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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР. 

1.1. Осы жарғы қоғамдық қор ұйымдастырушылық – 

құқықтық нысанында құрылған коммерциялық емес 

заңды тұлғаның (төменде «Қор» деп аталады) қызметін 

реттейді. Қордың толық атауы төменде берілген. 

1.2. Қор Қазақстан Республикасы Конституциясына, 

Қазақстан Республикасы заңдарына, халықаралық 

нормалар, үкіметаралық келісімдер, Қазақстан 

Республикасының «Комерциялық емес ұйымдар туралы» 

Заңына, сонымен бірге, осы Жарғының ережелеріне және 

құрылтайшылардың арасында жасалған құрылтай 

шартына сәйкес әрекет етеді. 

1.3. Қор құрылтайшылардың құрылтай шартына, ерікті 

мүліктік қаржыландыруға негізделген және әлеуметтік 

білім, мәдени, қайырымдылық, өзге де қоғамдық 

мақсаттарға жету үшін бірлесу жолымен құрылған. 

1.4. Қор осы Жарғы бойынша әрекет етеді және өз 

қызметін төмендегі атауларды қолданып жүзеге асырады: 

Толық атауы: 

Мемлекеттік тілде - «АТЫРАУ РАУАН» Қоғамдық Қоры. 

Орыс тілінде - Общественный Фонд «АТЫРАУ РАУАН». 

Ағылшын тілінде - «ATYRAU RAUAN» Public Fundation. 

 

Қысқашы атауы: 

Мемлекеттік тілде - «АТЫРАУ РАУАН» ҚҚ. 

Орыс тілінде - ОФ «АТЫРАУ РАУАН». 

Ағылшын тілінде - «ATYRAU RAUAN» PF. 

 

1.5. Қордың қызметінің мерзімі шектелмеген. 

1.6. Қордың мекен-жайы: Атырау қаласы, Қаныш Сәтпаев 

көшесі, 19А үй, «Б» бөлімі, 23 пәтер. 

1.7. Қордың құрылтайшылары: 

- Қазақстан Республикасының азаматы Туякбаев Асет 

Куракбаевич, 30.06.1980 жылы туған, жеке куәлігі 

№036629956 10.04.2014 жылы ҚР ІІМ берілген, СТН 

800630302663, тұратын мекен-жайы: Қазақстан 

Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, 

Р.Габдиев көшесі, 28 үй; 

- Қазақстан Республикасының азаматы Бильдебеков 

Канагат Амантаевич, 01.06.1981 жылы туған, жеке куәлігі 

№036680834 18.04.2014 жылы ҚР ІІМ берілген, СТН 

810601350607, тұратын мекен-жайы: Қазақстан 

Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Лесхоз-2 

мөлтек ауданы, 15 үй, болып табылады. 

1.7.1. Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше 

көрсетілмесе, ұйымдық – құрылымдық нысанына сәйкес 

кез-келген заңды немесе жеке тұлға Қор құрылтайшылары 

бола алады. 

1.7.2. Қордың жарғысында көрсетілген мақсаттарды 

қабылдап, оның қызметіне өз еңбегімен немесе 

қаржысымен үлес қосқан, сондай-ақ Қордың шараларын 

қаржыландыратын және Қордың Жарғысында көрсетілген 

мақсаттардың орындауына мүдделі кез-келген Қазақстан 

және шет ел азматтары қордың құрылтайшысы бола 

алады. 

1.7.3. Құрылтайшылар құрамында жасалған өзгерістер 

Қордың құрылтай құжаттарынды тиісті өзгерістердің 

жасалуын немесе жаңа құрылтай құжаттарының 

жасалуын қажет етеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Устав регулирует деятельность 

юридического лица - некоммерческой организации, 

учрежденной в организационно-правовой форме 

общественного фонда, далее именуемого «Фонд», полное 

наименование которого указано ниже. 

1.2. Фонд действует в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, 

международными нормами, межправительственными 

соглашениями. Законом Республики Казахстан «О 

некоммерческих организациях», а также положениями 

настоящего устава и заключенного между учредителями 

учредительным договором. 

1.3. Фонд основан на основе учредительного договора его 

учредителей, на добровольных имущественных взносах и 

создан путем объединения их усилий для достижения 

социальных, образовательных, культурных, 

благотворительных и иных общественно-полезных целей. 

1.4. Фонд действует в соответствии с настоящим Уставом 

и может осуществлять свою деятельность, используя 

следующие наименования. 

Полное наименование: 

На государственном языке: «Атырау Рауан» қоғамдық 

қоры; 

На русском языке: Общественный фонд «Атырау Рауан» 

На английском языке: «Atyrau Rauan» Public Fundation. 

 

Краткое наименование: 

На государственном языке: «Атырау Рауан» ҚҚ. 

На русском языке: ОФ «Атырау Рауан». 

На английском языке: «Atyrau Rauan» РF. 

 

1.5. Срок деятельности Фонда не ограничен. 

1.6. Местонахождение Фонда: город Атырау, улица 

Каныш Сатпаева, дом 19А, блок «Б», квартира 23. 

1.7. Учредителями Фонда являются: 

- гражданин Республики Казахстан Туякбаев Асет 

Куракбаевич, 30.06.1980 года рождения, удостоверение 

личности №036629956 выдано 10.04.2014г. МВД РК, ИИН 

800630302663, местожительства: Республика Казахстан, 

Атырауская область, город Атырау, улица Р.Габдиева, 

дом 28; 

- гражданин Республики Казахстан Бильдебеков Канагат 

Амантаевич, 01.06.1981 года рождения, удостоверение 

личности №036680834 выдано 18.04.2014г. МВД РК, ИИН 

810601350607, местожительства: Республика Казахстан, 

Атырауская область, город Атырау, микрорайон Лесхоз-2, 

дом 15. 

1.7.1 Учредителями некоммерческой организации в 

зависимости от ее организационно - правовой формы 

могут быть физические и (или) юридические лица, если 

иное не установлено настоящим Законом, другими 

законодательными актами Республики Казахстан. 

1.7.2. Учредительными лицами могут быть любые лица - 

как казахстанские, так и иностранные, признающие 

уставные цели Фонда, принимающие участие в его 

деятельности личным трудом или посредством взносов, а 

также осуществляющие финансирование деятельности 

Фонда и заинтересованные в достижении Фондом его 

уставных целей. 

1.7.3. Изменение состава учредителей влечет за собой 

внесение соответствующих изменений в учредительные 

документы Фонда, либо составление и подписание новых 

учредительных документов. 

 

 

 

 

 



 

2. ҚОРДЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ 

2.1. Қор Қазақстан Республикасының күшіне енген 

заңдарына сәйкес заңды тұлға болып табылады және 

заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеуіне енгізілген 

сәттен бастап заңды тұлғалардың құқық қабілеттілігіне ие 

болады. 

2.2. Қордың жеке балансы, Қазақстандық және шет-елдік 

несие беретін мекемелерде есеп-шоты, өзінің атауы 

жазылған дөңгелек мөрі, эмблемасы, мемлекеттік, орыс 

және ағылшын тілдерінде фирмалық бланктері мен басқа 

реквизиттері, жеке мүлкі және өз ұйғарымына қарай оған 

билік етуге құқығы бар. 

2.3. Қор өзіне жүктелген міндеттемелерін орындайды 

және осы қызметпен байланысты құқықтарын 

пайдаланады, өз атынан келісім-шарттар жасауға, 

мүліктік және мүліктік емес құқықтарды және үшінші 

тұлға болуға құқылы. 

2.4. Қолданбалы құқыққа сәйкес, Қазақстан 

Республикасында және шет елдерде филиалдар, 

өкілдіктер, бюро ашуға, жақын және алыс шетелдерден 

шетел мамандарын жұмысқа тартуға, және Қор 

жарғысына және Қазақстан Республикасы заңнамасына 

сәйкес. Қордың жарғылық мақсаттарын орындауға 

бағытталған пайда табуды көздейтін коммерциялық 

қызметпен шұғылдану құқығына ие. 

2.5. Филиалдар мен өкілдіктердің басқаруын Қордың 

уәкілетті тұлғалары жүзеге асырады. Филиалдың немесе 

өкілдіктің басшысы Қор тарапынан берілген сенімхаттың 

негізінде әрекет етеді. 

