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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Қазақстан кедендік делдарының
(өкілдерінің) Ассоциациясы» Заңды
тұлғалардың бірлестігі, ары қарай
«Ассоциация», Қазастана
Республикасының азаматтық Кодексіне
сəйкес құрылған жəне Құрылтайшылық
шарт, осы Жарғы мен Қазасқстан
Республикасының заңдары негізінде
əрекет етеді.
1.2. Ассоциация нағыз мүшелері ретінде
қазақстандық кеденік делдардарын,
кедендік қоймалар жəне уақытша
сақтау қоймаларының иерерін, кедендік
тасымалдаушыларды,сонымен бірге өз
ісөəрекетімен кедендік қызмет көрсету
нарығының дамуына қолбағыс ететін
өзге ұйымдарды біріктіреді.
1.3. Ассоциацияның барлық сайланған
лауазымды тұлғалары өздерінің
қызметтерін, əдеттегідей, ақысыз
орындайды.
1.4. Ассоциацияның əрекет ету мерзімі
шектелмеген.
1.5. Ассоциацияның толық атауы:
-қазақ тілінде – «Қазақстан кедендік
делдалдарының (өкілдерінің)
ассоциациясы» Заңды тұлғалардың
бірлестігі, сокращённо – «ҚКД(ө)А» ЗТБ;
-орыс тілінде- Объединение юридических
лиц «Казахстанская ассоциация
таможенных брокеров (представителей)»,
сокращённо – ОЮЛ «КАТБ(П)».
1.6. Ассоциацияның орналасу орны:
050000, Қазақстан Республикасы, Алматы
қаласы, Алмалы ауданы, Наурызбай батыр
көшесі/ Толе би көшесі, үй № 65-69/73а.

1.1. Объединение юридических лиц
«Казахстанская Ассоциация таможенных
брокеров (представителей)», в дальнейшем
именуемая “Ассоциация”, создана в
соответствии с Гражданским кодексом
Республики Казахстан и действует на
основании Учредительного договора,
настоящего Устава и законодательства
Республики Казахстан.
1.2. Ассоциация объединяет в качестве
действительных членов казахстанских
таможенных представителей, владельцев
таможенных складов и складов временного
хранения, таможенных перевозчиков, а
также иные организации, содействующие
своей деятельностью развитию рынка услуг
в сфере таможенного дела.
1.3. Все выборные должностные лица
Ассоциации исполняют свои должностные
функции, как правило, безвозмездно.
1.4. Срок действия Ассоциации не
ограничен.
1.5. Полное наименование Ассоциации:
- на казахском языке – «Қазақстан кедендік
делдалдарының (өкілдерінің)
ассоциациясы» Заңды тұлғалардың
бірлестігі, сокращённо – «ҚКД(ө)А» ЗТБ
- на русском языке – Объединение
юридических лиц «Казахстанская
ассоциация таможенных брокеров
(представителей)», сокращённо – ОЮЛ
«КАТБ(П)».
1.6. Место нахождения Ассоциации:
050000,Республика Казахстан, г. Алматы,
Алмалинский район, ул.Наурызбай батыра/
ул.Толе би, дом № 65-69/73а.

2.

АССОЦИАЦИЯНЫҢ ЗАҢДЫ
МƏРЕТЕБЕСІ ЖƏНЕ ҚҰЗЫРЕТІ

2.1. Ассоциация заңды тұлға болып
табылады , дербес балансы , ұлттық
жəне шет ел валютасындағы шоттары,
өз атауы бар мөрі, төрткіл мөрі мен
блалкілері бар.
2.2. Ассоциация заңды тұлға құқықтарын
оның мемлекетік тіркеу сəтінен бастап
алады.
2.3. Ассоциация коммерциялық емес ұйым
болып саналады. Кез –келген

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ
АССОЦИАЦИИ
2.1. Ассоциация является юридическим
лицом, имеет самостоятельный баланс,
счета в национальной и иностранной
валюте, печать, штамп и бланки со своим
наименованием.
2.2. Ассоциация приобретает права
юридического лица со дня её
государственной регистрации.
2.3. Ассоциация является некоммерческой
организацией. Получаемые из любых
источников средства направляются на

көздерден алынған қаражаттар
Ассоциацияның іс-əрекетіне
байланысты жарғылық міндеттерді
орындауға бағытталады, жəне де оның
мүшелері арасында олардың табысы
ретінде улестіріліп таратылмайды.
2.4. Ассоциацияның құқықтық ережелері
мен іс-əрекеті Қазақстан
Репсубликасының
заңдарымен,Құрылтайшылық шартта
жəне Жарғыда қарастырылмаған
жағдайда Қазақстан Республикасыны
заңдарының ережелері қолданылады.
2.5. Ассоциация өзінің іс-əрекетінің
белгіленген мақсаттары мен
міндеттерін орындау үшін өз атынан
мəмілелер жасауға , мүліктік жəне мүлік
емес құқықтарды алуға жəне өзіне
міндет артуға,сотта талапкер жəне
жауапкер болуға құқықты.
2.6. Ассоциация өз иелігіндегі мүліктің
(ғимараттар,құрылыстар,тұрғын үй
қоры,көлік,жабдықтар,инвентарь,ақшал
ай қаражаттар,бағалы қағаздар жəне
өзге мүліктер) меншікті иесі болып
табылады жəне іс-əрекетінің
мақсаттары мен мүліктік тиісті
қажеттілігіне қарай, қазақстандық
заңдарға сəйкес, өзінің жеке
меншілігіндегі мүлікке ие болуды,
пайдалану мен биленуді жүзеге
асырады.
2.7. Ассоциация өз міндеттемелері
бойынша өз қаражаттарымен жəне
Қазастан Республикасының заңдарына
сəйкес өндіріп алуға талап етілетін
өзінің барлық мүлігімен жаупкершілілк
тартады. Ассоциация банк
мекемелерінде шоттар ашады.
Ассоциация есептесу опреацияларын
іске асыру үшін өз бетімен банктерді
таңдап алады.
2.8. Ассоциация қазақстандық жəне
шетелдік орталық жəне жергілікті
мемлекеттік орындармен жəне басқа
ұйымдармен тікелей қатынастар орната
алады, шетелдік жəне халықаралық
ұйымдарды іс-əрекетіне қатысп,
олармен ынтымақтаса алады, сонымен
бірге шет елдерде өз өкілдіктерін аша
алады.
3.

