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1. Жалпы ережелер 

 

1.1. «Профилактикалық медицина 

академиясы»  қоғамдық бірлестігі, әрі қарай 

“Бірлестік” болып аталатын, ынташыл-

мүшелерінің ерікті бірігуімен, олардың ортақ 

мүдделерінің, кәсіптік және қоғамдық 

ұстанымдарының жақындығының негізінде 

қоғамдық бірлестік түрінде құрылған 

коммерциялық емес ұйым. Қазақстан 

Республикасының Азаматтық кодексі /жалпы 

бөлімі/, Қазақстан Республикасының 

“Қоғамдық бірлестіктер туралы” Заңы, 

Қазақстан Республикасының “Коммерциялық 

емес ұйымдар туралы” Заңы  (әрі қарай, 

«Заңнама») негізінде Алматы қ-ның 

территориясында әрекет етеді. 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественное объединение «Академия 

профилактической медицины», именуемое в 

дальнейшем «Объединение», является 

некоммерческой организацией, созданной в 

форме общественного объединения, путем 

добровольного объединения членов-

инициаторов, на основе общности их интересов, 

а также близости профессиональных и 

общественных принципов и действует на 

основании Гражданского кодекса Республики 

Казахстан (Общая часть), Закона Республики 

Казахстан «Об общественных объединениях», 

Закона Республики Казахстан «О 

некоммерческих организациях», (далее 

«Законодательство») на территории г. Алматы. 

 

1.2. Ресми атауы: 

  

 Қазақ тілінде: «Профилактикалық 

медицина академиясы» қоғамдық 

бірлестігі; 

 

 Орыс тілінде: Общественное объединение 

«Академия профилактической 

медицины» 

 

 Ағылшын тілінде: «Academy of Preventive 

Medicine»  Non-governmental Organization. 

 

 

Бірлестіктің қысқаша атауы: 

 

 Қазақ тілінде: «ПМА» ҚБ; 

 Орыс тілінде: ОО «АПМ»; 

 Ағылшын тілінде: «APM» NGO. 

 

1.2. Официальное наименование: 

 

 на казахском языке: «Профилактикалық 

медицина академиясы» Қоғамдық 

бірлестігі; 

 

 на русском языке: Общественное 

объединение «Академия 

профилактической медицины»; 

 

 на английскомя языке: «Academy of 

Preventive Medicine»  Non-governmental 

Organization. 

 

Сокращенное наименование Объединения: 

 

 на казахском языке: «ПМА» ҚБ; 

 на русском языке: ОО «АПМ»; 

 на английском языке: «APM» NGO. 

 

1.3. Бiрлестiк әдiлет органдары 

мемлекеттiк тiркеуден өткізген кезден бастап 

Қазақстан Республикасының заңнамасы 

бойынша заңды тұлға болып табылады, 

дербес балансы,  жеке мүлкi болады, өз 

атынан шарттар жасауы, мүлiктiк және жеке 

мүлiктiк емес құқықтарға ие болуы, 

мiндеттемелер алуы, сотта талапкер немесе 

жауапкер болуы мүмкiн. 

 

1.3. Объединение является юридическим лицом 

по законодательству Республики Казахстан с 

момента его государственной регистрации 

органами юстиции, имеет самостоятельный 

баланс, обладает обособленным имуществом, 

может от своего имени заключать договоры, 

приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом или ответчиком в суде. 
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1.4. Бiрлестiктiң өзінің атауы жазылған 

мөрi, штампы, банкiде есеп айыру және басқа 

да шоттары, заңды тұлғаның басқа да 

реквизиттерi болады. 

 

1.5. Бiрлестiктiң белгiленген тәртiпте 

тiркелген таңбасы  (эмблемасы) болуы 

мүмкiн. 

 

1.6. Бірлестіктің тұрғылықты мекен-жайы: 

Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., 

Алмалы ауданы, Клочков көш., 66 үй. 

 

1.7. Атқарушы органның тұрғылықты  

мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 

050008, Алматы қ., Алмалы ауданы, Клочков 

көш., 66 үй. 

 

1.4. Объединение имеет печать со своим 

наименованием, штампы, расчетный и другие 

счета в банке и прочие реквизиты юридического 

лица. 

 

1.5. Объединение может иметь 

зарегистрированную в установленном порядке 

символику (эмблему).  

 

1.6. Местонахождение Объединения: 

Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, 

Алмалинский район, ул. Клочкова, дом 66. 

 

1.7. Местонахождение исполнительного органа: 

Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, 

Алмалинский район, ул. Клочкова, дом 66. 

 

 

2. Бірлестік қызметінің мақсаттары мен 

мәні 

  

2.1. Бірлестіктің негізгі мақсаттары: 

 

 

2.1.1. Қоғамдық денсаулық сақтаудың негізгі 

қызметтерін дамыту және нығайту арқылы 

халықтың денсаулығын жақсарту және 

сапалы өмір жасын ұлғайту, келесі 

бағыттарды қамтумен: 

 

2. Цели и предмет деятельности объединения 

 

 

2.1. Основными целями Объединения 

являются: 

 

2.1.1. Улучшение здоровья и увеличение 

качественных лет жизни людей путем развития 

и укрепления основных функций общественного 

здравоохранения, включающих такие 

направления, как: 

 

 Халықтың денсаулық жағдайын және әл-

ауқатын байқау, талдау, статистика 

жүргізу және бағалау; 

 Содействие в части наблюдение, анализ,  

ведение статистики состояния здоровья и 

благополучия населения, направленное на 

реализацию полномочий компетентного 

органа; 

 Денсаулығы үшін қауіпті және төтенше 

жағдайлар, денсаулық сақтау 

саласындағы жағдайлардың 

мониторингі; 

Мониторинг ситуаций, опасных для 

здоровья и чрезвычайных ситуаций в 

области здравоохранения; 

 Денсаулықты қорғау, қоршаған ортаның, 

еңбектің, тағам өнімдерінің қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуді қоса; 

 Защита здоровья, включая обеспечение 

безопасности окружающей среды, труда, 

пищевых продуктов и др.; 

 Денсаулықты нығайту, әлеуметтік 

анықтауыштарға әрекетті және 

денсаулық көрсеткіштері бойынша 

теңсіздікті азайтуды қоса; 

 Укрепление здоровья, включая воздействие 

на социальные детерминанты и сокращение 

неравенств по показателям здоровья; 
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 Аурулардың алдын алу, дене 

белсенділігін, тиімді тамақтануды, 

зиянды әдеттермен күресті, денсаулық 

бұзылыстарын ерте анықтауды қоса; 

 Профилактика болезней, включая 

физическую активность, рациональное 

питание, борьбу с вредными привычками, 

раннее выявление нарушений здоровья; 

 Денсаулық және аман-саулық мүддесіне 

қатысты стратегиялық басшылықты 

қамтамасыз ету; 

 Обеспечение стратегического руководства в 

интересах здоровья и благополучия; 

 Қоғамдық денсаулық сақтау саласын 

білікті мамандардың жеткілікті санымен 

қамтамасыз ету; 

 Обеспечение сферы общественного 

здравоохранения квалифицированными 

кадрами достаточной численности; 

 Тұрақты ұйымдастыру құрылымдарын 

және қаржыландыруды қамтамасыз ету; 

 Обеспечение устойчивых организационных 

структур и финансирования; 

 Денсаулық мүддесі үшін ақпараттық–

түсіндіру қызметі, қарым-қатынастық 

жұмыстар және әлеуметтік жұмылдыру; 

 

 Информационно-разъяснительная 

деятельность, коммуникация и социальная 

мобилизация в интересах здоровья; 

 Дамытуға жәрдемдесу зерттеулер 

қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы 

ғылыми негіздей үшін саясат және 

практика. 