2.6. Өз Жарғысында көрсетілген мақсаттарын орындау 

үшін Қазақстан Республикасының және шетел 

мемлекеттерінің мемлекеттік органдарымен, қоғамдық 

бірлестіктермен, басқа да заңды тұлғалары және 

азаматтарымен өзара әрекет етеді. 

2.7. Қор өзінің міндеттемелері бойынша өз билігіндегі 

ақшамен жауап береді. 

2.8. Мемлекет пен оның органдары Қордың 

міндеттемелері, сондай-ақ, қор да олардың міндеттемелері 

үшін жауапты емес. 

2.9. Қор құрылтайшылардың міндеттемелері үшін, 

құрылтайшылар да Қордың міндеттемелері үшін жауапты 

емес. 

2.10. Қор жарғылық мақсаттарға сәйкес дәрежеде ғана 

кәсіпкерлікпен айналыса алады. 

2.11. Қор кәсіпкерлік қызмет бойынша кіріс пен 

шығыстың есебін жүргізеді. 

2.12. Қордың кәсіпкерлік қызметіне салық салу Қазақстан 

Республикасы салық заңнамасына сәйкес жүзеге 

асырылады. 

2.13. Қордың кәсіпкерлік қызметінен табыс Қор 

құрылтайшылары арасында таратылмайды және 

жарғылық мақсаттарға жұмсалады. Қор өзінің қаражатын 

қайырымдылық мақсаттарға жұмсауы мүмкін.   

 

 

 

 

 

 

3. ҚОРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ, ҚЫЗМЕТІНІҢ ПӘНІМЕН 

МАҚСАТТАРЫ 

3.1. Қордың негізгі мақсаты қайырымдылық, әлеуметтік 

мәні бар жобаларды іске асыру және Қазақстан халқының, 

саналы ғүмыр кешіп, салауатты өмір салтының 

қалыптасуына үлес косу болып табылады. 

 

 

 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА 
2.1. Фонд является юридическим лицом по действующему 

законодательству Республики Казахстан и приобретает 

правоспособность юридического лица с момента 

регистрации его в государственном реестре юридических 

лиц. 
2.2. Фонд имеет самостоятельный баланс и счета 

казахстанских и зарубежных кредитных учреждениях, 

круглую печать со своим наименованием, эмблему, 

бланки на государственном, русском и английском 

языках, а также другие реквизиты, обоснованное 

имущество и право распоряжаться им по собственному 

усмотрению. 
2.3. Фонд выполняет возложенные обязанности и 

пользуется правами, связанными с этой деятельностью, 

вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и 

нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим 

лицом в суде. 
2.4. Фонд имеет право создавать филиалы, 

представительства, бюро как в Республике Казахстан, так 

и за ее пределами в соответствии с применимым 

законодательством, привлекать к работе иностранных 

специалистов из ближнего и дальнего зарубежья, 

заниматься коммерческой деятельностью, преследующей 

извлечение, прибыли в качестве конечной цели 

направления ее на выполнение уставных целей Фонда в 

соответствии с его Уставом и законодательством 

Республики Казахстан. 
2.5. Управление филиалом и представительством 

осуществляют лица, уполномоченные Фондом. 

Руководитель филиала или представительства действует 

на основании договоренности, выданной Фондом. 
2.6. Для выполнения своих уставных целей и задач Фонд 

взаимодействует с государственными органами, 

общественными объединениями, другими юридическими 

лицами и отдельными гражданами Республики Казахстан 

и иностранных государств. 
2.7. Фонд отвечает по обязательствам находящимися в его 

распоряжении деньгами. 
2.8. Государство и его органы не несут ответственность по 

обязательствам Фонда, равно как и Фонд не несет 

ответственность по их обязательствам. 
2.9. Фонд не несет ответственность по обязательствам 

учредителей, равно как и учредители не несут 

ответственность по обязательствам Фонда. 
2.10. Фонд может заниматься предпринимательской 

деятельностью лишь постольку, поскольку то 

соответствует ее уставным целям. 
2.11. Фонд ведет учет доходов и расходов по 

предпринимательской деятельности. 
2.12. Налогообложение предпринимательской 

деятельности Фонда осуществляется в соответствии с 

налоговым законодательством Республики Казахстан. 
2.13. Доходы от предпринимательской деятельности 

Фонда не могут распределяться между учредителями 

Фонда и направляются на уставные цели. Допускается 

использование Фондом своих средств на благоприятные 

цели. 

 
3. ПРЕДМЕТЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА 

ФОНДА 
3.1. Основной целью Фонда является 

благотворительность, 
реализация социально значимых проектов, а также вклад в 

формирование сознательного и здорового образа жизни 

казахстанского народа. 
 

 



3.2. Қор қызметінің мәні мыналар: 

- қайырымдылық және гуманитарлық шаралар 

ұйымдастыру, жетімдерге, жағдайы жоқтарға, 

мүгедектерге көмек көрсету;  

- әлеуметтік жобаларды әзірлеу;  

- әлеуметтік мәні бар жобаларды іске асыру;  

- отан сүйгіштікке тәрбиелеу; 

- Қазақстан азаматтарының денсаулығы мен әл-ауқатын 

жақсартуды күшейту, қоғамда гуманизмді, 

қайырымдылықты орнықтыруда өзара көмек;  

- ақпараттық-ағартушылық, ғылыми-танымдық жұмыстар 

жүргізу (лекциялар, жастар үйірмелерін ұйымдастыру, 

семинарлар, пікірталастар, дөңгелек үстел, теле және 

радиобағдарламалар, арнайы тақырыпқа кездесулер және 

т.б.);  

- өсіп келе жатқан ұрпаққа қазіргі технологиялармен қоса 

компьютерлік сауаттылықты игеруіне жағдай жасау; 

- жетімдерге, мүгедектерге, жағдайы жоқ отбасылардан 

шыққан балаларға, жазғы демалыстарын ҚР-ның балалар 

лагерінде (курорттарда, шипажайда, здравницаларда және 

т.б.) демалу орындарында өткізулеріне көмектесу;  

- шет тілдерін үйрету курстарын ашу;  

- окушыларды ҰБТ - ға (Ұлттық Бірыңғай Тестілеу) 

дайындау курстарын ашу;  

- оқушыларды пәндік олимпиадаларға дайындау 

курстарын ашу;  

- баспасөз қызметі; 

- мүгедек балаларға, жетімдерге, жағдайы жоқ 

отбасылардан шыққан балаларға, ҚР-ның білім алу 

мекемелерінде білім алуларына жағдай жасау және оларға 

барынша материалдық көмек көрсету;  

- оқушылар мен студенттерге шәкіртақы беру;  

- студенттерді әр түрлі білімдік емтихандарға дайындық 

курстарын ашу; 

ҚР-нын қолданыстағы заңнамаларына сәйкес студенттер 

мен мектеп оқушыларына жатахана ашу, сонымен қатар 

балабақшалар ашу;  

Қазақстанның барлық аймақтарынан филиалдар 

(өкілдіктер) ашу; 

көрме, жәрменке, фестиваль, конкурс, конференциялар 

ұйымдастыру. 