Ассоциацияның ұйымдастырылуы
жəне іс-əрекет принциптері

Ассоциация келесі принциптер негізінде
ұйымдыстырылған жəне əрекет етеді:

решение уставных задач, связанных с
деятельностью Ассоциации, и не
распределяются между её членами в
качестве их дохода.
2.4. Правовое положение и деятельность
Ассоциации регламентируется
законодательством Республики Казахстан,
Учредительным договором и настоящим
Уставом Ассоциации. В случаях, не
предусмотренных Учредительным
договором и Уставом, применяются
положения законодательства Республики
Казахстан.
2.5. Ассоциация для выполнения
установленных целей и задач своей
деятельности вправе от своего имени
совершать сделки, приобретать
имущественные и личные неимущественные
права и нести обязанности, выступать
истцом и ответчиком в суде.
2.6. Ассоциация является собственником
принадлежащего ей имущества (здания,
сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, денежные
средства, ценные бумаги и иное имущество)
и осуществляет согласно казахстанскому
законодательству владение, пользование и
распоряжение находящимся в её
собственности имуществом в соответствии с
целями своей деятельности и назначением
имущества.
2.7. Ассоциация отвечает по своим
обязательствам собственными средствами
и всем своим имуществом, на которое
может быть обращено взыскание в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан. Ассоциация
открывает в учреждениях банков счета в
тенге и иностранной валюте для расчётных
операций. Ассоциация самостоятельно
выбирает банки для осуществления
расчётных операций.
2.8. Ассоциация может непосредственно
вступать в отношения с казахстанскими и
иностранными центральными и местными
государственными органами и другими
организациями, участвовать в деятельности
иностранных и международных организаций
и сотрудничать с ними, а также открывать
свои представительства за рубежом.
Ассоциация участвует в международном
научном обмене, проводит и участвует в
проведении международных научных
конференций, круглых столов и
симпозиумов.
3. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И

Ассоциация мүшелерінің құрамына еркін
қіру жəне шығу;
Ассоциация мүшелерінің тəуелсіздігі;
Қазақстан Рсепубликасының
Конституциясын, коммерциялық емес
ұйымдардың іс-əрекеттерін реттейтін
Қазақстан Рсепубликасының заңдарын,
жəне басқа да заңдарды сақтау;
Мемлекеттік орындар, қоғамдық ұйымлар
жəне деке лауазымды тұлғалар тарапынан
Ассоциация мне оның мүшелерінің кəсіптік
іс-əрекетіне араласудың кез-келген түрін
болдырмау;
Ассоциацияіс-əрекетінің жариялылығы,
ашықтығы;
Ассоциацияның, оның сандық құрамы,
Ассоциация мүшелерінің құрамына
қабылдау мен одан шағару тəртіптері
жайлы мəселелерді қоса, өзін-өзі басқару;
Ассоциацияның сайланған жəне лауазымды
тұлғаларының Ассоциация Съездінің
алдынан есел беру;
Ассоциация мүшелерінің тікелей
тапсырылған өкілетті күштері мен
қызметтері шегінде басқару орындарының
шешімдерінің міндетті түрде болуы;
Əр түрлі халықаралық ұйымдарға
қатысумен қоса кең жəне жан-жақты
халықаралық ыңтымақтасу.
4.

Ассоциацияның мақсатфы жəне ісəрекет пəні.

Ассоциацияның құрылу мақсаттары;
- кеден ісі саласындағы қызметті
жүзеге асыратын тұлғаның
кəсіпкерлік іс-əрекеттіғң дамуына,
оның Қазақстан Республикасының
шаруашылық жүйесіне
интеграциялануына ықпал етуҢ
- Ассоциация мүшелерінің іс-əрекетін
біріктіру мен байланыстыру;
- Ассоциация мүшелерінің ортақ
мүліктік мүдделерін білдіру жəне
қорғау;
- Кедендік қызмет көрсетудің заманға
сай инфрақұрылымын
ұйымдастырылуы мен дамытылуына
қолайлы жағдайлар турғызу;
кеден ісі саласындағы қызметті
жүзеге асыратын тұлға ларды
заманға сай инфрақұрылымын
қалыптастыру;
- Кедендік хаттау мен бақылау,
кедендік заңдарды насихаттау мен
кадрлар дайындау,кедендік
орындарға қолбағыс көрсету

