызметтерді жүзеге асыру;  

3.1.11. орнатылған тәртіп бойынша спорт топтарын (делегация) спортшыларды, спорт 

мамандарын спорттық шараларға қатысуға, бірлесіп бағдарламаны жүзеге асыруға, іс-

тәжірибемен алмасуға және біліктілікті жоғарылатуға жіберу;  

3.1.12. сайыс, байқау, жарыс ұйымдастырушылары мен жеңімпаздарына сыйлық тапсыру; 

3.1.13. шетелде спортшылардың қатысулары мен шынықтырушылардың жұмыстарына 

келісім-шарт құру; 



3.1.14. Қазақстан Республикасының қоғамдық бірлестігінде, мемлекеттік билік 

органдарында, шетелдерде өзіңнің құқықтарың мен өзіңнің мүшелеріңның заңды түрдегі 

қызығушылықтарын орнату және қорғау;  

3.1.15. әртүрлі одақтастықтардағы, ассоцияциялардағы бірлестіктерге қызыққан басқа да 

заңды тұлғалармен бірлесу; 

3.1.16. Қоғамдық бiрлестiктер жарғылық мақсаттарға қол жеткiзетiндей кәсiпкерлiк 

қызметтi жүзеге асыра алады; 

3.1.17. мүлiктiк және жеке мүлiктiк емес құқықтарды иемденiп алуға және жүзеге асыруға; 

3.1.18. өзіңнің жеке қозғалмайтын мүлігіңді жалға беру және қосалқы жалгерлік, спорттық 

заттарды жалға беру, нұсқау жүргізу; 

3.1.19. қарастырылған жарғыдағы мақсаттарды жүзеге асыру құралдарын пайдалану; 

3.1.20. заңдарда белгiленген тәртiппен банктерде шоттар ашуға; 

3.1.21. мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде ұйымның толық атауы бар мөрi, мөртабаны және 

бланкiлерi болуына; 

3.1.22. меншiгiнде немесе оралымды басқаруында оқшауланған мүлкi, сондай-ақ дербес 

балансы немесе сметасы болуға; 

3.1.23. филиалдар мен өкiлдiктер ашуға; 

3.1.24. сотта талап қоюшы және жауапкер болуға; 

3.1.25. Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн өзге де құқықтарды 

жүзеге асыруға құқығы бар. 

3.2. Бiрлестiк: 

3.2.1.  Қазақстан Республикасының заңдарын, сондай-ақ жарғыда көзделген нормаларды 

сақтауға; 

3.2.2. өз мүшелерiнiң құқықтары мен мүдделерiне қатысты құжаттармен және 

шешiмдермен олардың танысу мүмкiндiгiн қамтамасыз етуге; 

3.2.3. ақша қаражатының келiп түсуi мен жұмсалуы туралы өз мүшелерiн хабардар етуге; 

3.2.4. тұрақты жұмыс iстейтiн басшы орган орналасқан жердiң және Бизнес-сәйкестендіру 

нөмірлерінің ұлттық тізіліміне енгiзiлетiн мәлiметтер көлемiнде басшылар туралы 

деректердiң өзгергенi туралы тiркеушi органға хабарлап отыруға мiндеттi; 

3.2.5. белгiленген тәртiппен салық және бюджетке төленетiн басқа  

да мiндеттi төлемдердi төлеуге; 

3.2.6. өз мiндеттемелерi бойынша өзiне тиесiлi барлық мүлкiмен жауап беруге болуға 

мiндеттi; 

3.2.7. Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес жауапкершiлiкте болуға мiндеттi. 
 

4. БІРЛЕСТІКТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 

4.1. Бірлестіктің басқару органдары болып саналады: 

Жоғары басқару органы – Бірлестік мүшелерінің жалпы жиналысы.  

Атқарушы басқару органы (алқалы таңдау) – Клуб кеңесі (әрі мәтін бойынша - «Кеңес»). 

Бақылау органы – тексеру комиссиясы. 