3.3. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 

жоғарыдағы мақсаттарды атқару үшін Қор мына 

құқықтарға ие: 

- Қазақстан Республикасы аумағында бекітілген тәртіппен 

БАҚ және білім беру мекемелерін құру;  

- Қазақстан Республикасымен қоса басқа да 

мемлекеттердің, жеке және занды тұлғалардың банктік 

кредиттерін пайдалану;  

- қайырымдылық кештерін және өзге де шаралар 

ұйымдастырып Қор мақсаттарын жүзеге асыру үшін 

қаржы жинау; 

- қайырымдылық көмек көрсетуге тілек білдіруші 

демеушілерді (жеке және заңды тұлғаларды) іздестіру 

және тарту; 

- қор кірістерін жүмсаудың реттілігін, формасын, 

еңбекақы мөлшерін анықтау, өз жұмысшыларын 

марапаттау; 

- халыкаралык, коғамдық (үкіметтік емес) ұйымдарға ену, 

халықаралық қатынастарды қолдау;  

- сауықтыру медициналық орталықтарын ұйымдастыру; 

- қордың кызметін БАҚ арқылы көрсетіп отыру; 

- қордың алға қойып отырған мақсаттары мен 

міндеттерін жүзеге асыру үшін керекті материалдық- 

техникалық базаны құру мақсатында сауда кәсіпкерлігі 

мен өндірісті ұйымдастыру;  

- Жарғыда көрсетілген мақсаттарды жүзеге асыру үшін 

қажетті түрлі құрылыс объектілерін тұрғызу; 

 

3.2. Предметом деятельности фонда являются: 

- организация благотворительных и гуманитарных 

мероприятий, оказание помощи сиротам, инвалидам, 

малоимущему слою населения; 

- разработка социальных проектов;  

- реализация социально значимых проектов;  

- содействие в реализации патриотизма;  

- улучшение здоровья и благосостояния граждан 
Казахстана, содействие во взаимопомощи, гуманизме, 

благотворительности в обществе;  

- проведение информационно-просветительных, научно 

познавательных работ (лекции, организация молодежных 

кружков, семинары, диспуты, круглые столы, теле и 

радиопрограммы, встречи на социальные темы и т.д.) 
- создание условий для освоения подрастающим 

поколениям современных технологий, компьютерной 

грамотности; 
- оказание материальной помощи сиротам, инвалидам, 

детям из малоимущих семей по организации проведения 

летних каникул в детских лагерях РК и других местах 

отдыха (курорт, санаторий, здравницы и прочее);  

- открытие курсов по изучению иностранных языков;  

- открытие курсов по приготовлению школьников к ЕНТ 

(Единое Национальное Тестирование):  

- открытие курсов по приготовлению школьников к 

предметным олимпиадам;  

- издательская деятельность;  

- создание условий для детей инвалидов, сирот и детей из 

малоимущих семей, направленных на получение знаний в 

образовательных учреждениях РК, а также оказание им 

всяческой материальной помощи;  

- предоставление стипендий школьникам и студентам;  

- открытие курсов по приготовлению студентов ко всяким 

видам образовательных экзаменов;  

- открытие в рамках действующего законодательства РК 

общежитий для студентов и учащихся школ, а также 

детских садов; 
- открытие филиалов (представительств) во всех регионах 

Казахстана; 
- организация выставок, ярмарок, фестивалей, конкурсов, 

конференций. 

3.3. Для достижения выше указанных целей согласно 

законодательству Республики Казахстан Фонд в праве: 

- заключать договора, арендовать и приобретать 

движимое и недвижимое имущество, строить другие 

гражданские правовые отношения; 

- создавать в установленном порядке на территории 

Республики Казахстан СМИ и образовательные 

учреждения; 

- использовать банковские кредиты других государств, 

юридических и физических лиц, включая Республики 

Казахстан; 

- организовать благотворительные вечера и иные 

мероприятия для сбора денежных средств направленных 

на реализацию целей фонда; 

- искать и привлекать спонсоров (юридических, 

физических лиц), желающих оказать благотворительную 

помощь; 

- определять порядок расходования своих доходов, формы 

и размеры оплаты труда, поощрение своих работников; 

- вступать в международные, в общественные 

(неправительственные) организации, поддерживать 

международные отношения; 

- организовывать оздоровительные, медицинские центры; 

- освещать деятельность Фонда в СМИ РК; 

 

 

 



- жоғарыда көрсетілген мақсатгарды жүзеге асыру үшін 

Қор өндірістік-шаруашылық жұмыстармен айналысуға 

құқылы.  

3.4. Қор Қазақстан Республикасы заңнамасымен қоғамдық 

қорларға берілетін барлық құқықтарға, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасы заңнамасымен тыйым 

салынбаған кез-келген өзге қызметпен айналысуға қажет 

құқыларды иеленеді 

 

4. ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 

МІНДЕТТЕРІ. 

4.1. Қор құрылтайшыларының құқықтары: 

4.1.1. Осы Жарғы және құрылтай шартында көзделген 

тәртіпте Қордың басқару ісіне қатысу; 

4.1.2. Басқару органдарынан Қордың қызмет жөнінде 

қажетті кез келген ақпаратты алу; 

4.1.3. Ревизиялық комиссия құрамына кіру; 

4.1.4. Қордың және оның бөлек бөлімшелерінің 

шараларына және бағдарламаларына қатысу; 

4.1.5. Қор қызметінің сұрақтары бойынша Қордың 

басқару органдарының қарауына ұсыныс жасау; 

4.1.6. Қордың шаруашылық қызметіне қатысу. 

4.2. Қор құрылтайшыларының міндеттері: 

4.2.1. Осы Жарғының және құрылтай шартының 

ережелерін қатаң сақтау; 

4.2.2. Құрылтайшылардың жалпы жиналысының 

шешімінде (хаттамаларында) көзделген тәртіпте, көлемде 

және мерзімде салымдар салу; 

4.2.3. Құрылтайшылардың жалпы жиналысының 

шешімдерін орындау; 

4.2.4. Қордың алдында қойған мәселелерін шешу үшін 

техникалық, қаржы және интеллектуалдық көздермен 

белсенді түрде атсалысу; 

4.2.5. Қор тарапынан қызметтік, коммерциялық құпия деп 

танылған мәліметтерді жарияламау; 

4.2.6. Қордың және оның құрылтайшыларының заңды 

мүдделеріне зиян келтіретін әрекеттерден бас тарту; 

4.2.7. Қор құрылтайшылары Қазақстан Республикасының 

күшіне енген заңнамасына, Қордың құрылтай шарты және 

Жарғысына сәйкес басқа да құқықтар мен міндеттерді 

иеленуі мүмкін. 

4.3. Қор құрылтайшыларының шығарылуы Жалпы 

жиналыстың шешімдерімен мына жағдайларда жүзеге 

асады: 

4.3.1. Өз еркімен шығу үшін арыз беру; 

4.3.2. Жарғының және құрылтай шартының талаптарын 

орвндамау; 

4.3.3. Жалпы жиналыстың шешімдерін орындамау; 

4.3.4. Еңбек ету немесе қаржылай жәрдем беру арқылы 

Қор қызметіне қатысуына байланысты өзінің міндеттерін 

орындамау; 

4.3.5. Құрылтайшының қайтыс болуы. 

4.4. Құрылтайшы заңды тұлғаның реквизиттері, мекен-

жайы немесе құрылтайшы азаматтың мәліметтері ауысса, 

ол Қордың бүкіл құрылтайшыларына, сондай-ақ, қорға 

жазбаша түрде мұны тез арада хабарлауға міндетті. 

Ұүрылтайшы құжаттарында жазылған ескі мекенжайға 

жіберілген қажетті хабарламалар, қор немесе 

құрылтайшылар мекенжайы мен басқа мәліметтердің 

ауысқандығы туралы уақытылы хабар етілмеген 

жағдайда, дұрыс жеткізілмеген хабар болып есептеледі.  

 

 

 

 

 

 

 

- организовывать торговлю, производства для 

осуществления поставленных Фондом целей и задач в 

целях создания необходимой материально-технической 

базы; 

- организовывать строительство разных объектов, 

необходимых для реализации целей фонда; 

- заниматься производственно-хозяйственными работами 

для осуществления целей, указанных в Уставе. 

3.4. Фонд обладает всеми правами, предусмотренными 

законодательством Республики Казахстан для 

общественных фондов, а также всеми правами, 

необходимыми или полагающимися для осуществления 

Фондом любой деятельности, не запрещенной 

законодательством Республики Казахстан. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Учредители Фонда имеют право: 

4.1.1. участвовать в управлении делами Фонда, в порядке, 

установленном настоящим уставом и учредительным 

договором; 

4.1.2. получать от органов управления Фонда всю 

необходимую информацию о его деятельности; 

4.1.3. входить в состав ревизионной комиссии; 

4.1.4. участвовать в мероприятиях и программах Фонда и 

его обособленных подразделений; 

4.1.5. вносить на рассмотрение руководящих органов 

Фонда предложения по вопросам деятельности Фонда; 

4.1.6. принимать участие в хозяйственной деятельности 

Фонда. 