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
Ассоциация организована и действует на
основе следующих принципов:
- добровольности вступления и выхода из
состава членов Ассоциации;
- независимости членов Ассоциации;
- соблюдения Конституции Республики
Казахстан, законодательства Республики
Казахстан, регулирующего деятельность
некоммерческих организаций, и других
законов;
- недопустимости любых форм
вмешательства в профессиональную
деятельность Ассоциации и её членов со
стороны государственных органов,
общественных организаций и отдельных
должностных лиц;
- гласности, открытости деятельности
Ассоциации;
- самоуправления Ассоциации, включая
самостоятельность решения вопросов о ее
численном составе, условиях и порядке
приема и исключения из состава членов
Ассоциации;
- подотчетности всех выборных и
должностных лиц Ассоциации Съезду
Ассоциации;
- обязательности решений руководящих
органов Ассоциации в рамках полномочий и
функций, прямо им делегированных её
членами;
- широкого и всестороннего международного
сотрудничества, включая участие в
различных международных организациях.
4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АССОЦИАЦИИ
Ассоциация создана в целях:
- содействия развитию
предпринимательской деятельности лицам,
осуществляющим деятельность в сфере
таможенного дела, ее интегрирования в
хозяйственную систему Республики
Казахстан;
- объединения и координации деятельности
членов Ассоциации;
- представления и защиты общих
имущественных интересов членов
Ассоциации;
- создания благоприятных условий для
организации и развития современной
инфраструктуры таможенных услуг;
- формирования современной
инфраструктуры услуг лицам,
осуществляющим деятельность в сфере

-

облысында Қазақстан
Республикасының кедендік
орындарымен конструктивті түоде
ынтамақтасы;
Шет ел мемлекеттерінің
ұйымдарымен жəне халықаралық
бірлестігімен Ассоциация ісəрекетінің бағыттары бойынша
ынтамақтасу.

Ассоциация іс-əрекетінің пəні:
- Ассоциация мүшелерінің ісəрекеттері біріктіру жəне
байланыстыру;
- кеден ісі саласындағы қызметті
жүзеге асыратын тұлғалардың ісəрекетін жеңілдету заңнамаларын
құрастыру жəне жетілдіру;
- Ассоциация мүшелеріне олардың
кəсіптік іс-əрекетінің мəселелері
бойынша көмек көрсету;
- Еліміз ішіндегі жəне шет елдердегі
серіктермен іс байланыстарына
ықпал ету жəне орнату;
- Ассоциация мүшелерінің іс-əрекетіне
ақпараттық жəне заңдық демеу
көрсету;
- Ассоциация мүшелеріне заңдық,
консультативтік жəне ақпараттық
көмек ұсыну;
- Мемлекеттік орындар жəне қоғамдық
ұйымдарда Ассоциация мүшелерінің
ортақ мүдделерін білдіру жəне
қорғау;
- Кедендік заңдарды қолдау, кедендік
процедураларды жақсарту ,
ақапарттық айырбас мəселелері
бойынша Қазақстан
Республикасының кедендік
орындарымен өзара қатынастарды
қамтамассыз ету;
- Кедендік заңдарды насихаттау;
- кеден ісі саласындағы қызметті
жүзеге асыратын тұлғалардын
кедендік қызмет көрсету
облысындағы білім беру жуйесін
дамыту жəне кадрлар дайындау
бойынша бағдамаларды жүзеге
асыруда ат салысу;
- өз бетімен де, кедендік орындармен
бірігіп те семинарлар , симпозиудар,
мəжілістер, көрмелер, соның ішінде
халықаралық, өткізу;
кедендік хаттау жəне Ассоциация ісəрекетінің басқа да бағыттары
бойыша мамандар дайындауға
əдістемелік көмек кəрсету;

таможенного дела ;
- конструктивного сотрудничества с
таможенными органами Республики
Казахстан в области организации
таможенного оформления и контроля,
пропаганды таможенного законодательства
и подготовки кадров, оказания содействия
таможенным органам;
- сотрудничества с организациями
иностранных государств и международными
объединениями по направлениям
деятельности Ассоциации.
Предметом деятельности Ассоциации
является:
- объединение и координация деятельности
членов Ассоциации;
- разработка и совершенствование
законодательства упрощающего
деятельность лицам, осуществляющим
деятельность в сфере таможенного дела
-методического
и
технического
обеспечения
их
деятельности;
- оказание помощи членам Ассоциации по
вопросам
их
профессиональной
деятельности;
- содействие и установление деловых
связей с партнёрами внутри страны и за
рубежом;
информационная
и
юридическая
поддержка
деятельности
членов
Ассоциации;
предоставление
юридической,
консультативной
и
информационной
поддержки
членам
Ассоциации;
- представление и защита общих интересов
членов Ассоциации в государственных
органах и общественных организациях;
обеспечение
взаимодействия
с
таможенными
органами
Республики
Казахстан
по
вопросам
применения
таможенного
законодательства,
оптимизации
таможенных
процедур,
информационного
обмена;
пропаганда
таможенного
законодательства;
участие
лиц,
осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела, в
реализации программ по развитию системы
образования
и
подготовки
кадров,
- проведение как самостоятельно, так и
совместно
с
таможенными
органами
семинаров,
симпозиумов,
совещаний,
выставок, в том числе международных;
- оказание методической помощи в
подготовке специалистов по таможенному
оформлению и другим направлениям