 

 Содействие развитию исследований в 

области общественного здравоохранения 

для научного обоснования политики и 

практики. 

2.1.2. Бірлестіктің мүдделерін таныту және 

қорғау. 

2.1.2  Представление и защита интересов 

Объединения. 

2.2. Бірлестік қызметінің мәні: 

 

 

2.2.1. 2.2.1. Профилактикалық медицина, экология, 

демография, биостатистика, репродуктивтік 

денсаулық, фармация, биотехнология, 

клиникалық зерттеулер, қолданбалы 

медициналық технологиялар және 

биомедицина мен қоғамдық денсаулық 

сақтаудың басқа бағыттарының мәселелері  

бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, 

үйлестіру және жүргізу; 

2.2.2.  

2.2.3. 2.2.2. Жоғарыда көрсетілген салалар 

бойынша әлемдік ғылым дамуының 

тенденцияларын талдау, ғылыми-негізделген 

болжамдар, қоғамдық денсаулық сақтауды 

дамытудың стратегиялық және тактикалық 

жолдарын жасау; 

2.2.4.  

2.2.5.  2.2.3. Қоғамдық денсаулық сақтау    

саласындағы мемлекеттік саясатты ғылыми 

негіздеу, санитарлық-эпидемиологиялық 

аман-саулықты, 2.1.1 тармақшада келтірілген 

басқа өзекті қызметтерді қоса; 

2.2.6.  

2.2. Предметом деятельности Объединения 

являются: 

 

2.2.1. Организация, координация и проведение 

научных исследований по вопросам 

профилактической медицины, экологии, 

демографии, биостатистики, репродуктивного 

здоровья, фармации, биотехнологии, 

клинических исследований, прикладных 

медицинских технологий и других направлений 

биомедицины и общественного 

здравоохранения; 

 

2.2.2. Анализ тенденций развития мировой 

науки в вышеуказанных областях, разработка 

научно-обоснованных прогнозов, 

стратегических и тактических путей развития 

общественного здравоохранения; 

 

 

2.2.3. Научное обоснование государственной 

политики в области общественного 

здравоохранения, включая санитарно-

эпидемиологическое благополучие и другие 

ключевые функции, перечисленные в п. 2.1.1; 
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2.2.7. 2.2.4. Қоғамдық денсаулық сақтау    

саласының өзекті мәселелерін шешуде 

ғалымдардың, мемлекеттік мекемелердің 

және ұйымдардың, қоғамдық бірлестіктердің, 

коммерциялық және коммерциялық емес 

ұйымдардың күштерін біріктіру; 

2.2.8.  

2.2.5. Профилактикалық медицина 

мәселелерін насихаттау үшін, сондай-ақ, 

қоғамдық денсаулық сақтау мүмкіндіктерін 

жүзеге асыру және мәселелерді шешу 

мақсатында ақпараттық және қоғамдық 

платформа құру; 

 

2.2.6. Қоғамдық денсаулық сақтау    

саласының және азаматтардың денсаулығына 

қатысты мәселелер бойынша медициналық 

қызмет көрсету қызметкерлерінің 

пікірлерінің бірлесуін қамтамасыз ету; 

 

2.2.9. 2.2.7. Денсаулықтың әлеуметтік-

экономикалық анықтауыштарын зерттеу 

және халық арасында түрлі аурулардың 

таралуын бағалау; денсаулықты меңгеру, 

аурулардың алдын алу және ерте анықтау 

және оларды меңгеру мақсатында; 

 

 

2.2.8. Профилактикалық медицина, 

салауатты өмір салты,  тиімді тамақтану және 

қоғамдық денсаулық сақтаудың басқа 

бағыттарындағы әлеуметтік тапсырыстарды 

орындау; 

 

2.2.9. Ауруларды тиімді анықтауға және 

емдеуге бағытталған, сондай-ақ, 

азаматтардың денсаулығына қатысты 

өздігінше шешім қабылдауға ықпал ететін 

инновациялық технологияларды әзірлеу және 

енгізу; 

 

2.2.10. Профилактикалық медицина, 

салауатты өмір салты, қоғамдық денсаулық 

сақтау және экология салаларындағы 

халықтың хабардарлығын арттыру, ағарту 

бағдарламаларын жүзеге асыру және 

септестік ету; 

 

2.2.11. Қазақстандағы қоғамдық денсаулық 

сақтаудың негізгі қызметтерін қолдау 

мақсатында халықаралық серіктестік қарым-

қатынастарды дамыту және инвестициялар 

тарту; 

 

2.2.4. Объединение усилий ученых, 

государственных ведомств и организаций, 

общественных объединений, коммерческих и 

некоммерческих организаций в решении 

актуальных проблем общественного 

здравоохранения; 

 

2.2.5. Создание информационной и 

общественной платформы для пропаганды 

вопросов профилактической медицины,  а также 

в целях решения проблем и реализации 

возможностей общественного здравоохранения; 

 

 

2.2.6. Обеспечение консенсуса мнений 

работников общественного здравоохранения и 

сферы оказания медицинских услуг по 

вопросам, касающимся здоровья граждан; 

 

 

2.2.7. Изучение социально-экономических 

детерминант здоровья и оценка 

распространенности различных заболеваний 

среди населения с целью разработки 

конкретных мер по управлению здоровьем, 

предупреждению и раннему выявлению 

болезней и их управления; 

  

2.2.8. Выполнение социальных заказов в 

области профилактической медицины, 

здорового образа жизни, рационального 

питания, и других направлений общественного 

здравоохранения; 

 

2.2.9. Разработка и внедрение инновационных 

технологий, направленных на эффективную 

диагностику и лечение болезней, а также 

способствующих тому, что граждане могут 

принимать самостоятельные решения, 

касающихся своего здоровья; 

 

2.2.10. Содействие и реализация программ 

образования, повышения осведомлённости 

населения  в области профилактической 

медицины, здорового образа жизни, 

общественного здравоохранения и экологии; 

 

 

2.2.11. Развитие международных партнерских 

взаимоотношений и привлечение инвестиций с 

целью поддержки основных функций 

общественного здравоохранения Казахстана; 
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2.2.12. Қоғамдық денсаулық сақтау 

саласында халықаралық жобаларды жасау 

және оларды жүзеге асыру барысын 

үйлестіру; 

 

2.2.13. Қайырымдылық шаралары. 

 

2.2.14. Тиісті лицензия алғаннан кейін 

медициналых қызметті жүзеге асыру. 