4.2. Бірлестіктің жоғары органы болып Бірлестіктің мүшелерінің жалпы жиналысы 

болады, бір жылға 1 реттен кем шақырылмайды. Бірлестік мүшелерінің жалпы жиналысы 

құқықты болады, егер де оның жұмысында 2/3 кем емес Бірлестік мүшесі қатысса. Шешім 

болғандардың жай көпшілік дауысымен қабылданады. 

4.3. Кем дегенде 1/3 Бірлестік мүшелерінің талабымен, Кеңесі талабымен және тексеру 

комиссиянын талабымен кезектен тыс Бірлестік мүшелерінің жалпы жиналысы шақыруы 

мүмкін. 

4.4. Бірлестік мүшелерінің жалпы жиналысы кезекпен және кезектен тыс шақыруының 

күні Бірлестіктің Төрағасының бұйрығымен шақырудан 10 күнтізбе күнінен бұрын 

орнатылады. 

4.5. Бірлестік мүшелерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне шешетін сұрақтарына 

жатады: 



- Бірлестіктің жарғысына қабылдау, өзгерістер кіргізу және толықтыру; 

- Бірлестікті еркін қайта құруға және жоюға; 

- Бірлестіктің Кеңесінің өкілетінің қалыптастыру мен тоқтату ретін және тексеру 

комиссияның құзыретін, ұйымдастыру құрылымын анықтауға; 

- Бірлестіктің Кеңесімен қаржылық есептілігінің ретімен және мерзімділігін анықтау, 

тексеру комиссияның тексерісін жүргізу ретімен және олардың нәтижесін бекітеді; 

- Бірлестіктің шығыс сметасын және жылдық балансын бекітеді; 

- Бірлестіктің жасауда немесе басқа заңдылық тұлғалардың қызметтерінде белгіленген 

заңдылық актілер көлемінде қабылданған, қатысуы туралы шешім және де өздерінің 

филиалдарында және өкілдерінде; 

- Бірлестіктің қызметінің негізгі бағыттарын анықтау; 

- мекеме ұйымдарының, кәсіпорындарының бірлестіктерін құруы, Клуб жарғысымен 

анықтайтын мақсаттарымен міндеттерін жетістіктерін шешу. 

4.6. Орындаушы басқару органы – Клуб кеңесі бес адамнан тұрады: 

- төрағасынан; 

- төраға орынбасарынан; 

- 3 Кеңес мүшелерінің адамнан тұрады. 

Кеңесі басқарушысы бірлестік мүшелегінің жалпы жиналысында тағайындалады 

және 4 (төрт) жылға сайланады. Кеңесінің төрағасы бірлестік мүшелегінің жалпы 

жиналысында тағайындалады және 4 (төрт) жылға сайланады 

Кеңесі төрағасы, кеңесі төрағасының орынбасары, Кеңесінің мүшелері болып 

азаматтық іс-әрекетке қабілеті шексіз, қажетті кәсіптік білімге ие және практикалық 

басқару қызметіне тәжірибесі бар кез келген еңбекке жарамды тұлға бола алады. 

 Құзіретті Кеңесіне жатады: 

- Клуб мүшелерін есепке алу; 

- Клубтың ағым қызмет басшылығының жарғылық міндеттінің шешімдерін және бірлестік 

мүшелер жалпы жиналысы қаулыларының орындауы бойынша бақылаулық жасайды;   

- Клуб Қазақстан Республикасының заң шығару билігі және атқарушы өкімет органдарын, 

кәсіпорындарын, мекемелерді кез келген ұйымдық - құқықтық нысаны ұйымдарымен 

және жеке меншік нысаны қатынастарында ұсынады;   

- Клуб мүшелерінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жиналыстарда, 

шерулерде, демонстрацияларда, ұжымдық қатысу туралы шешім қабылдау; 

- Жалпы жиналыстарын жинау, жалпы жиналыстың шешімдерімен қаулыларын 

орындауды ұйымдастыру бойынша жұмыстарын басшылыққа алу; 