4.2. Учредители Фонда обязаны: 

4.2.1. строго соблюдать положения настоящего устава и 

учредительного договора; 

4.2.2. вносить вклады, в порядке, размерах и в сроки, 

предусмотренные решениями (протоколами) общего 

собрания учредителей; 

4.2.3. выполнять решения общего собрания учредителей; 

4.2.4. активно содействовать решению стоящих перед 

Фондом задач своими техническими, финансовыми и 

интеллектуальными ресурсами; 

4.2.5. не разглашать сведения, которые Фондом 

объявлены коммерческой, служебной тайной Фонда; 

4.2.6. Воздерживаться от действия, которые могут нанести 

ущерб законным интересам Фонда и его учредителям; 

4.2.7. Учредители Фонда могут иметь иные права и 

выполнять иные обязанности в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстана, 

учредительным договором и уставом Фонда. 

4.3. Выход и исключение учредителей Фонда 

производится по решению Общего собрания учредителей 

в случаях: 

4.3.1. Подачи заявления о добровольном выходе; 

4.3.2. Несоблюдения Устава и условий учредительного 

договора; 

4.3.3. Невыполнения решения общего собрания; 

4.3.4. Невыполнения своих обязанностей, связанных с 

трудом или имущественным участием в деятельности 

Фонда; 

4.3.5. В случае смерти учредителя. 

4.4. При изменении реквизитов, местонахождения 

юридического лица – учредителя или данных гражданина 

– учредителя, он обязан незамедлительно известить об 

этом в письменном виде всех своих учредителей Фонда, а 

также собственно Фонд. Корреспонденция, а также 

обязательные извещения, направленные по прежнему 

адресу, указанному в учредительных документах, 

считаются направленными надлежащим образом, если 

Фонд или учредители не были своевременно извещены об 

изменении адреса и других данных. 

 



 

5. ҚОРДЫҢ МҮЛКІ МЕН ҚАРАЖАТЫ 

5.1. Қор оның жарғысында көзделген қызметті 

материалдық камтамасыз ету үшін кажетті объектілер мен 

мүлікті меншіктеуі мүмкін. 

5.2. Қор құрылтайшыларының оған тапсырған мүліктін, 

өзінің қызметі нәтижесінде қол жеткізген табыстың, 

сондай-ақ, Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес 

иемдеген кез келген бір мүліктің меншік иесі болып 

табылады. Сонымен бірге,  

Қор мүлігінің қайнаркөздері мыналар: 

5.2.1. Қайтарымсыз қайырымдылық салымдары; 

5.2.2. Гуманитарлық көмек, гранттар және 

қайырымдылық салымдар; 

5.2.3. Ерікті мүліктік салымдар мен жәрдемакылар; 

5.2.4. Құрылтайшылардың жәрдемі; 

5.2.5. Заңнамамен белгіленген жағдайларда тауар сатудан, 

жұмыс және қызмет көрсетуден келіп түскен қаражат; 

5.2.6. Баска да заңмен тыйым салынбаған каржылар. 

5.3. Құрылтайшылардың қаражаттары және баска да 

каражаттар мен табыстың есебінен Қор білім беруді 

дамыту, еңбекақысын төлеу, резервтік және өзге де 

қорларды құра алады. Қорлардың кұрамы, құру мақсаты, 

көлемі, кұру тәртібі, жұмсау тәртібі Қордың 

органдарымен белгіленеді. 

5.4. Құрылтайшылар тарапынан Қорға берілген мүліктің 

иесі Қор болып табылады. Құрылтайшылардың Қор 

мүлкіне мүліктік құқығы жоқ және өздеріне жүктелген 

міндеттерді орындамаған жағдайда Жарғыда белгіленген 

тәртіпте құрылтайшылардың Жалпы жиналысымен 

Қордан шығарылуы мүмкін. 

5.5. Қор Жарғыда белгіленген мерзім ішінде қаржылық 

қызметін тексеруге міндетті. Тексерістер ревизиялық 

комиссия тарапынан жүзеге асырылады. Ревизиялық 

комиссияның сайлану тәртібі осы Жарғыда белгіленген 

тәртіппен анықталады. 

5.6. Қордын ақшалай, материалдық және басқа да 

табыстарының кұрылтайшылардың арасында бөлінуіне 

жол берілмейді және Қордың өкілеттік органдарының 

шешімімен Жарғыда көзделген мақсаттар үшін 

жұмсалады. 

5.7. Қор жеке меншігіне немесе жедел басқаруға алған 

Жарғыда көзделген қызметті материалдық қамтамасыз ету 

үшін қажетті объектілер мен мүлікті, және де өзінің 

каржылык құралдарына кұрылатын ұйымдарды, заң 

актілеріне сәйкес коммерциялық емес ұйымдардың 

мүлігіне жатпайтын мүліктен басқа мүліктерді иеленуге 

құқылы. 

 

6. ҚОРДЫҢ МҮЛКІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 

6.1. Бастапқыда Қордың мүлкі күшіне енген заңнамаға 

сәйкес Құрылтай шартында белгіленген тәртіпте, тәсілде 

және мөлшерде құрылтайшылардың салымы есебінен 

кұрылады. 

6.2. Кұрылтайшылар бұрын төленген салымдарға сәйкес 

немесе басқа кез келген мөлшерде қосымша салым салу 

туралы шешім қабылдай алады. 

6.3. Салымдардың салынуы кешіктірілген жағдайда 

кешіктірген тарап бұрын салынған салымдарының 

бөлшегін кері алмастан, Жалпы жиналыстың шешімімен 

шығарылуы мүмкін. 

6.4. Құрылтайшылардың каржылық кіріс пен басқа да 

кұралдардың келіп түсу тәртібі Қордың кұрылтай 

құжаттарымен белгіленеді. 

6.5. Ақшалай нысаннан басқа, заттай немесе басқа да 

нысандағы құрылтайшылардың Қор мүлігін 

қалыптастыруға бағытталған салымдары барлық 

құрылтайшылардың келісімімен ақшалай бағаланады. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФОНДА 
5.1. Фонд может иметь в собственности объекты, 

имущество, необходимые для материального обеспечения 

деятельности, предусмотренной его уставом; 
5.2. Фонд является собственником имущества, 

переданного ему учредителями, доходов, полученных в 

результате его деятельности, а также любого другого 

имущества, приобретенного в соответствии 

законодательством Республики Казахстан. Кроме того, 

источником имущества Фонда являются: 
5.2.1. безвозмездные пожертвования; 
5.2.2. гуманитарная помощь, гранты и благотворительные 

взносы; 
5.2.3. добровольные имущественные взносы и 

пожертвования; 
5.2.4. поступления от учредителей; 
5.2.5. поступления (доход) от реализации товаров, работ и 

услуг в установленных законодательством случаях; 
5.2.6. другие незапрещенные законом поступления. 
5.3. За счет взносов учредителей и иных поступлений и 

доходов Фонд может создавать фонд развития 

образования, фонд оплаты труда, представительский, 

резервный и другие. Состав назначения размеры и 

порядок образования и расходования фондов 

определяются уполномоченными уставом органами 

Фонда. 
5.4. Имущество, переданное Фонду его учредителями, 

является собственностью фонда. Учредители фонда не 

имеют имущественных прав на имущество Фонда и за 

невыполнение обязательств могут быть исключены из 

Фонда общим собранием учредителей в порядке, 

установленным уставом. 
5.5. Фонд обязан в установленный уставом срок 

осуществлять проверки финансовой деятельности. 

Проверки осуществляются ревизионной комиссией. 

Порядок избрания ревизионной комиссии определятся в 

порядке, установленном настоящим уставом. 
5.6. Денежные, материальные и иные поступления Фонда 

не могут распределяться между учредителями и 

расходуются на цели, предусмотренные уставом по 

решению уполномоченных органов Фонда 
5.7. Фонд может иметь в собственности или в 

оперативном управлении объекты, имущество, 

необходимые для материального обеспечения 
деятельности, предусмотренной уставом, а также 

организации. Создаваемые за счет его средств, за 

исключением отдельных видов имущества, которые в 

соответствии с законодательными актами не могут 

принадлежать некоммерческим организациям. 
 

6. ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ФОНДА 
6.1. Первоначально имущество Фонда сформировано за 

счет вкладов учредителей, в порядке, способом и 

размерах, определенных учредительным договором в 

соответствии с действующим законодательством. 
6.2. Учредители могут принять решение о внесении 

дополнительных взносов пропорционально ранее 

внесенным взносам или в ином размере. 
6.3. При просрочке внесения взноса просрочившая 

сторона может быть исключена по решению Общего 

собрания учредителей из числа учредителей, без возврата 

ранее внесенной части взноса. 
6.4. Порядок поступлений финансовых и иных средств от 

учредителей определяется учредительными документами 

Фонда. 
6.5. Вклады учредителей в формирование имущества 

Фонда в натуральной и иных формах, кроме 
денежной, оцениваются в денежной форме по 

соглашению всех учредителей. 



7. ҚОРДЫҢ БАСҚАРМАСЫ 

7.1. Құрылтай кұжатгарына сәйкес, Қордың басқару 

органдары мыналар болып табылады:  

- Жоғары орган - Қүрылтайшылардың Жалпы жиналысы; 

- Алқалық орган – Қамқоршылық кеңес; 

- Атқару органы — Директор;  

- Бақылау органы - Ревизиялык комиссия. 

7.2. Құрылтайшылардың жалпы жиналысы. 

7.2.1 Қордың жоғары баскару органы оның 

кұрылтайшыларының Жалпы жиналысы болып табылады. 

Кезекті және төтенше жиналыстар өткізіле алады. Осы 

Жарғының ережелерін және Қазақстан Республикасының 

күшіне енген заңнамасын ескере отырып, жиналыстың 

өткізілу уакьггы мен мекенін Қордың Директоры 

белгілейді.  

7.2.2. Жалпы жиналыс Қордың Директорымен қаржы 

жылы біткеннен бастап үш ай ішінде шақырылады. 

Кезектен тыс жиналыс Қор Директорының өз шешімімен, 

Ревизиялық комиссияның талабы немесе 

кұрылтайшылардың 30 пайызының талабы бойынша кез 

келген уақыттаа Қор жұмысының кез келген мәселелеріне 

қатысты шақырылады. Қор Директорының жиналыс 

шақыру туралы шешімі талап келген күннен бастап 5 күн 

ішінде, Жалпы жиналыстың ашылуына 10 күн қалғанша 

жолдануы тиіс. 

7.2.3. Жалпы жиналысты шақыру туралы хабарландыру 

Қордың әр құрылтайшысына қолма-қол тапсырылатын 

хатпен немесе Осы жарғыға сәйкес осындай 

хабарландыруды алуға құкығы бар баска да түлғаға 

курьер қызметі, факс, электрондық пошта немесе 

телеграмма арқылы жіберіледі. Хабарландыруда Жалпы 

жиналыстың өткізілетін күні, уақыты, мекенжайы және 

күн тэртібі көрсетілуі тиіс. 

7.2.4. Алғашқы жиналыста кворум болмаған жағдайда 

(барлық кұрылтайшылар), келесі кұрылтайшылар 

жиналысы 10 күннен кейін жиналуы тиіс. Екінші рет 

жиналған жиналыс, оның қатысушыларының дауыс 

санына қарамастан құқықты болып табылады. 

7.2.5.Талқыланатын мәселелер бойынша баяндамалар 

Жалпы жиналыстың өткізілетін күніне 5 күн бұрын, 

құрылтайшылардың қарастырулары үшін ашық болуы 

тиіс. Жалпы жиналыста талқыланатын мәселелер тек Қор 

Директоры арқылы қойылады. 
7.2.6. Ревизиялық комиссия мүшелері немесе Қор 

Директоры болып табылатын құрылтайшылар олардың 

лауазымға тағайындалуы, сыйақысын белгілеу, қол 

қойған есептерін бекіту туралы сұрақтары қаралуы 

барысында дауыс беру құқығы жоқ. 
7.2.7. Құрылтайшылар Жалпы жиналысына тікелей өздері 

немесе Жалпы жиналыстың хаттамасына қосымша 

тіркелетін сенімхат негізінде Қордың басқа 

кұрылтайшысы арқылы қатыса алады. Заңды тұлға болып 

табылатын кұрылтайшылар Жалпы жиналысқа заңды 

түлғаның мөрі және оның басшысының қолымен 

куәландырылған жазбаша сенімхаттың негізінде 

қатысады. 
7.2.8. Осы Жарғы және Қазақстан Рсспубликасының 

күшіне енген заңнамасына сәйкес Жалпы жиналыстың 

ерекше өкілеттіктеріне келесі сұрақтар жатады: 
1) Қордың кұрылтай құжаттарын қабылдау, өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу; 
2) Қорды қайта құру және оның жұмысын тоқтату; 

 

 

 

 

 

 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 

7.1. ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА, в 

соответствии с его учредительными документами 

являются: 

- высший орган — Общее собрание учредителей; 

- коллегиальный орган — Попечительский совет; 

- исполнительный орган — Директор; 

- контрольный орган — Ревизионная комиссия. 

7.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ. 

7.2.1. Высшим органом управления Фондом является 

Общее собрание его учредителей. Могут созываться 

очередные и внеочередные собрания. С учетом 

положений данного устава и действующего 

законодательства Республики Казахстан, время и место 

проведения собрания определяются Директором Фонда. 

7.2.2. Общее собрание созывается Директором Фонда не 

позднее трех месяцев со времени окончания финансового 

года. Внеочередное собрание созывается Директором 

Фонда по его собственному усмотрению, по требованию 

Ревизионной комиссии или по требованию 30% 

учредителей в любое время по любому вопросу 

деятельности Фонда. Решение Директором Фонда о 

созыве собрания должно быть принято в течение 5 дней 

со дня подачи запроса. Извещение о проведении собрания 

должно быть направлено в течение 5 дней после принятия 

решения, не позднее, чем за 10 дней до открытия общего 

собрания. 

7.2.3. Извещение о созыве Общего собрания направляется 

заказным письмом персонально каждому учредителю 

Фонда или другому лицу, имеющему право на получение 

такого извещения в соответствии с настоящим уставом 

посредством курьерской службы, факсимильной связи, 

электронной почтой или телеграммой. В извещении 

должно быть указано время и место проведения Общего 

собрания, а также, предлагаемая повестка дня. 

7.2.4. В случае отсутствия кворума (всех учредителей) при 

первичном созыве общего собрания учредителей Фонда, 

общее собрание учредителей созывается повторно через 

10 дней. Собрание, созванное повторно, является 

правомочным, независимо от числа голосов, которыми 

обладают его присутствующие или представленные на 

собрании участники. 

7.2.5. Доклады по назначенным к обсуждению вопросам 

должны быть открыты для рассмотрения учредителями не 

позднее 5 дней до даты проведения Общего собрания. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании, 

поступают только через Директора Фонда. 
7.2.6. Учредители, являющиеся членами Ревизионной 

комиссии или Директором Фонда, не пользуются правом 

голоса при решении вопросов, касающихся привлечения 

их к должностям назначения им вознаграждения, 

утверждения подписанных ими отчетов. 
7.2.7. Учредители могут участвовать в работе Общего 

собрания лично или через другого учредителя Фонда с 

доверенностью которая прилагается к протоколу Общего 

собрания. Учредители, являющиеся юридическими 

лицами, участвуют в Общих собраниях через 

представителей на основании письменной доверенности, 

заверенной печатью юридического лица и подписью его 

руководителя. 