 

 

2.2.10. 3.        3. Бірлестіктің құқықтары мен міндеттері 

2.2.11.  
3.1. Бірлестіктің құқықтары мен міндеттері 

Қазақстан Республикасының әрекет ететін 

заңнамасымен және осы Жарғымен 

рәсімделеді. Бiрлестiк Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және осы 

Жарғыда белгіленген құзіретінің шегінде 

әрекет ететін өзінің басқару органдары 

арқылы құқықтарға ие болады және 

мiндеттемлер қабылдайды; 

2.2.12. Разработка международных проектов и 

координация хода их реализации в области 

общественного здравоохранения; 

 

 

2.2.13. Благотворительность. 

 

2.2.14. Осуществление медицинской 

деятельности после получения 

соответствующей лицензии.  

 

3. Права и обязанности  Объединения 

 

3.1. Права и обязанности Объединения 

регламентируется действующим 

законодательством Республики Казахстан и 

настоящим Уставом. Объединение приобретает 

права и принимает на себя обязанности через 

свои руководящие органы, действующие в 

пределах полномочий, предоставленных 

Уставом и законодательством Республики 

Казахстан; 

 

3.2. Бірлестіктің жарғылық мақсаттарын 

жүзеге асыру үшін заңнамада белгіленген 

тәртіпте келесі құықтары бар: 

3.2. Для осуществления уставных целей 

Объединения  в установленном 

законодательством порядке имеет право: 

- Өз қызметі туралы ақпарат тарату; - распространять информацию о своей 

деятельности; 

- баспа қызметiн iске асыру; - осуществлять издательскую деятельность; 

- жергілікті, өңірлік, республикалық және 

халықаралық одақтарға (ассоциациялар, 

бірлестіктер) кіру; 

- вступать в местные, региональные, 

республиканские и международные союзы 

(ассоциации, объединения); 

- жарғылық мақсаттарды iске асыру үшiн 

кәсiпкерлiк қызметтi iске асыру. Кәсiпкерлiк 

қызметтен түскен табыс бiрлестiк мүшелерi 

арасында болiнбейдi, ол жарғылық мақсаттар 

үшiн пайдаланылуы тиiс. Бiрлестiктiң өз 

қаржысын қайырымдылық жасау 

мақсаттарына пайдалануына жол берiледi; 

- осуществлять предпринимательскую 

деятельность постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей. Доходы от 

предпринимательской деятельности не могут 

перераспределяться между членами 

Объединения и должны использоваться для 

достижения уставных целей. Допускается 

использование Объединением своих средств на 

благотворительные цели; 

 

- өз атынан келісім-шарттар жасауы, 

мүлiктiк және жеке мүлiктiк емес құқықтарға 

ие  болуы және мiндеттемелер алуы, сотта 

талапкер немесе жауапкер болуы мүмкiн; 

- заключать от своего имени сделки (договоры, 

контракты), приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные 

права и обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде; 
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- сотта және басқа да мемлекеттік 

органдарда, Қазақстан Республикасының 

басқа қоғамдық бірлестіктерінде және 

ұйымдарында өз мүшелерінің өкілеттілігін 

таныту және құқықтарын қорғау; 

- представлять и защищать права и законные 

интересы своих членов в судах и других 

государственных органах, иных общественных 

объединениях и организациях Республики 

Казахстан; 

 

- бұқаралық ақпарат құралдарын құру; - учреждать средства массовой информации; 

- халықаралық байланыстарды белгілеу 

және қолдау, сәйкес келісім-шарттарды 

жасау, халықаралық коммерциялық емес, 

үкіметтік емес ұйымдардың ұжымдық 

мүшесі болу; 

- устанавливать и поддерживать 

международные связи, заключать 

соответствующие соглашения, вступать в 

качестве коллективных членов в 

международные некоммерческие 

неправительственные организации; 

 

- түрлі мемлекеттер арасында мамандардың 

мәдени және кәсіптік тәжірибе алмасуын 

жүзеге асыру, Бірлестіктің қызметіне қатысу 

үшін шетелдік азаматтарды шақыру, 

қазақстандық азаматтарды шетелге оқуға 

жіберу, оларға визалық қолдау көрсету, 

халықаралық семинарлар мен 

конференцияларды өткізу; 

- осуществлять культурный и 

профессиональный  обмен специалистами 

между различными государствами, приглашать 

иностранных граждан для участия в 

деятельности Объединения, направлять 

казахстанских граждан для обучения за 

границу, оказывать им визовую поддержку, 

проводить международные семинары и 

конференции; 

 

- Қайырымдылық шараларын өткізу; - проводить благотворительные мероприятия; 

- Қайтарымды немесе қайтарымсыз түрде 

қаржылық көмек немесе кредит алу, оның 

ішінде, Қазақстан Республикасындағы басқа 

ұйымдардан, мекемелерден, банктерден, 

халықаралық ұйымдардан және жеке 

тұлғалардан; 

 

- получать финансовую помощь и кредиты на 

безвозмездной или возвратной основе, в том 

числе в свободно конвертируемой валюте от 

других организаций, учреждений, банков, 

международных организаций  и частных лиц 

Республики Казахстан; 

- Ғылыми-зерттеу, ақпараттық-баспалық 

жұмыстарды ұйымдастыру; 

- организовывать научно-исследовательские, 

информационно-издательские работы; 

 

- Мемлекеттік сатып алуға қатысу; 

 

- Қазақстан Республикасы заңнамасына 

қайшы келмейтiн өзге де өкілеттiктердi iске 

асыру. 

- участвовать в государственных закупках;  

 

- осуществлять иные полномочия, не 

противоречащие законодательству Республики 

Казахстан. 

 

3.3. Бірлестік міндетті: 3.3. Объединение  обязано: 

- Қазақстан Республикасының заңнамасын, 

сондай-ақ, осы Жарғыда қарастырылған 

нормаларды қадағалау; 

- соблюдать законодательство Республики 

Казахстан, а также норм, предусмотренные 

настоящим Уставом; 

 

- Өзінің мүшелеріне олардың құқықтары мен 

мүдделеріне қатысты құжаттармен және 

шешімдермен танысу мүмкіндігін 

қамтамасыз ету; 

 

- обеспечить своим членам возможность 

ознакомиться с документами и решениями, 

затрагивающими их права и интересы; 
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- Өзінің мүшелерін Бірлестікке түскен және 

шығындалған қаржылар туралы хабардар ету; 

- информировать своих членов о поступлении и 

расходовании средств Объединения; 

 

- ұдайы басшылық ететін органның 

тұрғылықты мекен-жайындағы өзгерістер 

және басшылар туралы деректерді бірыңғай 

мемлекеттік регистрге енетін мәліметтер 

көлемінде тіркеуші органға хабарлап отыру. 

- информировать регистрирующий орган об 

изменениях местонахождения постоянно 

действующего руководящего органа и данных о 

руководителях в объеме сведений, включаемых 

в единый государственный регистр. 

 

4. Бірлестікке мүшелік. Мүшелердің 

құқықтары мен міндеттері. 

 

- Қазақстан Республикасының 18 жастағы,  

бірлестіктің жарғысын мойындайтын 

азаматтары Бірлестікке мүше бола алады. 

 

- Алдыңғы тармақта  көрсетiлген 

тұлғалармен қатар шетел  азаматтары және 

азаматтығы жоқ адамдар да Бiрлестiк 

мүшелерi болуы мүмкiн. 