- жалпы жиналыста күн тәртібін құру; 

- жалпы жиналыста орындалған жұмыстар туралы есеп беру;  

- құжаттардың жобаларын құрастыру, жалпы жиналыспен қарастыруға құжаттарды 

ұсыну; 

- бірлестік мүшелігіне тиесілі бақылаудағы бюджеттік қаржыларды таратуды қадағалау; 

- Бірлестік мүшелерінің материалдық және мүгедек, басқа да әлеуметтік санаттағы 

топтарды бақылауды қамтамасыз ету; 

- Клуб қызметтерін және клуб органдарының іс-әрекетін клуб мүшелеріне мәліметтеп 

отыру; 

- Ақысыз заңды көмектер ұйымдастыру және Клуб мүшелерінің құқығын қорғау 

сұрақтарын жағдай жасау; 

- Клуб қаражатынан клуб мүшелігіне материалды көмек көрсету; 

- Жобақаржысында бекітілгендей Клуб қаражаты мен мүліктеріне өкім ету; 

- жалпы жиналыста таңдалған және уақытша сайланған Клуб төрағасының жұмысына 

енгізулер  мен ұсыныстар жасау, Қазақстан Республикасының және Клуб жарлығымен 

қаралған; 

- Клуб белгілі нормативтерге сәйкес Кеңесі жұмыскерлерінің штаттық аппаратын қалпына 

келтіру; 



- Клуб мүшелерінен жарнаны жинауды ұйымдастыру, клуб бюджетінің жобақаражатын 

бекіту; 

- жалпы жиналыс арқылы клуб мүшелеріне жарна ретінде жеңілдіктер жасау; 

 Кеңес басқарушысы өз жұмысын отырыс арқылы ұйымдастырады. Отырыс 

қажет жағдайды бір айда 2 ретті в жылды. Отырыс уақыты мен өткізілу күні кеңес 

төрағасына және клуб мүшелеріне өтуге үш күн қалғанда айтылады. Кеңес 

басқарушысының отырысы хаттамалынады. 

Кеңес басқарушысының оперативті қызметін отырыс барысында және кеңес 

басқарушысының берілген уақытын кеңес төрағасы жүзеге асырады. 

Кеңес төрағасы клуб мүшелігінің жалпы жиналысында есепті болады. 

 Кеңес төрағасы: 

* Клуб сенімхатсыз мемлекеттік, шаруашылық, соттық органдардарға сәйкес келетін, 

қоғам ұйымдарға, жалпы қаражат ақпаратыда ұсынады, кәсіподақ атынан үндеулер мен 

қолдаухаттарды бағыттайды;  

* Банктерде есеп айрысу және басқа да есептік шоттарды ашады; 

* Бірлестік жұмыскерлерін жұмысқа қабылдайды және жұмыстан шығарады; 

* Қаржы және басқа құжаттарға қол қояды; 

* Бірлестікті ұсыну құқығына сенімхат береді; 

* Жобақаржыға сәйкес бекітілген ақша қаржысымен өкімдейді; 

* Бірлестік клуб мүшелерінің жалпы жиналысын, кеңестін жинайды, олардың күн тәртібін 

анықтайды; 

* Бірлестік, клуб мүшелерінің жалпы жиналысының, кеңесінің шешімдерін орындалуы 

бойынша шаралар қолданады; 

* жұмыстардың, бағдарламалдардың жоспарларын бекітеді; 

* шаруашылық қызметтерінің сұрақтарын шешеді; 

* штаттық кестені бекітеді, штаттық жұмыскерлерінің еңбек ақысының ретін анықтайды; 

* жалпы жиналыс алдында өз жұмысы бойынша есеп береді; 

* Кеңесі жұмыскерлерімен еңбек келісім шартын бекітеді және бұзады; 

* заңнамаға, Клуб жарғысына сәйкес іс жүргізу және қаржы есептерін жүргізуін 

қамтамасыз етеді; 

* Клуб мүшелерін есепке алу, жаңа кітапшаларын беруді қамтамасыз етеді; 