-

-

-

-

-

-

-

Ассоциация мəселелерін шешу
мақсатындағы шаруашылық
субъектілердің іс-əрекетінқұру жəне
қамтамасыз ету;
Шетелдік кедендік делдардарының
бірлестіктерумен, кедендік
қоймалардың иелерімен жəне
кедендік
тасымалдаушылармен,сонымен
бірге халықаралық жəне ұлттық
бірлестіктермен ,кеңстермен
Ассоциация іс-əрекетінің мəселелері
бойынша байланыстар оранту жəне
дамыту;
Кəсіпкерлік іс-əрекетті,осы салада
эрекет етуші нормативтік құқықтар
актілердізерттеу мен талдау,оларды
жетілдіру мəселесі бойынша
ұсыныстар жасау;
Қаржылық жəне экономикалық
жағдайы Қазасқстан Республикасы
мен шет елдердегі кəсіпкерлік ісəрекет үшін сенімді серік ретінде
жарайтынын дəлелдейтін , өз ісəрекетін кедендік қызмет көрсету
облысында жузеге асыратын ,
Қазақстана Республикасының
кəсіпорындарының, ұйымдарының
реестірін жургізу,
Қазақстандық жəне шетелдік
фирмаларға,ұйымға, олардың
бірлестіктеріне, одақтарына,
ассоциацияларына Ассоциация ісəрекетінің мəселелері бойынша
ақпараттық жəне кеңес беру
қызметтері көмек ретінде көрсету;
Политикалық жəне экономикалық
əдістермен əрекеттердің жұмыс
істеуін анықнау үшін кəсіпкерлік
саласында социологиялық
сұрастыру өткізу;
Кедендік қызмет көрсету
облысындағы кəсіпкерлік іс-əрекетті
насихаттау жəне ақпараттық
қамтамасыз ету мақсатымен өзінің
жеке мезгілді басылымын жəне
басқа да баспа материалдарын
шығару;
Баспагерлік жəне жарнамалық
қызмет көрсету;

деятельности
Ассоциации;
- создание и обеспечение деятельности
хозяйствующих субъектов в целях решения
задач
Ассоциации;
- установление и развитие связей с
иностранными объединениями таможенных
брокеров,
владельцами
таможенных
складов и таможенными перевозчиками, а
также международными и национальными
объединениями, союзами по вопросам
деятельности
Ассоциации;
- изучение и анализ предпринимательской
деятельности, применения действующих в
данной области нормативных правовых
актов и внесение предложений по их
совершенствованию;
ведение
реестра
предприятий,
организаций
Республики
Казахстан,
осуществляющих свою деятельность в
области таможенных услуг, финансовое и
экономическое
положение
которых
свидетельствует об их надёжности как
партнёров
для
предпринимательской
деятельности в Республике Казахстан и за
рубежом;
- оказание помощи казахстанским и
зарубежным фирмам, организациям, их
объединениям,
союзам,
ассоциациям
информационных и консультационных услуг
по вопросам деятельности Ассоциации;
-проведение социалогических опросов в
предпринимательской среде для
определения эффективности политики,
методолокии экономических мер и действий.
- издание собственного периодического
издания и других печатных материалов в
целях пропаганды и информационного
обеспечения предпринимательской
деятельности в области таможенных услуг;
- оказание издательских и рекламных услуг.
5. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

5.1. В Ассоциации устанавливается два
вида членства:
- действительное;
- ассоциированное.
5.2. Действительными членами Ассоциации
могут быть исключительно казахстанские
юридические лица, независимо от их
организационно-правовой формы или
5. Ассоциациядағы мүлік.
формы собственности, постоянно
занимающиеся предпринимательской
деятельностью в качестве лиц,
5.1. Ассоциацияда мүліктің екі түрі
осуществляющих деятельность в сфере
орнатылған: нағыз;ассоциацияланған.
5.2. Ассоциацияның нағыз мүшелері ретінде таможенного дела.
5.3. Ассоциированными членами
өздерінің ұйымдық-құқықтық түрі мен

меншік түрінде тəуелсіз, кеден ісі
саласындағы қызметті жүзеге асыратын
тұлғалар бола алады.
5.3. Ассоциацияның ассоциацияланған
мүшелері өздерінің ұйымдық-құқықтық
түрі мен меншік түрінде тəуелсіз, кеден
ісі саласындағы қызметті жүзеге
асыратын тұлға, бірақ іс-əрекеттері
кедендік қызмет көрсетумен жəне
қамтамасыз етумен байланысты занды
тұлғалар бола алады. Шетел заңды
тұлғаларды Ассоциацияның
ассоциацияланған мүшелері бола
алады.
5.4. Егер заңды тұлға бола аладыттін негізгі
бағыты кедендік қызметке тікелей
байланысты болатын болса, онда
Ассоциация Кенесінің шешімімен жəне
ассоциацияланған мүшесі арызы
бойынша Ассоциацияның
ассоциацияланған мүшесіне нағыз
мүшелік берілуі мүмкін.
6.

Мүшелер мен Ассоциацияның
құқықтары жəне міндеттері.

6.1. Ассоциацияның мүшелері
өздерініңзаңды жəне экономикалық
дербестігін сақтайды.
6.2. Ассоциацияның мүшелері басқа
Ассоциациялардың мүшелері болып
табыла алады.
6.3. Ассоциацияның мүшесінің құқықтары:
- осы Жарғымен қарастырылған тəртіп
бойынша Ассоциация істерін
басқаруға қатысу;
- Ассоциацияның іс-əрекеті мүлігінің
жағдайы жөнінде ьəлімет алу;
- Ассоциацияның жоғарғы жəне басқа
органдарының қарауына ұсыныстар
жасау;
- Ассоциация қызметтерін ақысыз
пайдалану;
- Қаржылық жылының сонында
Ассоциация мүшелеріне өз еркімен
шығұ.
6.4. Ассоциация мүшелерінің міндеттері:
- осы Жарғы ережелерін сақтау;
- Ассоциацияның жоғарғы жəне басқа
органдарының шешімдерін орындау;
- Мүшелікке кіру,ай сайынғы
мақсаттық жарналарды дер кезінде
салу;
- Ассоциацияға оның іс-əрекетімен
байланысты мəселелерді шешу үшін
қажетті ақпарат беру;
- Коммерциялық құпияны сақтау ,