7.2.8. К исключительной компетенции Общего собрания, 

согласно настоящему уставу и действующему 

законодательству Республики Казахстан относятся 

вопросы: 
1) принятия, внесения изменений и дополнений в 

учредительные документы Фонда; 
2) добровольной реорганизации и ликвидации Фонда; 
 



3) Қордың басқару органдарының кұзыретін, 

ұйымдастырушылық құрылымын, өкілеттігін белгілеу мен 

тоқтату; 
4) Қор Директорын тағайындау және лауазымынан 

босату; 
5) Атқарушы органдардың қаржылық есеп беруінің 

тәртібі мен мерзімін анықтау, ревизиялық комиссияның 

тексеру жүргізу және нәтижесін бекіту тәртібін анықтау; 
6) Заң актілерімен бекітілген шекте Қордың өзге занды 

тұлғаны, филиалды, өкілдікті құру немесе қызметіне 

қатысу. Жоғарғы баскару органының ерекше кұзыретіне 

Қордын құрылтай кұжаттарымен зан актілеріне сәйкес 

өзге де сұрақтар енуі мүмкін. 
7.2.9. Қор оның жоғарғы баскару органының мүшелеріне 

өздеріне артылған қызметті орындағандары үшін, 

жоғарғы басқару органының жұмысына қатысуымен 

тікелей байланысы бар шығындарды өтеуді 

есептемегенде, сыйақы төлеуге құқы жоқ. 
7.2.10. Жалпы жиналыстың шешімдері жай көпшілікпен 

қабылданады. Дауыстар саны тең болса кұрылтайшылар 

жиналысы төрағасының дауысы шешеді. 
7.2.11. Жалпы жиналыстың белгіленген тэртіпте 

қабылданған шешімі Қордың барлык күрылтайшыларына 

міндетті болып табылады. Жалпы жиналыс атқару 

органдарынын құзыретіне жататын кез келген мэселені 

шешу туралы шешім кабылдау күқына ие. 

7.2.12. Жиналыстың жүргізілу барысы және талқылау 

нәтижелері Жиналыстың хаттамасына қазақ немесе орыс 

тілінде енгізілуі тиіс. 
7.2.13. Жалпы жиналыс хаттамасының мазмұны:  

- Қордың толық атауы мен мекенжайы;  

- Жалпы жиналыстың өткізілетін мекені мен күні; 

- Жалпы жиналыс төрағасының, хатшысының, дауыс 

есептеу комиссиясы мүшелерінің аты-жөні; 

- жиналыстың күн тәртібі;  

- жиналыстың өткізілуі барысында болған маңызды 

жағдайлар, жасалған ұсыныстар;  

- әр шешім бойынша «Иә», «Жок» және «Қалыс калу» 

дауыс санын белгілей отырып, қабылданған шешімдер, 

егер құрылтайшының біреуі наразылық білдіріп, 

наразылық білдіруші хаттамаға енгізілуін талап етсе, 

кұрылтайшының қарсылығын қамтуы тиіс. Хаттамаға 

Жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысы қол қояды. 
7.2.14. Әр кұрылтайшы Қор Директорінен Жалпы 

жиналыс хаттамасының куәландырылған нұсқасын 

немесе оның көшірмесін беруді Жалпы жиналыс 

өткізілген куннен бастап үш күн ішінде талап ете алады. 
7.2.15. Жалпы жиналыстың шешімдері заңға немесе 

Жарғыға қарама-қайшы деп сотта наразылық білдіріле 

алады. 

7.3. ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСІ 
7.3.1. Қор кұрылған кезде кұрылтайшылардың шешімімен 

екі немесе одан көп мүшеден тұратын, тұрақты қызмет 

ететін алқалы басқару органы - Қамкоршылык кенес 

кұрылады. 
7.3.2. Қамкоршылық кеңес Қор қызметінің жарғылық 

мақсаттарға сәйкестігін бакылайды, осы Жарғымен 

бекітілген өзге де қызметті атқарады. 

7.3.3. Қамқоршылық кеңес мүшелері Қор 

құрылтайшыларының Жалпы жиналысымен сайланады. 
7.3.4. Қамқоршылык кеңес мүшесі тек жеке тұлға бола 

алады. 
 

 

 

 

 

3) определения компетенции, организационной 

структуры, порядка формирования и прекращения 

полномочий органов управления Фонда; 
4) назначения и освобождения от должности Директора 

Фонда; 
5) определения порядка и периодичности представления 

финансовой отчетности исполнительных органов, а также 

порядка проведения проверки ревизионной комиссий и 

утверждения их результатов; 

6) принятия в пределах, установленных 

законодательными актами решения об участии Фонда в 

создании или деятельности других юридических лиц, а 

также своих филиалов и представительств; 
7) К исключительной компетенции высшего органа 

управления учредительными документами Фонда могут 

быть отнесены и другие вопросы деятельности этой 

организации в соответствии с законодательными актами. 

7.2.9. Фонд не вправе осуществлять выплату 

вознаграждения членам ее высшего органа управления за 

выполнение ими возложенных на них функций, за 

исключением компенсации расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе высшего органа 

управления. 
7.2.10. Решения Общего собрания принимаются простым 

большинством. В случае равенства голосов, голос 

председателя Общего собрания учредителей является 

решающим. 
7.2.11. Решение Общего собрания, принятое в 

установленном порядке, обязательно для всех 

учредителей Фонда. Общее собрание вправе принять 

решение о решении любого вопроса, отнесенного к 

компетенции исполнительных органов. 
7.2.12. Ход собрания и результаты обсуждений заносится 

в протокол собрания на казахском или русском языке. 
7.2.13. Протокол Общего собрания должен содержать: 

полное наименование и адрес Фонда; место и время 

проведения Общего собрания; фамилию, имя и отчество 

Председателя Общего собрания, секретаря, членов 

счетной комиссии голосов; повестку дня собрания; 

важные моменты во время проведения собрания, 

выдвинутые предложения; принятые решения, отмечая 

количество голосов по каждому решению “За”, “Против” 

и воздержавшихся, протест одного из учредителей, если 

лицо, выражающее протест, требует его 

запротоколировать. Протокол должен быть подписан 

Председателем Общего собрания и секретарем. 
7.2.14. Каждый учредитель вправе запросить Директора 

Фонда выдать ему заверенную копию протокола Общего 

собрания или выписку из него в течение трех дней со дня 

проведения Общего собрания. 
7.2.15. Решения Общего собрания могут быть 

опротестованы в суде по мотиву противоречия решения 

законодательству или настоящему Уставу. 
7.3. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
7.3.1. При создании Фонда решением учредителей 

формируется постоянно действующий коллегиальный 

орган управления -Попечительский совет, состоящий из 

двух или более членов. 
7.3.2. Попечительский совет осуществляет контроль за 

соответствием деятельности Фонда его уставным целям, а 

также иные полномочия, закрепленные настоящим 

уставом. 
7.3.3. Члены Попечительского совета избираются Общим 

собранием Учредителей Фонда. 
7.3.4. В качестве члена Попечительского совета может 

выступать только физическое лицо. 
 
 



7.3.5. Қамкоршылық кеңес мүшелерінің басым бөлігін 

некелік, туыстық байланысы бар, сондай-ақ Қордын 

штаттағы кызметкерлері құра алмайды. 
7.3.6. Қамқоршылық кеңес қызметі мен шешім 

қабылдауының тәртібі осы Жарғымен, Жалпы жиналыс 

қабылдаған ережелер мен өзге де құжаттармен 

анықталады. 
7.3.7. Қамқоршылық кеңес отырыстары қажеттілігіне 

қарай, бірақ жылына кем дегенде бір рет өткізіледі. 
7.3.8. Қамқоршылық кеңес барлык мүшелерінің үш 

мүшесінен кем емес құрамда өткізілсе, Қамкоршылық 

кеңес отырысының заңды күші танылады. 
7.3.9. Қамкоршылық кеңесте әрбір мүшенің бір дауысы 

бар.  
7.3.10. Қамкоршылық кеңес шешімдері ашық дауыс беру 

жолымен, отырысқа қатысқандардың көпшілік 

дауысымен қабылданады. 
7.3.11. Қамқоршылық кеңес атқарушы органды тиісті 

бақылауды жүзеге асырмағандығы нәтижесінде Қордын 

үшінші түлғаларға келтірген зияны үшін Қамкоршылық 

кеңес мүшелері Қазақстан Республикасы заңнамасына 

сәйкес жауапкершілік тартады. 
7.3.12. Қамқоршылық кеңес кұзіретіне жатады: 
- Қор Директорымен ұсынылған принципиалдық 

сұрақтарды қарау; 
- Қор Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізудің 

жобаларын әзірлейді, Жалпы құрылтайшылар кеңесі 

бекітуі үшін атқарушы орган құрамын анықтайды; 
- Жалпы жиналысқа қатысы жоқ, Қор жұмысына ғана 

қатысты мәселелерді талқылайды; 
- Қор басқармасы төрағасының жылдық есебін 

қабылдайды және оны Жалпы жиналыстың бекітуіне 

ұсынады; 
- Қордың қаржы жобасын бекітеді және оған өзгертулер 

мен толықтырулар енгізеді. 
- Қор Директоры мәлімдемелерін тыңдау; 
- Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін 

өзге де сұрақтар. 
7.3.13. Қамқоршылық кеңес кұрылтайшылардың Жалпы 

жиналысына есеп береді. 