* Клубқа алу бойынша, клуб шотына мүшелік жарналарды жинау және түсу жұмыстарын 

ұйымдастырады; 

* Кеңесі отырыстарын, клуб мүшелерінің жалпы жиналыстарын жүргізу, хаттамалар мен 

қаулыларға қол қоюды бұйрықтармен үкімдерді шығаруға; 

* Клуб жұмысында жариялылықты қамтамасыз ету, ақпараттық бюллетендерді және тағы 

басқа материалдарды шығаруды ұйымдастыру; 

* Клуб мүшелерінен түскен өтініштер мен үндеулерді қарастыру бойынша жұмыстарын 

ұйымдастыру; 

* Кеңесі мүшелерін, олардың функционалдық міндеттерін тағайындау; 

* Клуб жалпы жиналысымен жүктелген басқа функцияларды жүзеге асыру. 

Кеңес төрағасы болмаған жағдайда оның функциясын кеңесі төрағасының 

орынбасары орындайды. 

Кеңесі төрағасы мен кеңес төрағасының орынбасарының және 3 кеңесінің 

мүшелері білгірлігі анықталады және сәйкес бұйрықпен жасалады. 

4.7. Бірлестік тексеру комиссиясы қаржы - шаруашылық қызметіне бақылау 

жасайды. Тексеру комиссиясы 4 (төрт) жылға 3 адам мөлшерінде сайланады. Тексеріс 

қажет жағдайда жүргізіледі, бірақ бір реттен аз емес жылында.  

Тексеріс комиссиясы бірлестік мүшелігінің жалпы жиналысында есеп беруші. 

Кеңесі мүшелері тексеру комиссиясының мүшелері бола алмайды.  
 

 



5. БІРЛЕСТІКТІҢ МҮШЕЛЕРІ, ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

5.1. Қазақстан Республикасының азаматтары мен шетел азаматтарың 18 жасқа толған 

азаматтары мен Бірлестіктің жарғы мақсаттарын жүзеге асыруға қатысатын үміткерлер, 

Бірлестік мүшелері бола алады.  

5.2. Азаматтар Бірлестіктің мүшесіне түскен кезде Бірлестікке түсу туралы жазбаша 

өтініш Кеңесінің Төрағасы атына жазады. Бірлестіктің мүшесіне алынған туралы шешімді 

10 күннің ішінде қабылдайды. 

5.3. Бірлестіктің мүшесіне түсуге қалайтындар кіру жарнасын береді. Бірлестікке кіру 

және мүшелік жарнасын жалпы жиналыстың хаттамасымен белгілейді. 

5.4. Бірлестікке мүшелiк және Бірлестікке мүшелерден шығатын азаматтардың ерiктi және 

еркiн ерiк бiлдiруi болып табылады. Бірлестіктің барлық мүшелерi тең мiндеттер тең 

құқығы болу мүмкін. 

5.5. Бірлестіктің мүшелерінің құқықтары: 

- Бірлестіктің басқару және тексеру органдарына таңдалады және сайлана алады; 

- оның қызметiнiң негiзгi бағыттары бойынша Бірлестіктің жұмыста қатысу; 

- Бірлестік қызметтiң ағымдағы мәселелерi еркiн талқылансын және жұмыстың жақсартуы 

туралы кiргiзу өз ұсынысы; 

- Бірлестік қызметтiң жақсарту туралы өз бағдарламалары, жобалар және басқа 

ұсыныстарын ұсыну; 

- Клуб қаражатынан материалдық көмек алу; 

- Бірлестіктің мүлігімен пайдалансын;  

- жан-жақты жәрдемдесу және көмек Бірлестік жақтан алу; 

- Кәсіподақ органдарының қызықты да әсерлі сұрақтарын талқылау отырыстарына 

қатысу; 

- шараларындағы өткiзiлетiн қатысу; 

- оқу-жаттығу жұмыстар үшiн спорт ғимараттарды басты пайдалану; 

- Бірлестіктің Төрағасы атына жазба өтініш жазып, Бірлестіктен еркін шыға алады. 