Ассоциации могут быть юридические лица,
независимо от их организационно-правовой
формы или формы собственности,
включенные или не включенные в реестр,
осуществляющие либо нет деятельность в
качестве лиц, осуществляющее
деятельность в сфере таможенного дела; ,
но осуществляющих деятельность,
непосредственно связанную с
внешнеэкономической деятельностью.
Ассоциированным членами Ассоциации
могут быть иностранные юридические лица.
5.4. По решению Совета Ассоциации и
заявлению ассоциированного члена
Ассоциации, может быть предоставлено
действительное членство в случае, если
основным направлением деятельности
данного юридического лица, является
деятельность в сфере таможенного дела
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
И АССОЦИАЦИИ
6.1. Члены Ассоциации сохраняют свою
юридическую и экономическую
самостоятельность.
6.2. Члены Ассоциации могут являться
членами иных Ассоциаций.
6.3. Член Ассоциации имеет право:
- участвовать в управлении делами
Ассоциации в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом.
- получать информацию о деятельности
Ассоциации и состоянии её имущества;
- вносить предложения на рассмотрение
высших и других органов Ассоциации;
- безвозмездно пользоваться услугами
Ассоциации;
- по своему усмотрению выйти из состава
Ассоциации по окончании финансового года.
6.4. Член Ассоциации обязан:
- соблюдать положение настоящего Устава;
- выполнять решения высших и других
органов управления Ассоциации;
- своевременно вносить вступительные,
ежемесячные и целевые взносы;
- предоставлять Ассоциации информацию,
необходимую для решения вопросов,
связанных с ее деятельностью;
- соблюдать коммерческую тайну, не
передавать третьим лицам научнотехническую продукцию и не разглашать
конфиденциальную информацию,
полученную от других членов Ассоциации,
без их согласия.
6.5. При голосовании каждому
действительному члену Ассоциации

ғылыми-техникалық өнімдерді үшінші
жақтарға бермеу жəне
Ассоциацияның басқа мүшелеріне
алынған мəлеметтерді келісімінсіз
жария етпеу.
6.5. Дауыс беру кезінде Ассоциацияның
əрбір нағыз мүшесіне , оның барлық
филиалдары мен еншілес
компанияларын қоса,бір дауыс
беріледі. Ондайда өзінің лауазымына
қарай немесе өкіл етіп жіберген
Ассоциация мүшесінің сенімхаты бар
болса ғана Ассоциация мүшесінің кезкелген өкілі даус беруге қатыса алады.
6.6. Ассоциацияның ассоциацияланған
мүшелері оның нағыз мүшелерінің
Ассоциация Съездінің мəжілістрерінде
даус беру құқығы мен Ассоциацияның
басқару органдарына сайлау құқығына
басқа барлық құқтарына ие болады.
6.7. Ассоциацияның ассоциацияланған
мүшелері осы Жарғының 6.4. пунктінде
көрсетілген міндеттерді атқарады.
6.8. Ассоциацияға мүшеінің кінəсі бойынша
келтірілген зиян , Ассоциация Кеңесінің
шешімі бойынша, мүшесімен толық
көлемде өтеледі. Келтірілген зиянның
орнын толтыру үшін төленүге тиісті
сомалар, Ассоциацияның есеп
шоттына, сəйкес шешімнің қабылданған
күнінен бастап бір айдан кеш
қалдырылмай, төленүі тиіс.
6.9. Ассоциация өзінің мүшелеріне қатысты
жоғарғы орган болып табылмайды.
Мүшелеріне қатысты Ассоциация
олардың өз еркімен Ассоциацияға
берген өкілетті күштеріне ғана ие
болады жəне тапсырған қызметтерін
ғана орындайды.
6.10. Өз қызметтерін жəне өкілетті
куштерін жүзеге асыру үшін Ассоциация
өз құрамында ғылыми, ақпараттық,
баспагерлік жəне жарнамалық
орталықтарды, заң қызметін жəне басқа
қажетті бөлімшелерді жəне
құрымылдарды құра алады.
7.

Ассоциация мен мүшелердің
жаупкершілігі.

7.1. Ассоциация өз міндеттемелері
бойынша өзінің барлық мүлігімен
жаупкершілік тартады.
7.2. Ассоциация мемлекеттік
міндеттемелері бойынша, ал мемлекет
Ассоциацияның міндеттемелері
бойынша жауапты болмайды.

предоставляется один голос, включая все
его филиалы и дочерние компании. При
этом любой представитель члена
Ассоциации может принять участие в
голосовании только в силу своего
должностного положения или при наличии
доверенности члена Ассоциации, которого
он представляет.
6.6.Ассоциированные члены Ассоциации
обладают всеми правами действительных
членов Ассоциации, за исключением права
голоса на заседаниях Съездов Ассоциации
и права быть избранными в руководящие
органы Ассоциации.
6.7. Ассоциированные члены Ассоциации
несут обязанности, указанные в п.6.4.
настоящего Устава,
6.8. Ущерб, причиненный Ассоциации по
вине его члена, возмещается им в полном
объеме по решению Совета Ассоциации.
Суммы, подлежащие внесению членом
Ассоциации в возмещение причиненного им
ущерба, вносятся на расчетный счет
Ассоциации не позднее одного месяца со
дня принятия соответствующего решения.
6.9. Ассоциация не является вышестоящим
органом по отношению к ее членам. В
отношении членов Ассоциация обладает
только теми полномочиями и выполняет те
функции, которые добровольно
делегированы Ассоциации ее членами.
6.10. Для осуществления своих функций и
полномочий Ассоциация может создавать в
своем составе научные, информационные,
издательские и рекламные центры,
юридическую службу и другие необходимые
подразделения и структуры.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АССОЦИАЦИИ И
ЕЕ ЧЛЕНОВ
7.1. Ассоциация отвечает по своим
обязательствам всем своим имуществом.
7.2. Ассоциация не отвечает по
обязательствам государства, а государство
– по обязательствам Ассоциации.
7.3. Ассоциация не отвечает по
обязательствам своих членов.
7.4. Члены Ассоциации несут субсидиарную
ответственность по обязательствам
Ассоциации в размере, не превышающем
ежегодный членский взнос.
7.5. Член Ассоциации, вышедший либо
исключённый в установленном порядке из
состава Ассоциации, несёт субсидиарную
ответственность за предыдущие действия
по обязательствам Ассоциации