 

- Бірлестіктегі мүшелік ерікті болып 

табылады. Кіру кіретін жеке тұлғаның  жеке 

өтініші бойынша жүзеге асырылады.  Өтініш 

өтінішті берген тұлғаның қатысуымен 3 

күннің ішінде қарастырылуы тиіс. 

 

 

- Бiрлестiк мүшелiгiне қабылдану кезiнде 

оған кiрушi өз еркiмен мүшелiк жарна 

төлейдi. 

 

- Өтініш берушінің қабылдануына рұқсат 

берілмеуі мүмкін. Мұндай жағдайда себебі 

нақты және жазбаша түрде баяндалуы тиіс. 

Жазбаша баянатты алғаннан кейін 10 күн 

ішінде Өтініш беруші жалпы жиналысқа 

шағымдануына болады. Шағым атқарушы 

орган арқылы жазбаша түрде беріледі, одан 

кейін жалпы жиналысқа табыс етіледі. 

 

Денсаулық сақтау, медицина ғылымын 

дамыту және Бірлестіктің қызметін 

жетілдіруге елеулі үлес қосқан қазақстандық 

және шетелдік азаматтарға 

«Профилактичалық медицина 

академиясының» «Толық мүшесі (академик)» 

құрметті атағы берілуі мүмкін. Алайда, 

құрметті атақтың берілуі Бірлестіктің 

қатысушысы ретінде мүше екендігін 

білдірмейді және қандай да бір құқытар мен 

міндеттерді, Бірлестіктің жиналыстарына 

қатысуды жүктемейді. «Профилактичалық 

медицина академиясының» «Толық мүшесі 

 

4. Членство в Объединении. Права и 

обязанности членов. 

 

- Членами Объединения  могут быть граждане 

Республики Казахстан, достигшие 18-летнего 

возраста, признающие Устав Объединения. 

 

- Иностранные граждане и лица без 

гражданства наравне с лицами, указанными в 

предыдущем пункте могут быть членами 

Объединения. 

 

- Членство в Объединении является 

добровольным. Вступление осуществляется по 

личному заявлению вступающего физического 

лица. Заявление подлежит рассмотрению в 

течение 3 дней в присутствии лица подавшего 

заявление. 

 

- При принятии в члены Объединения 

вступающий уплачивает вступительные 

членские взносы.  

 

- Заявителю может быть отказано в приеме. В 

таком случае отказ должен быть мотивирован и 

изложен в письменном виде. Отказ может быть 

обжалован на Общем собрании в течение 10 

дней с момента получения письменного отказа. 

Жалоба подается в письменном виде через 

исполнительный орган, который обязан 

передать его Общему собранию. 

 

- Казахстанским и иностранным гражданам, 

которые внесли значительный вклад в развитие 

здравоохранения, медицинской науки и 

совершенствование деятельности Объединения 

может быть присвоено почётной звание - 

«Действительный член (академик) ОО 

«Академия профилактической медицины». При 

этом, присвоение почётного звания не означает 

членство в качестве участника Объединения и 

не предоставляет/возлагает какие-либо права и 

обязанности, в том числе участвовать на 

собраниях Объединения. Присвоение/лишение 

почётного звания «Действительный член 
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(академик)» құрметті атағы Бірлестіктің 

Атқарушы комитетінің шешімімен 

беріледі/қайтарылып алынады.  

 

(академик) ОО «Академия профилактической 

медицины» осуществляется решением 

Исполнительного комитета Объединения. 

 

4.1. Бірлестікке  мүшелікті тоқтату 

келесі жағдайларда орын алады: 

 

4.1. Прекращение членства в Объединении 

в случаях: 

 

- жалпы жиналыстың шешімімен мүшеліктен 

шығару; 

- исключения из членов по решению Общего 

собрания; 

 

- жазбаша түрде берілген шығу жөніндегі 

өтініш; 

- заявления о выходе, поданное в письменном 

виде. 

 

Мүшеліктен шығару келесі жағдайларда 

жүзеге асырылады: 

Исключение из числа членов может быть 

произведено в случаях: 

 

- Осы жарғының ережелерін бұзу; 

 

- Нарушения положений настоящего Устава; 

 

- Бірлестіктің басқарушы органдарының 

талаптарын жүйелі түрде (3 реттен артық) 

орындамау. 

 

- Систематическое (более 3-х раз) неисполнение 

требований органов Управления Объединения. 

 

4.2 . Бірлестік мүшелерінің құқықтары: 

 
4.2. Член Объединения имеет право: 

 

- Бiрлестiктiң басшы органдарын сайлауға 

және сайлануға құқылы; 

 

- избирать и быть избранным в руководящие 

органы Объединения; 

 

- Бiрлестiктiң жүргiзген барлық шараларына 

қатысуға; 

 

- участвовать во всех проводимых 

Объединениях мероприятиях; 

- Бiрлестiк қызметiне жататын мәселелер 

бойынша Бiрлестiктiң басшылық ету 

органдарының қарауына ұсыныстар енгiзуге 

және бұл мәселелердi талқылауға құқылы; 

- вносить на рассмотрение руководящих 

органов Объединения предложения по 

вопросам, входящим в круг деятельности 

Объединения, участвовать в обсуждении этих 

вопросов; 

 

- Жиналыстарда енгiзiлген кез келген 

мәселелердi талқылау кезiнде дауыс беруге 

құқылы; 

 

- право голоса при обсуждении любых 

вопросов, выносимых на собраниях; 

 

- Басқару органдарынан Бiрлестiк қызметi 

туралы ақпарат алуға; 

 

- получать информацию от органов управления 

о деятельности Объединения; 

- Бiрлестiктiң кез-келген басқару органына өз 

құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау 

үшiн жолығуына, кеңестік-әдiстемелiк және 

көмектiң басқа түрлерiн алуға құқылы; 

 

- обращаться в любой орган управления 

Объединения за защитой своих прав и законных 

интересов, получать консультационно-

методическую и иные виды помощи; 

 

- Бiрлестiкке жаңа мүшелердi тартуға 

құқылы; 

 

- привлекать в Объединение новых членов; 

 

- Бірлестікке өз құқықтарын қорғау үшін 

жолығуға; 

- обращаться в Объединения для защиты своих 

прав; 
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- Өзінің құқықтарына қатысты құжаттармен 

және шешімдермен танысуға; 

 

- ознакомиться с документами и решениями, 

затрагивающими его права; 

 

- Бірлестіктің іс-шаралары мен жобаларына 

қатысуға. 