 

7.4. ҚОР ДИРЕКТОРЫ 
7.4.1. Қордың күнделікті қызметінің басқаруын Директор 

жүргізеді. Егер Қор Директорінің өкілеттіктерінің мерзімі 

белгіленбеген болса, онда ол шектелмеген мерзімге 

тағайындалған болып есептеледі. 
7.4.2. Қордың Директоры Қамқоршылық кеңестің 

шешімдері негізінде қызмет атқарады және оларға есеп 

береді. 
7.4.3. Қор Директоры Жалпы жиналыстың ерекше 

кұзырындағы сұрақтардан басқа Қор қызметінің барлық 

сұрақтарын шешеді. 
7.4.4. Директор өзіне берілген өкілеттілік шеңберінде 

сенімхатсыз Қордың атынан барлык іс - әрекеттерді 

жүзеге асыру, Қор мүдделерін білдіру, келісім-шарттар 

жасау, оның ішінде еңбек шарттарын, сенімхаттар беру, 

банктерде валюта есеп-шотын қосқанда барлық есеп-

шотгар ашу, құралдарды басқару құқығын қолдану, 

орындалуы міндетті болып табылатын бұйрықтар шығару 

және баска әрекеттер жасау құқылы. 
7.4.5. Директор Қордың барлық қызметі үшін, сондай- ақ 

оның іс жүргізу жұмыстарының дұрыс және адал 

жүргізілуі үшін жауапты. Директор заңнама мен осы 

Жарғының талаптарына сәйкес Қордың мүлкін басқарады. 
 

 

 

 

7.3.5. Большинство членов Попечительского совета не 

могут составлять лица, связанные браком и близким 

родством, а также быть штатными работниками Фонда. 
7.3.6. Порядок деятельности Попечительского совета и 

принятия им решений определяется настоящим уставом, а 

также правилами и иными документами, принятыми 

общим собранием. 
7.3.7. Заседания Попечительского совета проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
7.3.8. Заседания Попечительского совета считаются 

полномочными, если на низ присутствуют не менее трех 

членов Попечительского совета. 

7.3.9. При голосовании в Попечительском совете каждый 

член совета имеет один голос. 
7.3.10. Решения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Попечительского 

совета, участвующих в заседании; 
7.3.11. За убытки, причиненные Фонду и третьим лицам 

вследствие ненадлежащего осуществления 

Попечительским советом контроля за деятельностью его 

исполнительного органа, члены Попечительского совета 

несут ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

7.3.12. К компетенции Попечительского совета относится: 
- Рассмотрение принципиальных вопросов, выдвинутых 

Директором Фонда; 
- Разработка проектов внесения изменений и дополнений 

в Устав Фонда, определение состава исполнительного 

органа для утверждения Общим собранием Учредителей; 

обсуждение вопросов, не имеющих отношения к Общему 

собранию, но имеющих отношения только к деятельности 

Фонда; 
- Принятие годовой отчетности Директора Фонда и 

представление его на утверждение Общего собрания; 
- Утверждение финансового проекта Фонда и внесение 

изменений и дополнений; 
- Заслушивание сообщений Директора Фонда; 
- Любые другие вопросы, не противоречащие 

законодательству Республики Казахстан. 
7.3.13. Попечительский совет подотчетен Общему 

собранию Учредителей Фонда. 
7.4. ДИРЕКТОР ФОНДА 
7.4.1. Текущее руководство деятельностью Фонда 

обеспечивается Директором Фонда. Если срок 

полномочий Директора Фонда не установлен, то он 

считается утвержденным на неограниченный срок. 
7.4.2. Директор Фонда действует на основании и во 

исполнение решений Общего собрания Учредителей и 

Попечительского совета и подотчетен им. 
7.4.3. Директор Фонда решает все вопросы деятельности 

Фонда, за исключением тех, которые входят в 

исключительную компетенцию Общего собрания. 
7.4.4. Директор вправе без доверенности, в пределах 

предоставленных ему полномочий, осуществлять все 

действия от имени Фонда; представлять его интересы, 

заключать договора, в том числе трудовые, выдавать 

доверенности, открывать в банках расчетный и другие 

счета, включая валютный, пользоваться правом 

распоряжения приказы и выполнять другие действия. 
7.4.5. Директор несет ответственность за всю 

деятельность Фонда, а также за правильное и 

добросовестное ведение его делопроизводства, Директор 

управляет и распоряжается имуществом Фонда в 

соответствии с требованиями законодательства и 

настоящего устава. 

 

 
 



7.4.6. Директор алдын-ала үш ай бүрын жазбаша түрде 

Жалпы жиналысқа хабар беріп, кез келген уақытта 

міндетгерін орындаудан бас тарта алады. 
7.4.7. Қызметі құқыққа, жарғылық мақсаттарға қарама- 

қайшы сипатта немесе Қорға зиян тигізеді деп табылса, 

Директор тек Жалпы жиналыстың шешімімен мерзімінен 

бұрын міндеттен босатылуы мүмкін. 

7.4.8. Директор Жалпы жиналыстың шешімдерін 

орындауды жүзеге асырады және Қор басқармасына 

бюджет бойынша бағытты белгілейді. 
7.4.9. Директор Жарғыға сәйкес кұрылтайшылардың 

Жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жататын 

әрекеттерден басқа, Қордың максаттарына жету үшін 

қажетті басқа да кез келген әрекеттер жасауға құқығы бар. 
7.5. РЕВИЗИЯЛЫҚ КОМИССИЯ 
7.5.1. Ревизиялық комиссия Қордың бақылаушы органы 

болып табылады, сонымен қатар келесі кұкықтарга ие: 
1) Қордың каржылық және шаруашылық қызметін 

бақылау; 
2) Материалдық кұндылыктардың жағдайы мен тіркеуін 

тексеру; 

3) Қорда істердің уақытын және дұрыс атқаруын, жеке 

және заңды тұлғалардың өтініштерімен жұмыстың 

жағдайын тексеру; 
4) Қор қызметімен байланысты сұрақтарда бақылаушы 

органдарға әдістемелік көмек көрсету; 
5) жүргізілген тексерудің нәтижелерін 

құрылтайшылардың Жалпы жиналысына ұсыну. 
7.5.2. Ревизиялық комиссия үш мүшеден тұрады. 
7.5.3. Ревизиялық комиссия отырыстары қажеттілігіне 

қарай, бірақ жылына кем дегенде бір рет өткізіледі. Екі 

мүшеден артық кұрам болса ғана, Ревизиялық комиссия 

отырыстарының заңды күші танылады. 
7.5.4. Ревизиялық комиссия отырыстарын Төраға 

жүргізеді. 
7.5.5. Ревизиялық комиссия отырысында қатысқан 

Ревизиялық комиссияның барлық мүшелері қол қоятын 

хаттама жүргізіледі. 
7.5.6. Ревизиялық комиссия шешімдері ашық дауыс беру 

жолымен, көпшілік дауыспен қабылданады. Ревизиялық 

комиссияның әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дауыс беруде 

дауыс саны теңескен жағдайда, Ревизиялық комиссия 

Төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 
7.5.7. Ревизиялық комиссия қызметін атқару Қордың 

құрылтайшыларының біреуіне жеке ревизор ретінде 

тапсырылуы мүмкін. 
7.5.8. Құрылтайшылардың жалпы жиналысының 

рұксатымен Ревизиялық комиссия өз жүмысына 

мамандарды тартуы мүмкін. Ревизиялық комиссия 

мүшелері келесі мерзімге бірнеше рет сайлануы мүмкін. 
7.5.9. Ревизиялық комиссия жыл сайын жоспарлы 

тексерістер өткізеді және Жалпы жиналысқа есеп береді. 