7.3. Ассоциация өзінің мүшелерінің
міндеттемелері бойынша жауапкершілік
тартпайды.
7.4. Ассоциацияның мүшелері Ассоциация
міндеттемелері бойынша жыл сайынғы
мүшелік жарнадан аспйтын мөлшерде
субсидиарлық (қосымша) жауапкершілік
тартады.
7.5. Ассоциация құрамынан өз еркімен
шыққан немесе белгіленген тəртіп
бойынша шағарылып жіберілген
Ассоциация мүшесі өзінің Ассоциация
құрамынан шығу немесе шығарылу
сəтінен бастап, Ассоциация
міндеттемелері бойынша өзінің
жарнасына пропорционалды түрде бір
жыл ішінде субсидиарлық (қосымша)
жауапкершілік тартады.
Мүшелердің қабылдау жəне шығу
тəртібі. Ассоциациядан шығарылу.
8.1. Ассоциацияға жаңа мүшелер кіру
мүмкін.
8.2. Ассоциация мүшелер болып:
- осы Жарғыға сəйкес Ассоциация
мүшелеріне қойылатын талаптарға
сай болатын;
- Ассоциация Жарғысының
ережелерін мойындайтын;
- Ассоциацияның нағыз мүшесінің
ұсынысы бар;
- Мүшелікке кіру жарнасын жəне ай
сайын жарнаны төлеген заңды
тұлғаналар кіре алады.
8.3. Ассоциацияның құрамына оның ісəрекет ету барысында кірген
Ассоциацияның жаңа мушесіне,
Ассоциацияның барлық қалған
мүшелерінің құқықтарын, міндеттерін
жəне жауапкешіліктерін реттейтін,
Қазақстан Республикасы заңдарымен
жəне Ассоциация Жарғысымен
қарастырылған ережелердің барлығы
да қатысты.
8.4. Ассоциация мүшесіне қабылдау арыз
неізінде жасалады. Ассоциацияға
қабылдау туралы шешімді
Ассоциацияның Кеңесі қабылдайды.
Ассоциацияға қабылданбаған сəтте,
оны қабылданбаған себебі
жарияланбайды.ҚКДА мүшелігінде
кірген ұйымдар туралы ақпарат
Ассоциацияның кезекті съезінде
хабарланады.
8.5. Ұйымдағы мүшелік үшінщші жақтарға
беріле алмайды.
8.6. Ассоциациядан шығу Ассоциация
8.

пропорционально своему взносу в течение
одного года с момента его выхода либо
исключения из состава Ассоциации.
8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ВЫХОДА
ЧЛЕНОВ. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
АССОЦИАЦИИ
8.1. В Ассоциацию могут войти новые
члены.
8.2. Членами Ассоциации могут быть
юридические лица:
- отвечающие требованиям,
предъявляемым к членам Ассоциации в
соответствии с настоящим Уставом;
- признающие положения Устава
Ассоциации;
- имеющие рекомендацию действительного
члена
Ассоциации.
- уплатившие вступительный и ежемесячные
взносы.
8.3.
На
нового
члена
Ассоциации,
вступившего в состав Ассоциации в
процессе
её
деятельности,
распространяются все предусмотренные
законодательством Республики Казахстан и
Уставом
Ассоциации
правила,
регулирующие
права,
обязанности
и
ответственность всех остальных членов
Ассоциации.
8.4.
Приём
в
члены
Ассоциации
производится на основании заявления.
Решение о приеме в Ассоциацию принимает
Совет Ассоциации. В случае не принятия в
члены Ассоциации информация о мотиве не
приема ,
заявителю не разглашается.
Информация об организациях, принятых в
члены
Ассоциации,
сообщается
на
очередном
съезде
Ассоциации.
8.5. Членство в организации не может быть
передано
третьим
лицам.
8.6.
Выход
из
состава
Ассоциации
осуществляется
по
решению
Совета
Ассоциации на основании письменного
заявления
члена
Ассоциации
с
последующим
информированием
очередного
Съезда
Ассоциации.
8.7. Ликвидация или реорганизация членов
Ассоциации не прекращает деятельности
Ассоциации.
8.8. Член Ассоциации, систематически не
выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности, а также
препятствующий
своими
действиями
нормальной работе Ассоциации, может
быть исключён из её состава по решению
Совета
Ассоциации.

мүшесінің арызының негізінде
Ассоциация Кеңесінің шешімімен ,
кезекті Ассоциация Съездіне
хабарлаумен жүзеге асырылады.
8.7. Ассоциация мүшелерінің таратылуы
мен қайта құрылуы Ассоциация ісəрекетін тоқтатпайды.
8.8. Өз міндеттемелерін жүйелік түрде
орындамайтын немесе тиісті түрде
орындамайтын , сонымен қатар өз
əрекетімен Ассоциацияның қалыпты
жұмысына кедергі келтіретін
Ассоциация мүшесі оның құрамынан
Ассоциация Кеңесінің шешімімен
шығарылып жіберілуі мүмкін.
8.9. ҚКДА мүшелігінен шығарылудың
негідемелері;
- заңды жəне клиенттер құқығын бұзу;
- ҚКДА Жарғысын бұзу;
- ҚКДА Съездініңшешімдерін
орындамау;
- Күнтізбелік үш ай ішшінде мушелік
жəне мақсаттық жарналарды
төлемеу;
Ассоциация мүшелердің құрамынан
шығарылу жөнінде оның барлық
мүшелеріне харбарланады.
8.10. Ассоциация мүшесінің мүшелікке
кіру, мүшелік, мақсаттық жəне басқада
жарналары оның Ассоциация
мүшелігінен шығарылу кезінде
қайтарылмайды.
9.