 

участвовать в мероприятиях и проектах 

Объединения; 

 

4.3.Бірлестік мүшелері міндетті: 

 

4.3. Член Объединения обязан: 

 

- Бірлестіктің көзқарастары мен 

ұстанымдарын қорғауға міндетті; 

 

- защищать позиции и принципы Объединения; 

 

- Өздері сайланған органдардың жұмысына 

белсенді қатысуға міндетті; 

- активно участвовать в работе органов, в 

которые они избраны; 

 

- Бiрлестiк мақсаттарына қол жеткiзуге және 

жарғылық мiндеттердi шешуге  жәрдемдесуге 

мiндеттi; 

 

- способствовать решению уставных задач и 

достижению целей Объединения; 

 

- мамандығына, кәсiптiк бiлiктiлiгiне сәйкес 

Бiрлестiктiң тапсырмасы бойынша дәрістер 

оқуға, әңгiмелер өткiзуге, басып шығару үшiн 

әдiстемелiк және көрнекi көмекшi 

құралдарын, дәрістер тезистерiн, 

шығармалардың мәтiндерiн әзірлеуге 

мiндеттi; 

 

- по поручению Объединения в соответствии со 

специальностью, квалификацией выступать с 

лекциями, проводить беседы, разрабатывать 

тексты и тезисы лекций, методические и 

наглядные пособия для издания; 

- Бiрлестiк  мақсаттарын ауызша және 

жазбаша  насихаттауды ұйымдастыру 

жөнiнде жұмыс жүргiзуге; 

 

- вести работу по организации устной и 

печатной пропаганде целей Объединения;  

 

- Бiрлестiктiң баспалық басылымдарын 

тарату iсiне жәрдемдесуге мiндеттi; 

- способствовать распространению печатных 

изданий Объединения; 

 

- Бiрлестiк қызметiн реттейтiн осы 

Жарғының  және басқа құжаттардың  

ережелерiн, сондай-ақ, басшылық ету 

органдарының шешiмдерiн қадағалауға. 

 

 

- соблюдать положения настоящего Устава и 

других документов, регулирующих 

деятельность Объединения, а также решения ее 

руководящих органов. 

5. Бірлестіктің ұйымдастыру құрылымы 

және басқару органдары. 
5. Организационная структура и органы 

управления Объединения. 

 

Бірлестіктің жоғары органы – мүшелерінің 

жалпы жиналысы. 

 

Высший орган Объединения - Общее собрание 

членов. 

 

Бірлестіктің коллегиялық атқарушы органы – 

Атқарушы комитет, оны Президент 

басқарады. Президент Бірлестік мүшелерінің 

жалпы Жиналысымен сайланады. 

 

Исполнительный орган Объединения 

коллегиальный – Исполнительный комитет, 

который возглавляется Президентом.   
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Атқару Комитеті Президенттен басқа 

мүшелер - директорлардан да тұрады, оларды 

Бірлестіктің Президенті тағайындайды. 

Директорлардың бірі – Атқарушы директор, 

атқару комитетінің құзырындағы мәселелер 

бойынша дауыс беруге қатысуымен қатар 

Президент берген Бас сенімхаттың негізінде 

әкімшілік-шаруашылық қызметті жүзеге 

асырады.  

 

Президент  избирается Общим собранием 

членов Объединения. Исполнительный комитет, 

помимо президента, состоит из членов – 

директоров, которые назначаются Президентом 

Объединения. Один из директоров – 

Исполнительный директор, помимо участия в 

голосовании по вопросам компетенции 

исполнительного комитета,  осуществляет 

административно-хозяйственные функции, на 

основании Генеральной доверенности, 

выданной Президентом. 

 

Атқару Комитетінің саны 7 (жеті) адамнан 

аспауы тиіс, бұл санға Президент пен 

Атқарушы директор кіреді. 

 

Количественный состав Исполнительного 

комитета не должен превышать 7 (семи) членов, 

включая Президента и Исполнительного 

директора. 

 

Атқарушы комитеттің құзырындағы 

мәселелер бойынша дауыс беру барысында 

дауыстардың саны тең болған жағдайда 

Президент шешуші дауыс құқығына ие 

болады. 

 

В случае, когда в ходе голосования по вопросам 

компетенции Исполнительного комитета 

образуется равное количество голосов, 

решающим голосом обладает Президент.  

 

5.1.Бірлестіктің жоғары органы – 

мүшелерінің Жалпы жиналысы. 

 

5.1. Высший орган Объединения - Общее 

собрание членов. 

 

- ол жылына ең кемiнде бiр рет шақырылады; 

 

- созывается не реже одного раза в  год. 

 

- Кезектен тыс Жалпы жиналыс бірлестіктің 

атқарушы органының, Президенттiң 

бастамасы бойынша Ревизиялық 

комиссияның, бiрлестiк мүшелерiнiң бестен 

бiрiнiң талап етуiмен шақырылуы мүмкiн; 

 

- внеочередное Общее собрание членов может 

быть созвано по инициативе исполнительного 

органа Объединения, Президента, требованию 

не менее 1/5 членов Объединения, Ревизионной 

комиссии.  

 

- Жалпы жиналыс құзіретті, егер оған 

Бірлестіктің мүшелерінің 1/3 қатысатын 

болса. Жалпы жиналыстың барлық 

шешімдері және таңдауы жалпы жиналысқа 

қатысатын мүшелердің ашық немесе жабық 

дауыс беруімен, көпшілік дауыспен 

қабылданады және жүргізіледі.  

 

- Общее собрание правомочно, если на нем 

присутствует не менее 1/3 членов Объединения. 

Все решения Общего собрания и выборы 

принимаются и проводятся открытым или 

закрытым голосованием простым большинством 

голосов членов Объединения, присутствующих 

на Общем собрании. Каждый член Объединения 

обладает на общем собрании одним голосом. 

 

5.1.1. Бірлестіктің жалпы жиналысы: 

 
5.1.1. Общее собрание членов Объединения: 

 

 Бірлестік қызметінің маңызды бағыттарын 

анықтайды; 

 

 определяет важнейшие направления 

деятельности Объединения; 

 

 Бiрлестiк мүшелiгiне жылдық мүшелiк 

жарна көлемі белгіленеді; 

 устанавливает размер вступительных 

ежегодных членских взносов; 

 

 Бірлестіктің атауын өзгерту және осы 

Жарғыға өзгерту мен толықтырулар енгізу 

туралы шешім қабылдайды; 

 принимает решение об изменении 

наименования Объединения  и о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав; 
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 Президенттi, Ревизорды тағайындайды 

және  өкілеттігін мерзімінен бұрын 

тоқтатады;  

 

 избирает и досрочно прекращает полномочия 

Президента, Ревизора; 

 

 Бөлімшелері мен өкілдіктерін құру және 

тарату туралы шешім қабылдайды; 

 

 принимает решение о создании и ликвидации 

филиалов и представительств; 

 

 Мүшелікке қабылдайды және шығарады; 

 

 принимает и исключает из членов; 

 

 Бірлестік тексерушінің есептерін 

тыңдайды, талқылайды және бекітеді; 

 

 заслушивает, обсуждает и утверждает отчеты 

ревизора Объединения; 

 

 Бірлестікті қайта құру немесе тарату, 

мүлікті пайдалану туралы шешім 

қабылдайды, тарату балансын бекітеді, 

тарату комиссиясын тағайындайды; 

 

 принимает решение о реорганизации или 

ликвидации Объединения и об 

использовании имущества Объединения, 

утверждает ликвидационный баланс, 

назначает ликвидационную комиссию; 

 

 Атқарушы органдардың қаржылық есебін 

тапсыру тәртібі мен кезеңдігін анықтайды. 