Жалпы жиналыстың шешімімен жоспардан тыс 

тексерістер мен бакылаулар өткізілуі мүмкін. 
7.5.10. Ревизиялық комиссия Қордың тұрған жерінде 

бүкіл мүлкін, сондай-ақ бір жыл ішінде жасалған 

жұмыстар мен Қордың сәйкесінше шығындарын тексере 

алады. Директор ревизиялық комиссияға кажет көмекті 

көрсетуге міндетті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.6. Директор вправе в любое время отказаться от 

исполнения обязанностей, поставив в известность об этом 

Общее собрание в письменной форме за три месяца до 

фактического отказа. 
7.4.7. Директор может быть досрочно освобожден от 

занимаемой должности лишь решением Общего собрания, 

в случае, если будет установлено, что его деятельность 

носит противоправный характер, противоречит уставным 

целям или может нанести ущерб Фонду. 
7.4.8. Директор осуществляет реализацию решений 

Общего собрания учредителей и определяет ориентацию 

по части бюджета для руководства Фонда. 
7.4.9. Директор вправе совершать любые другие 

юридические и фактические действия, необходимые для 

достижения целей Фонда, за исключением тех, которые в 

соответствии с уставом отнесены к исключительной 

компетенции Общего собрания учредителей. 
7.5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
7.5.1. Ревизионная комиссия является контрольным 

органом Фонда, которая: 
1) контролирует финансовую и хозяйственную 

деятельность Фонда; 
2) проводит ревизии состояния и учета материальных 

ценностей; 
3) проверяет сроки и правильность прохождения и 

рассмотрения дел в Фонде, состояние работы с 

обращениями физических и юридических лиц; 
4) оказывает методическую помощь контролирующим 

органам по вопросам, связанным с деятельностью Фонда; 
5) представляет результаты проведенных проверок 

Общему собранию Учредителей Фонда. 
7.5.2. Ревизионная комиссия состоит из трех членов. 
7.5.3. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на 

них присутствуют не менее двух членов. 
7.5.4. Заседания Ревизионной комиссии ведет Директор. 
7.5.5. Во время заседания Ревизионной комиссии ведется 

протокол, который подписывается всеми членами 

Ревизионной комиссии, присутствующими на заседании. 
7.5.6. Решения Ревизионной комиссии принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним 

голосом. В случае, если при голосовании возникнет 

равенство голосов, то голос Председателя Ревизионной 

комиссии является решающим. 
7.5.7. Исполнение функции Ревизионной комиссии может 

быть поручено одному из учредителей Фонда в качестве 

единоличного ревизора. 
7.5.8. С разрешения Общего собрания учредителей 

Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе 

экспертов. Члены Ревизионной комиссии могут 

неоднократно избираться на очередной срок. 
7.5.9. Ревизионная комиссия проводит ежегодные 

плановые ревизии и отчитывается перед Общим 

собранием. По решению Общего собрания могут быть 

проведены внеплановые ревизии и проверки. 
7.5.10. Ревизионная комиссия вправе производить осмотр 

и ревизию всего имущества Фонда на местах и проверку 

произведенных в течение года работ, ровно, как и 

соответствующих расходов Фонда. Директор обязан 

оказывать Ревизионной комиссии необходимое 

содействие. 

 
 
 
 
 



7.5.11. Ревизиялық комиссияның алдын ала талқылануына 

келер жылдың сметасы мен жұмыс жоспары ұсынылады, 

оның Ревизиялық комиссияның қорытындысымен бірге 

Директор Жалпы жиналысқа ұсынады. 

7.5.12. Ревизиялық комиссия қажет болған жағдайда 

Директорден төтенше Жалпы жиналыстың шакырылуын 

талап ете алады. Ревизиялық комиссия барлық жиналган 

талкылаулар мен комиссия мүшелері тарапынан 

ұсынылған айрықша пікірлерді хаттамаға енгізеді. 
7.5.13. Ревизиялық комиссия мүшелері Директордың 

өткізген жиналыстарына дауыс беру кұкығынсыз 

бақылаушы ретінде қатыса алады. 

 

8. ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАР ҚҰРАМЫНАН ШЫҒУ 
8.1. Қордан құрылтайшының шығуы үшін Жалпы 

жиналысқа кем дегенде бір ай бұрын жазулы түрде 

себептері көрсетілген өтініш жазуы тиіс. 
8.2. Құрылтайшыны кұрылтайшылар кұрамынан шығару 

туралы шешім Жалпы жиналыспен бір ай ішінде 

қабылданады. Шешімнің қабылданған күні шығу күні 

болып есептеледі. 
8.3. Жалпы жиналыс кұрылтайшылар құрамынан шығу 

шешімін қабылдағанға дейін, кұрылтайшыны Қор мен 

құрылтайшыларына қатысты өзіне жүктелген міндеттерді 

орындауы тиіс. 

 

9. ҚАРЖЫ ЖЫЛЫ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ 
9.1. Қордың қаржылық жылы Қазакстан Республикасы 

заңнамасымен өзгеше көзделмесе, әрбір күнтізбе 

жылының 1 қаңтарынан 31 жетоқсанына дейін жалғасады: 

тек Қор қызметінің бірінші жылы тіркеу уақытынан 

басталып, сол жылдың 31 желтоқсанында аяқталады. 
9.2. Қордын бухгалтериялық есеп-қисабы Қазақстан 

Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес 

жүргізіледі. 
9.3. Қор өз мүлкін пайдалану туралы есепті Қазақстан 

Республикасы заңнамасына сәйкес жариялайды. 

 

10. ЕҢБЕК ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК  

ӨЗАРА ҚАТЫНАСТАР 
10.1. Қордың үшінші тұлғалармен және еңбек ұжымымен 

арадағы, сондай-ақ, Қор мен құрылтайшылар арасындағы 

қатынастардың сипаты мен тәртібі тараптардың жасасқан 

нақты еңбек және шаруашылық шарттарында белгіленеді. 
10.2. Қор еңбек шарты арқылы жұмысшы жалдауға 

құқылы. 
10.3. Жұмыс режимі Қор Директорының шешімімен 

Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сәйкес 

анықталады. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.11. На предварительное рассмотрение Ревизионной 

комиссии представляются смета и план деятельности на 

предстоящий год, которые Директор с заключением 

Ревизионной комиссии вносит на Общее собрание. 

7.5.12. Ревизионная комиссия, в случае необходимости 

имеет право требовать от Директора созыва 

внеочередного Общего собрания. Ревизионная комиссия 

ведет подробные протоколы всех имевших место 

суждений и заявленных особых мнений отдельных членов 

комиссии. 

7.5.13. Члены Ревизионной комиссии имеют право 

присутствовать на заседаниях, проводимых Директором, в 

качестве наблюдателя без права голоса. 

 

8. ВЫХОД ИЗ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. Выход учредителя осуществляется путем подачи 

письменного мотивированного заявления Общему 

собранию Фонда, не позднее чем за месяц до выхода. 

8.2. Решение о выходе учредителя принимается общим 

собранием в течение одного месяца со дня подачи 

заявления. Дата принятия решения считается датой 

выхода. 

8.3. До принятия Общим собранием решения о выходе 

учредитель должен исполнить ранее принятые им на себя 

обязательства по отношению к Фонду, его учредителям. 

 

9. ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ОТЧЕТНОСТЬ 

9.1. Финансовый год Фонда начинается первого января и 

заканчивается тридцать первого декабря каждого 

календарного года, если иное не предусмотрено 

законодательством Республики Казахстан, за 

исключением того, что первый год деятельности 

начинается с даты регистрации Фонда и заканчивается 

тридцать первого декабря данного года. 

9.2. Учет и отчетность Фонда ведутся в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан. 

9.3. Фонд публикует отчет об использовании своего 

имущества в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

 

10. ТРУДОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

10.1. Характер и порядок взаимоотношений Фонда с 

третьими лицами и трудовым коллективом, а также между 

Фондом и учредителями определяются в конкретных 

трудовых и хозяйственных соглашениях, заключаемых 

сторонами. 

10.2. Фонд вправе производить наем работников с 

заключением трудового контракта. 

10.3. Режим работы устанавливается решением Директора 

Фонда в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