Ассоциацияның мүлкі жəне
қаражаттары.

9.1. Ассоциация мүлігі оның құрылу кезінде
Ассоциация мүшелерімен
қалыптастырылады жəне олардың
мүшелікке кіру, ай сайынғы жəне
мақсаттық жарналары;еркін жарналар
мен қайыр төлемдері;
конференциялар,симпозиумдар,семина
рлар,басқа да кəсіптік жəне өзге
шаралардантүскен қаражаттар; жеке
жəне заңды тұлғаларға ақпараттықтехниқалық қызмет көрсетумен
байланысты баспагерлік іс-əрекеттен
түскен қаражаттар; өзге,заңмен тыйым
салынбаған түсетін қаражаттар
есебінен толықтырылыпотырады.
9.2. Мүшелікке кіру, ай сайынғы жəне
мақсаттық жарналардың мөлшері мен
төлеу тəртібі Ассоциация Кеңесімен
анықталады.
9.3. Ассоциация мүшелерінің мүшелікке кіру
жəне ай сайынғы жарналары

8.9. Основаниями для исключения из членов
Ассоциации
являются:
- нарушения законодательства и прав
клиентов;
нарушения
Устава
Ассоциации;
невыполнение
решений
Съезда
Ассоциации;
- неуплата ежемесячных и целевых взносов
в
течение
трех
месяцев.
Об исключении из членов Ассоциации
оповещаются
все
её
члены.
8.10.
Вступительные,
ежемесячные,
целевые и иные взносы члена Ассоциации
при его выходе либо исключении из состава
Ассоциации
возврату
не
подлежат.
9.
ИМУЩЕСТВО
АССОЦИАЦИИ

И

СРЕДСТВА

9.1. Имущество Ассоциации формируется
при её создании членами Ассоциации и
пополняется за счёт их вступительных,
ежемесячных
и
целевых
взносов;
добровольных взносов и пожертвований;
средств от проведения конференций,
симпозиумов,
семинаров,
других
профессиональных и иных мероприятий;
поступлений от издательской деятельности,
связанной с информационно-техническим
обслуживанием физических и юридических
лиц; иных, не запрещённых законом
поступлений.
9.2.
Размер
и
порядок
уплаты
вступительных,
ежемесячных
взносов
определяются
Советом
Ассоциации.
9.3. Вступительный и ежемесячный взносы
членов
Ассоциации
используются
на
содержание
Генеральной
дирекции
Ассоциации и другие цели, определяемые
Советом
Ассоциации.
9.4. Целевые взносы членов Ассоциации
предназначаются
для
финансирования
конкретных мероприятий и реализации
программ
Ассоциации.
Расходование
средств Ассоциации в целях реализации
уставных
целей
осуществляется
компетентными органами Ассоциации в
соответствии с утверждённым Съездом
бюджетом
Ассоциации.
9.5. . Переданные членами Ассоциации
денежные
средства,
полученные
Ассоциацией доходы от её деятельности, а
также всё приобретённое ею за свой счёт
имущество
является
собственностью
Ассоциации.
9.6. Имущество Ассоциации не может быть
использовано в целях извлечения прибыли

Ассоциацияның Бас дирекциясына
жəне Ассоциация Кеңесінің анықтайтын
басқа да мақсаттарына жұмсалады.
9.4. Ассоциация мүшелерінің мақсаттық
жарналары Ассоциацияның
нақтылышараларын қаржыландыру
жəне бағдарламаларын жүзеге асыру
үшін арналады.
9.5. Ассоциация мүшелерінің берген
ақшалай қаражаттары, Ассоциацияның
өз іс-əрекетімен түсірген табысы, жəне
де өз есебінен сатып алынған барлық
мүлігі Ассоциацияның меншігі болып
табылады.
9.6. Ассоциация мүлігін пайда табу жəне
кейіннен мүшелер арасында таратылу
мақсатында пайдалануға болмайды.
9.7. Ассоциацияның штаты,қызмет
ақылары, жалақының, қызмет
сапарларының жəне өкілетті
шығындарының қорлары, сонымен бірге
əкімшіліе-шаруашылық шығындар есебі
қаржы органдарында тіркелуге
жатпайды.
9.8. Қауымдастықтың жоюын жағдайдағы
мүлiктi қолдануды рет: Егер басқа рет
заң акттерiмен ескерiлмесе
қауымдастығының жоюларының
жанында құрылтай құжат көрcетiлген
мақсаттарға дүниенiң несие
берушылардың талаптарының
қанағаттандыруынан кейiн бағытталу
қалғанырақ. Қоғамның қайыр-садақа
беруi қауымдастық салық тағы басқа
жеңiлдiктерiмен пайдаланатында жəне
мүшелердiң жарналарына бар
болатында жағдайда өз қызметiненгi
табыстары, мемлекет немесе
мемлекеттiк емес ұйымдарданғы
гранттары, жоюдың жанында несие
берушылары бар есептеулерден кейiн
қалғанырақ дүниелер алды,
қауымдастық мүшелермен, лауазымды
тұлғалармен немесе жалданбалы
қызметкерлердiң арасындағы қайта
үлестiре алмағанында емес, оның
жарлы мақсаттарына сəйкес
қауымдастықтың жарғы болуы керек
болғанында. Органның шешiмi
бойынша, қауымдастықтың жоюы
туралы алған шешiм, дүние қалғанырақ
құртылатын қауымдастықты ненi сол
немесе жақын мақсат қуғыншы
коммерциялық емес ұйымға тапсырыла
алады.
9.9. Ассоциацияның қаржылық жылы
күнтізбелік жылмен сəйкес келеді.