5.6. Бірлестіктің мүшелері міндетті: 

- осы Жарғыны сақтауға; 

- Бiрiктiрудi қызметте қатысу; 

- мүшелік жарналарды уақытында және ұдайы кiргiзу; 

- өзінің денсаулығын қатайту, дене шынықтыру және спортпен әрдайым шұғылдану, 

салауатты өмір салтын насихаттау;  

- Бірлестіктің мәртебесін жоғарылатуды қалыптастыру және оған қарсы әрекеттерді 

жасамау;  

- Бірлестіктердің басшылық органдарының шешімін іс-тәжірибеде жүзеге асыру.  

5.7. Бірлестіктің мүше Бірлестік құрамнан шығара алады: 

- Бірлестік жарғының сақтамауына; 

- Бірлестік органдарының шешiмдерiнiң орындамауына. 
5.8. Бірлестіктің мүшелерiнiң шығаруы Бірлестіктің мүшелерiнiң жалпы жиналысының 

шешiмiмен iске асады. 

5.9. Істеген жарымсыз әрекетті Бірлестікке моральдық немесе материалдық нұқсан тигізсе, 

Бірлестік мүшесі Бірлестік мүшелерінің жалпы жиналысының хаттамасымен шығарылуы 

мүмкін.  

5.10. Клуб мүшелері кәсіподақ жарлы ережелерін орындамаған кезде, жарнаны себепсіз 

төлемеген үшін кәсіподақтан шығарулуы мүмкін. Клубтан шығарылған және өз еркімен 

шыққан тұлға, клубтың мүмкіндіктерінен және жеңілдіктерінен қорғану құқықтарынан 

айырылады.  

5.11. Бірлестік мүшесі Бірлестіктен кез келген уақытта шыға алады, басқа мүшелердің 

келісімісіз. Шығар кезде Бірлестік мүшесі Бірлестіктің Төрағасы тиісті жазба өтініш береді. 

Төленген жарна мөлшері қайтарылмайды, ірлестіктен кез келген себепке байланысты шығар 

кезде кіріс жарна қайтарылмайды. 

 



6. МЕНШІК. МҮЛІКТІҢ ҚАЛЫПТАСУ БАСТАУЫ 
6.1. Мыналар:  

- мүшелерден түскен түсiмдер;  

- ерiктi мүлiктiк жарналар мен қайырмалдықтар;  

- заңдарда белгiленген жағдайларда тауарлар сатудан, жұмыстардан, қызмет көрсетуден 

түскен түсiмдер (кiрiс);  

- акциялар, облигациялар, басқа да бағалы қағаздар және салымдар (депозиттер) бойынша 

алынған дивидендтер (кiрiстер, сыйақы (мүдде);  

- заңмен тыйым салынбаған басқа да түсiмдер, заң актілерiне сәйкес, Бірлестіктің мүлкін 

ақшалай және өзге де нысандардағы құрау көздерi болып табылады.  

Қоғамдық бiрлестiк пен оның құрылымдық бөлiмшелерiнiң (филиалдары мен 

өкiлдiктерiнiң) мүлiктi басқару жөнiндегi құқықтары Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңдармен реттеледi. 

6.2. Бірлестік меншігінде ғимараттар, құрылыстар, тұрғын үй қорын, жер телімдерін, көлік, 

жабдықтар, спорт құрал – жабдықтарды, мәдени – ағартушылық, денешынықтыру – 

сауықтыру мағынадағы мүліктер, ақшалай қаражаттар, акциялар, басқа құнды қағаздар, басқа 

мүліктер, Бірлестіктің жарғылықты қызметін материалды қамтамасыз ету үшін болуы мүмкін. 

6.3. Бірлестіктің қаражатына құратылатын және алынатын, оның жарғылық мақсатына 

сәйкес мекемелер, баспалар, бұқаралық ақпарат құралдары Бірлестіктің меншігінде болуы 

мүмкін. Бірлестіктің меншіктігі заңмен қорғалады. 