 

 определяет порядок и периодичность 

представления финансовой отчетности 

исполнительных органов; 

 

 Бiрлестiк таңбасын бекiтедi; 

 

 утверждает символику Объединения; 

 

Бiрлестiктің Жалпы жиналысының 

ерекше құзыретіне қарайтын мәселелер: 

 

К исключительной компетенции Общего 

собрания членов Объединения относятся: 

 

1. Бiрлестiктің құрылтай құжаттарын 

қабылдау, өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу; 

1. Принятия, внесения изменений и 

дополнений в учредительные документы 

Объединения;  

 

2. Бiрлестiкті ерікті түрде қайта құру және 

тарату; 

2. Добровольной реорганизации и 

ликвидации Объединения; 

 

3. Бiрлестiктің құзіретін, ұйымдық 

құрылымын, басқару органдарын 

қалыптастыру және басқару органдарының 

өкілеттілігін тоқтату тәртібін анықтау; 

3. Определения компетенции, 

организационной структуры, порядка 

формирования и прекращения полномочий 

органов управления Объединения; 

 

4. Атқарушы органдарға қаржылық есеп 

берудің тәртібі мен кезеңдігін, онымен қоса, 

бақылаушы органдардың тексеру жүргізу 

тәртібін анықтау және олардың нәтижелерін 

бекіту; 

4. Определения порядка и периодичности 

представления финансовой отчетности 

исполнительного органа, а также порядка 

проведения проверки контрольным органом и 

утверждения их результатов; 

 

5. Бiрлестiктің заңнамалық актілерде 

белгіленген шеңберде басқа заңдық 

тұлғаларды және өзінің филиалдарын, 

өкілдіктерін құру немесе қызметіне қатысу 

туралы шешім қабылдау; Бiрлестiктің  

 

5. Принятия в пределах, установленных 

законодательными актами, решения об участии 

Объединения в создании или деятельности 

других юридических лиц, а также своих 

филиалов и представительств; 
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Бірлестіктің Жоғары басқару органының 

ерекше құзыретіне құрылтайлық құжаттардан 

басқа заңнамалық актілерге сәйкес аталған 

ұйым қызметінің басқа да мәселелері 

енгізілуі мүмкін. 

 

К исключительной компетенции Высшего 

органа управления учредительными 

документами Объединения могут быть 

отнесены и другие вопросы деятельности в 

соответствии с законодательными актами. 

 

5.2. Бірлестіктің атқарушы органы – 

Атқарушы комитет. 

 

5.2. Исполнительный орган Объединения -

Исполнительный комитет. 

 

5.2.1. Бiрлестiктің Атқарушы комитет: 

 

5.2.1. Исполнительный комитет Объединения: 

 

- Бiрлестiктiң Президенті Жалпы жиналыста 

бес жыл мерзiмге сайланады. Атқарушы 

комитеттің қалған мүшелерін Президент 

тағайындайды; 

 

Президент Объединения – избирается Общим 

собранием сроком на пять лет. Остальные члены 

исполнительного органа назначаются 

Президентом Объединения; 

  

- қаржылық-шаруашылық қызметті 

ұйымдастырады; 

 

- организует финансово-хозяйственную 

деятельность; 

 

- бірлестіктің штаттық аппараты 

қызметкерлерінің құрылымын, санын 

анықтайды, лауазымдық нұсқаулықтарын 

бекітеді; 

 

- определяет структуру, численность, 

утверждает должностные инструкции штатных 

работников аппарата Объединения и  смету 

расходов на ее содержание; 

 

- бірлестік қызметін қамтамасыз ету 

мәселелерін қарастырады және жедел шешім 

қабылдайды; 

 

- рассмотрение и оперативное решение 

вопросов обеспечения деятельности 

Объединения; 

 

- Бірлестіктің құрылымдық және басқа 

мәселелер бойынша арнайы комитеттерін 

тағайындайды, әдістемелік және нұсқаулық 

құжаттарын қабылдайды; 

 

- учреждает специальные комитеты, 

принимает методические и инструктивные 

документы по вопросам работы  структурных и 

иных подразделений Объединения; 

 

- бірлестіктің барлық мүшелері орындауы 

тиіс бұйрықтар мен нұсқаулар шығарады; 

 

- издает приказы и указания обязательные 

для исполнения всеми членами Объединения; 

 

- осы жарғыға сәйкес Бірлестік қызметінің 

басқа мәселелерін қарастырады және шешеді. 

 

- рассматривает и решает, в соответствии с 

настоящим Уставом, другие вопросы 

деятельности Объединения. 

 

5.2.2 Бiрлестiктiң Атқарушы органының 

басшысы Президент болып табылады, ол 

Жалпы жиналыста бес жыл мерзiмге 

сайланады, лауазымы бойынша Атқарушы 

комитеттің құрамына кiредi. 

 

5.2.2. Главой Исполнительного органа 

Объединения является  Президент 

Объединения, избираемый Общим собранием, 

сроком на пять лет и входящих по должности в 

Исполнительный комитет. 

 

Президенттiң өкiлеттігі: 

 

Полномочия Президента: 

 

- Бiрлестiктiң жалпы  басшылығын iске 

асырады және жалпы жиналыстың алдында 

есеп бередi; 

 

- осуществляет общее руководство 

Объединением и отчитывается перед Общим 

собранием; 
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- Жалпы жиналыстың шешiмдерiн 

орындау жөнiндегi Бiрлестiк жұмысын 

ұйымдастырады; 

 

- организует работу Объединения по 

выполнению решений Общего собрания; 

 

- Мемлекеттік және қоғамдық 

ұйымдармен ынтымақтасу жұмыстарын 

жүргiзедi; 

 

- организует сотрудничество с 

государственными и общественным 

организациями; 

 

- Бiрлестiктiң түрлi Комитеттерiн, өзге де  

жұмысшы органдарын құру туралы 

ұсыныстар енгiзедi; 

 

- вносит предложения о создании различных 

Комитетов Объединения, иных рабочих 

органов; 

 

- Бiрлестiктің филиалдары мен 

өкiлдiктерінің басшыларын тағайындайды, 

оларды қызметтерiнен босатады; 

 

- назначает и увольняет руководителей 

филиалов и представительств Объединения; 

 

- Бiрлестiктiң штаттағы қызметкерлерiн 

жұмысқа қабылдайды, жұмыстан босатады; 

 

- принимает на работу и увольняет штатных 

сотрудников Объединения; 

 

- Заңды және жеке тұлғалармен, оның 

iшiнде, мемлекеттiк өкiмет пен басқару 

органдарымен, қоғамдық бiрлестiктер мен 

және басқада ұйымдармен қарым-

қатынастарда Бiрлестiк атынан сенiмхатсыз 

өкiлдiк етеді; 

 

- представляет Объединение без 

доверенности в отношениях с юридическими и 

физическими лицами, в том числе с органами 

государственной власти и управления, 

общественными объединениями и прочими 

организациями; 

 

- Өкiмдер мен бұйрықтар шығарады; 

 

- издает распоряжения и приказы; 

 

- қаржы-қаражат және өзге де құжаттарға 

бiрiншi болып қол қою құқығына ие. 

 

- обладает правом первой подписи на 

финансовых и прочих документах;  

 

- Бiрлестiк қаржылары мен мүлкiне билiк 

жүргiзедi. 

 

- распоряжается имуществом и средствами 

Объединения. 

 

5.3.Бақылаушы орган–Ревизор (Тексеруші) 

 

5.3. Контролируюший орган-  Ревизор 

 

- Ревизор бiрлестiктiң қаржы-шаруашылық 

қызметiне бақылауды iске асырады, ол 

Жалпы Жиналыста екi жыл мерзiмге 

сайланады; 

 

- Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Объединения осуществляет 

Ревизор, избираемый Общим собранием 

членов сроком на два года.  

 

- сондай-ақ, тәуелсiз Ревизор тартылуы 

мүмкiн; 

 

- Возможно также привлечение независимого 

Ревизора. 

 

- Ревизор Атқарушы комитеттің мүшесi 

бола алмайды, сондай-ақ, ол бiрлестiкте 

басқа да штаттық лауазым ала алмайды. 

 

- Ревизор не может быть членом 

Исполнительного органа, а также занимать 

другие штатные должности в Объединении. 

 

Ревизордың өкiлеттігi:  

 

Полномочия Ревизора: 

 

- Бiрлестiктiң және оның органдарының 

қаржылық-шаруашылық қызметiне 

ревизия (тексеру) жүргiзедi;  

 

- проводит ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Объединения и ее органов; 
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- Бiрлестiктiң мақсаттық қорлары 

қаржыларының және  басқа да 

қаржыларының дұрыс бөлiнiп 

пайдалануын тексередi. 

 

- проверяет правильность распределения и 

использования средств целевых фондов и 

других средств Объединения. 

 

Ревизия қажеттiлiгiне қарай, кемiнде, 

жылына бір рет жүргiзiледi және актi 

жасалып рәсiмделедi, тексеру 

қорытындылары Жалпы жиналыста баян 

етiледi. 

 

Ревизии проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год, и оформляются 

актом. Результаты проверок докладываются на 

заседании Общего собрания 

 

6. Бірлестіктің мүлкі 

 

6. Имущество Объединения 

 

- Бірлестіктің жеке мүлігі бар, ол негізгі 

құрал-жабдықтан және айналымдағы 

қаражаттардан, сондай-ақ, құны баланста 

көрсетілетін басқа да құндылықтардан 

тұрады. 

 

- Объединение обладает обособленным 

имуществом, составляющим основные и 

оборотные средства, а также иные ценности, 

стоимость которых отражается на его 

балансе. 

 

- Бірлестік Мүшелерінің Бірлестікке табыс 

еткен мүлікке мүліктік құқығы жоқ. 

 

- Члены Объединения не имеют 

имущественных прав на имущество, 

переданное ими Объединению; 

 

- Бірлестік өзінің міндеттемелері бойынша 

барлық мүлігімен жауап береді, өзінің 

мүшелерінің міндеттемелері бойынша 

жауап бермейді, ал мүшелер бірлестіктің 

міндеттемелері бойынша жауап бермейді, 

әрекет ететін заңнамада қарастырылған 

жағдайлардан басқасында. 

 

- Объединение  несет ответственность по 

своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом, оно не отвечает по 

обязательствам своих членов, а члены не 

отвечают по обязательствам объединения, за 

исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

- Бірлестік пен оның өкілдіктері, 

филиалдары Қазақстан Республикасының 

әрекет ететін заңнамасына сәйкес өзінің 

мүлігіне иелік етеді, пайдаланады. 

 

- Объединение, а также его представительства 

и филиалы осуществляют владение, 

пользование, распоряжение своим 

имуществом в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

 

- Бірлестіктің мүлігі Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен 

қорғалады. 

 

- Собственность Объединения  охраняется 

законодательством Республики Казахстан. 

 

6.1. Бірлестік меншігінің көзін 

құрайтындар: 

 

6.1. Источниками формирования имущества 

Объединения являются: 

 

- Бірлестік мүшелерінен түскен түсімдер, 

сонымен бірге, салынған жарналар; 

 

- гранттар, қайырымдылық, демеулік 

жәрдем, ерікті мүліктік салым, заңды 

және жеке тұлғалардың өтеусіз жәрдем 

беруі; 

 

- заңнамада белгіленген жағдайларда тауар 

сатудан, жұмыс және қызмет көрсетуден 

- поступления от членов Объединения, в том 

числе членские взносы; 

 

- гранты, благотворительная, спонсорская 

помощи, добровольные имущественные 

взносы, отчисления и пожертвования на 

безвозмездной основе от юридических и 

физических лиц; 

- поступления (доход) от реализации товаров, 

работ, услуг в установленных 
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түскен түсімдер /табыс/; 

 

- осы жарғыға сәйкес коммерциялық 

жарыстар мен түрлі іс-шараларды 

өткізгеннен түскен түсімдер; 

 

- заңнамада тыйым салынбаған басқа да 

түсімдер; 

 

законодательством случаях; 

 

- поступлений от проведения в соответствии с 

настоящим уставом коммерческих турниров, 

соревнований и различных мероприятий; 

 

- другие не запрещенные законодательством 

поступления. 

 

7. Филиалдар мен өкілдіктер 

 

7. Филиалы и представительства 

 

- Бірлестік Заңнамаға сәйкес Алматы 

қаласының аумағында филиалдарын 

құрып, өкілдіктерін аша алады. 

Құрылатын филиалдар мен өкілдіктер 

заңды тұлғалар болып табылмайды. 

 

- Объединение может создавать филиалы и 

открывать представительства на территории 

г. Алматы, в соответствии с действующим 

законодательством. Создаваемые филиалы и 

представительства не являются 

самостоятельными юридическими лицами.  

 

- Бірлестік оларға мүлік береді және  

филиалдар мен өкілдіктердің  

болашақтағы қызметін реттейтін ережені 

әзірлейді және бекітеді; 

 

- Объединение наделяет их имуществом и 

разрабатывает и утверждает положение, 

регулирующее дальнейшую деятельность 

филиалов и представительств. 

 

- Құрылымдық бөлімшелердің басшылары 

атқарушы органмен сайланады. Филиал 

мен өкілдік Бірлестіктің атынан әрекет 

етеді. 

 

- Руководители структурных подразделений 

избираются исполнительным органом. 

Филиал и представительство действуют от 

имени Объединения.  

 

- Филиалдар мен өкілдіктер  Заңнамаға 

сәйкес есептік тіркеуге алынуға  тиіс. 

 

 

- Филиалы и представительства подлежат 

учетной регистрации в соответствии с 

Законодательством. 

 

8. Толықтырулар мен өзгертулерді енгізу. 

 

8. Внесение изменений  и дополнений. 

 

8.1. бірлестік құрылтай құжаттарына 

енгізгенде қайта тіркеуді талап етпейтін 

өзгерістер, басқа мәліметтерді бір ай мерзім 

ішінде тіркеуші органға хабарлауы міндетті. 

Толықтырулар мен өзгертулерді енгізу 

туралы шешім жалпы Жиналыста 

қабылданады. 

 

8.1. Объединение обязано сообщать в 

регистрирующий орган в месячный срок об 

изменениях, других данных. Решение о 

внесении изменений и дополнений принимается 

на Общем собрании. 