6.4. Бірлестіктің ақшалай қаражаты және мүлігі, кiру және мүшелік жарнасынан, еркiн 

жарнасы және жылудан, соның ішінде мақсаттық банкты несиелерден, лекциялар жүргізу 

үшін түскені, көрмелерден, спорттық және басқа да іс - шаралардан, кәсіптік және баспа 

қызметтерінің табысынан, азаматты – құқықты келісімдерінің табысынан, сыртқы 

экономикалық және басқа да заңмен тыйым салынбайтын қызметтерден қалыптасуы 

мүмкін. 

6.5. Бірлестіктің мүшелері Бірлестіктің мүшесіне, соның ішінде мүшелік жарнаға құқығы 

жоқ.  Бірлестіктің мүшелері Бірлестіктің міндеттері бойынша жауап бермейді, ал керсінше 

Бірлестік өзі мүшелерінің міндеттері бойынша жауап бермейді. Бірлестік өзінің 

міндеттемесі бойынша барлық оған қатысы бар мүлікке жауапты. 

6.6. Бірлестіктің ақшалай қаражаты шығыстанады жарғылық мақсаттардың орындалуына. 

6.7. Басылым мен кәсіптік қызметтерден келген табыстар Бірлестік мүшелері арасында 

бөліспейді, керсінше жарғылық мақсаттарын жетуге пайдаланады. Бірлестік өзінің 

қаражатын қайырымдылық мақсатына пайдалана алуға жіберіледі. 

6.8. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Бірлестіктің кәсіптік қызметінен 

келген табысқа салық салынады.  

6.9. Бірлестіктің мүлігінің меншік иесі Бірлестік болады. 

 

  7. ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

        Бiрлестіктің құрылымдық бөлiмшесi болмайды. 

 

8. ЖАРҒЫҒА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕҢГІЗУ ТӘРТІБІ 

8.1. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар Бірлестік мүшелерінің жалпы жиналысына 

колданыстағы зандарға сәйкес еңгізіледі. 

8.2. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар еңгізу жөніндегі ұсыныстар еңгізу құқығы 

Бірлестіктің кез келген мүшесіне тиесілі. Бірлестіктің Кеңесіне ұсыныстар жазбаша түрде 

ұсынылады. Олар Бірлестік мүшелерінің арасында кеңестеуге жібереді. Осындай 

кеңестеуді Кеңестің Төрағасы ұйымдастыру керек. Кеңесі Бірлестік мүшелерінің жалпы 

жиналысына шақырады және оны күнтәртібіне кіргізеді жарғыға толықтыру және 

өзгерістердің болу сұрағын.  

8.3. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар еңгізу туралы шешім Бірлестік мүшелерінің 

жалпы жиналысының дауыстарынын жартысынан көп болған жағдайда қабылданады. 
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9. БІРЛЕСТІКТІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 

9.1. Бірлестіктің қызметін тоқтату ерікті қайта ұйымдастыру немесе тарату   арқылы 

немесе сот шешімі бойынша жүзеге асырылады. 

9.2. Бірлестікке қайта құру (бiрлесу, қосу, бөлшектеу, бөліп шығару, түрлендіру) Бірлестік 

мүшелерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша жүзеге асырылады Қазақстан 

Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес жасалады.  

9.3. Бірлестіктің жоюы Қазақстан Республикасының заңымен қарастырған негізі және 

тәртібі бойынша жүргізіледі. 

9.4. Бірлестіктің таратылған кезде кредит берушiлердiң талаптарын қанағаттандырғаннан 

кейiн қалған мүлкi жарғыға көрсетiлген мақсаттарға жұмсалады.  

9.5. Заңды тұлға өз қызметiн тоқтатты деп бұл жөнінде мәліметтер Бизнес-сәйкестендiру 

нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмiне енгiзiлгеннен кейiн есептеледi. 

 

 

Президент қоғамдық  

бірлестіктің Кеңесінің                                                                                                
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