 

8.2. Жарғыға толықтырулар мен өзгертулерді 

енгізу тәртібі:  

 

8.2.Порядок внесения и изменения в Устав: 

 

- Жарғыға толықтырулар мен өзгертулерді 

енгізу ұсынысы Бірлестік мүшелерінің 

жалпы жиналысында беріледі; 

- предложение о внесении изменений и 

дополнений в Устав вносится на общем 

собрании членов Объединения; 

 

- Жарғының толықтырулар мен өзгертулер 

енгізілген жаңа редакциясы заңды 

тұлғаларды тіркеу туралы заңнамада 

- новая редакция Устава с внесенными 

изменениями и дополнениями, подлежит 

регистрации в регистрирующем органе в 
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қарастырылған тәртіпте тіркеуші органда 

тіркелуі тиіс. 

 

порядке, предусмотренном 

законодательством о государственной 

регистрации юридических лиц. 

 

9. Бірлестік қызметін қайта құру және 

тоқтату.  

 

9. Реорганизация и прекращение 

деятельности Объединения 

 

9.1. бірлестік қызметін тоқтату қайта құру 

немесе тарату арқылы жүзеге асырылады: 

 

9.1. Прекращение деятельности Объединения  

осуществляется путем реорганизации или 

ликвидации: 

 

- жалпы жиналыстың шешімі бойынша; 

 

- по решению Общего собрания Объединения; 

 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында 

қарастырылған жағдайларда соттың 

шешімінің бойынша. 

 

- по решению суда в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан. 

 

9.2. Бірлестікті қайта құру (біріктіру, қосу, 

бөлу, түрлендіру) заңнамада қарастырылған 

тәртіпте өткізіледі. 

 

9.2. Реорганизация Объединения  (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) производится в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

 

Бірлестік жаңадан пайда болған бірлестіктер 

тіркеуден өткеннен бастап қайта құрылған 

болып саналады, қосылу түріндегі қайта 

құрылулардан басқа жағдайларда. 

 

9.3. Қайта құру кезінде Бірлестіктің 

құқықтары мен міндеттемелері Қазақстан 

Республикасы заңнамасына сәйкес 

мүшелердің Жалпы жиналысында 

анықталған тәртіпте және шарттарда оның 

құқықтық мұрагеріне өтеді. 

 

9.4. Бірлестікті тарату мүшелердің  Жалпы 

жиналысында тағайындалатын тарату 

комиссиясымен немесе сотпен әрекет ететін 

заңнамаға сәйкес тәртіпте және мерзімде 

өткізіледі. 

 

Тарату комиссиясы тағайындалғаннан бастап 

оның қолына Бірлестік істерін басқару 

құзіреті көшеді. 

 

9.5. Жалпы жиналыстың шешімі бойынша 

таратуда несие берушілердің талаптарын 

қанағаттандырудан қалған Бірлестіктің мүлігі 

осы жарғыда қарастырылған мақсаттарға 

бағытталады және ұқсас мақсаты мен міндеті 

бар ұйымдарға беріледі, егер заңнамалық 

актілерде басқа тәртіп қарастырылмаған 

болса. 

 

9.6. Бiрлестiк салықтық және басқа 

Объединения считается реорганизованным, за 

исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента регистрации вновь 

возникших объединений. 

 

9.3. При реорганизации права и обязанности 

Объединения  переходят к его правопреемникам 

в порядке и на условиях, определенных Общим 

собранием членов в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

 

 

9.4. Ликвидация Объединения производится 

ликвидационной комиссиией, назначаемой 

Общим собранием членов Объединения или 

судом, в порядке и сроки, предусмотренные 

действующим законодательством.  

 

С момента назначения ликвидационной 

комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Объединения. 

 

9.5. При ликвидации по решению Общего 

собрания членов оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов 

имущество Объединения направляется на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом и 

передается другой организации с аналогичными 

целями и задачами, если иной порядок не 

предусмотрен законодательными актами. 

 

9.6. В случае, когда Объединение пользовалась 



18 

 

 

 

жеңілдіктерді пайдаланса, мүшелері және 

/немесе/ құрылтайшыларының жарнамасына, 

өз қызметінің табыстарына, қоғамдастықтың 

қайырымдылық көрсетуіне күнелткен 

жағдайда, мемлекеттен немесе мемлекеттік 

емес ұйымдардан гранттар алған болса, несие 

берушілермен есеп айырысудан қалған мүлік 

ұйымның мүшелері, құрылтайшылары, 

лауазымдық тұлғалары немесе жалданған 

қызметкерлері арасында таратылмайды, 

Бірлестіктің жарғысына сәйкес оның 

жарғылық мақсаттарына пайдаланылуы тиіс. 

 

10. Есеп және есеп беру 

 

- Бiрлестiктегi статистикалық есептi, 

бухгалтерлiк есепті және салық салу 

есебiн тиiстi қаржылық органдар 

бақылауға алып, Қазақстан 

Республикасының қолданылып жүрген 

заңдарының формалары бойынша 

жүргiзедi. Қаржылық және статистикалық 

есеп Қазақстан Республикасының 

қолданылып жүрген заңдарымен 

белгiленген мерзiмдерде жүргiзiледi. 

Қаржылық жыл күнтізбелік жылдың 1 

қаңтарынан 31 желтоқсанына дейінгi 

аралық деп белгiленедi. 

 

- Президенттiң есебiмен бiрге қаржылық 

және статистикалық есеп-қисап Тексеру 

комиссиясының қарауына (тексерушіге) 

берiледi. 

  

налоговыми и другими льготами и существовала 

на взносы членов и (или) учредителей, доходы 

от своей деятельности, пожертвования 

общественности, получала гранты от 

государства или негосударственных 

организаций, имущество, оставшееся при 

ликвидации после расчетов с кредиторами, не 

может быть перераспределено между членами, 

учредителями, должностными лицами или 

наемными работниками организации, а должно 

быть использовано в соответствии с уставом 

Объдинения на ее уставные цели.  

 

10. Учет и отчетность 

 

- Статистический учет, бухгалтерский и 

налоговый учет в Объединении 

контролируются соответствующими 

финансовыми органами и ведутся по 

формам, установленным действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

Финансовая и статистическая отчетность 

предоставляется в сроки, установленные 

действующим законодательством 

Республики Казахстан.  Финансовый год 

устанавливается с 1 января по 31 декабря 

календарного года. 

 

 

- Финансовая и статистическая отчетность 

вместе с отчетом Президента представляется 

на рассмотрение Ревизионной комиссии 

(Ревизору). 

 

11. Қорытынды ережелер 

 

- Егер осы жарғының бір ережесі әрекетсіз 

деп танылса, қалған ережелері өз әрекетін 

тоқтатпайды. 

 

11. Заключительные положения 

 

-  Если одно из положений настоящего устава 

станет недействительным, то это не повлечет 

прекращения действия остальных положений. 

- Осы жарғы мемлекеттік және орыс 

тілдерінде жасалынған, олардың екеуініңде 

бірдей заңды күші бар. 

 

-Настоящий устав составлен на 

государственном и русском языках, каждый из 

которых имеет равную юридическую силу. 

 

_________________________________________________________________________ 