и последующего распределения между
членами.
9.7. Штаты, должностные оклады, фонды
заработной платы, командировочных и
представительских расходов, а также сметы
административно-хозяйственных расходов
Ассоциации регистрации в финансовых
органах
не
подлежат.
9.8. Порядок использования имущества в
случае ликвидации Ассоциации:
При
ликвидации
Ассоциации
оставшееся
после
удовлетворения
требований
кредиторов
имущество
направляется на цели, указанные в
учредительных документах, если иной
порядок
не
предусмотрен
законодательными актами.
В
случае,
когда
Ассоциация
пользовалась
налоговыми
и
другими
льготами и существовала на взносы членов,
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,
должностными лицами или наемными
работниками Ассоциации, а должно быть
использовано в соответствии с уставом
Ассоциации на ее уставные цели. По
решению органа, принявшего решение о
ликвидации
Ассоциации,
оставшееся
имущество
может
быть
передано
некоммерческой
организации,
преследующей те же или близкие цели, что
и ликвидируемая Ассоциация.
9.9. Финансовый год Ассоциации
совпадает с календарным.

10. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
АССОЦИАЦИИ. СЪЕЗД ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ.
10.1. Высшим органом Ассоциации является
Съезд членов Ассоциации (далее – Съезд).
10.2. Съезды могут быть очередными и
внеочередными.
10.3. Очередные Съезды созываются
Советом Ассоциации не реже одного раза в
год. Для решения вопросов, не терпящих
отлагательства, могут созываться
внеочередные Съезды. Внеочередные
Съезды могут созываться по решению
Совета Ассоциации, либо по требованию

10. Ассоциацияның басқару органдары.
Ассоциация мүшелерінің съезі.
10.1. Ассоциацияның жоғарғы органы
Ассоциация мүшелерінің Съезі (ары
қарай Съезд) болып табылады№
10.2. Съездер кезекті жəне кезектен тыс
болуы мумкін.
10.3. Кезекті Съездер Ассоциация
Кеңесімен жылына бір реттен кем емес
шақырылады.Кейінге қалдыруға
болмайтын мəселелерді шешу үшінші
кезектен тыс Съездер шақырылуы
мүмкін. Кезектен тыс Съездер
Ассоциация Кеңесінің шешімі бойынша,
не болмаса Ассоциацияның Тексеріс
комиссиясының талабымен, не болмаса
Ассоциацияның нағыз мүшелерінің 1/3інің талабы бойынша шақырыла алады.
10.4. Кезектен тыс Съезд шақыруды
басташылар талқылауға шақырылатын
мəселелерді жариялайды. Съездің
өткізілу күні, орны мəжілістін басталуы
уақыты жəне оның күн тəртібі
Ассоциация Кеңесімен жасбаша
хабарлама (алынғаны расталған
сураныс хат, телекс, факс) арқылы
Ассоциацияның əрбір мүшесіне Съезд
басталар мерзімінен 30 күн бұрын
жарияланады.
10.5. Съезді Ассоциация Кеңесінің
Төреғасы жургізеді. Оның жоқ болған
жағдайда кеңес мүшелері өз құрамынан
Съезге төреғалық етушіні сайлап
алады.
10.6. Ассоциация мүшелерінің кез- келгені
Съездің жарияланған күн тəртібі
бойынша өз ұсыныстарын Съездің
басталуына дейін 10 күннен
кешіктірмей беруіне құқықты. Тура
сондай мерзімде біріккен дауысы
дауыстардың 1/3 –іне тең Ассоциация
мүшелері күн тəртібіне басқа сұрақтар
енгізуді талап ете алады.
10.7. Ассоциация мүшелері Съезге өкіл
етіп өз қарауыны қарай, тиісті түрде
хатталған сол тұлғаның өкілетті күшін
растайтын құжаттардың негізінде кез
келген жеке тұлғаны жібере алады.
10.8. Съезде Ассоциацияның нағыз
мүшелерінің 2/3 бөлігі қатысып отырса,
ол заңды болып саналады.
Ассоциацияның əрбір нағыз мүшесі бір
дауысқа ие.Егер Съезге қатысып
отырған мүшелер нағыз мүшелердің
жалпы санның 2/3 кем болса, онда
өткізілмеген Съезден кейін отыз күн

Ревизионной комиссии Ассоциации, либо по
требованию не менее 1/3 действительных
членов Ассоциации.
10.4. Инициаторами созыва внеочередного
Съезда объявляется круг вопросов,
выносимых на обсуждение. Дата
проведения Съезда, место его проведения,
время начала заседания и его повестка дня
объявляются Советом Ассоциации путём
письменного сообщения (заказное письмо,
телекс, факс с подтверждением получения)
каждому члену Ассоциации не позднее, чем
за 30 дней до начала Съезда.
10.5.Съезд ведёт Председатель Совета
Ассоциации. В случае его отсутствия члены
Совета выбирают председательствующего
на Съезде из своего состава.
10.6. Любой из членов Ассоциации вправе
вносить свои предложения по объявленной
повестке дня Съезда не позднее, чем за 10
дней до созыва Съезда. В тот же срок члены
Ассоциации, обладающие в совокупности
более, чем 1/3 голосов, могут потребовать
включения других вопросов в повестку дня.
10.7. Члены Ассоциации могут быть
представлены на Съезде по своему
усмотрению любым физическим лицом на
основании надлежащим образом
оформленных документов,
подтверждающих полномочия этого лица.
10.8. Съезд признаётся правомочным, если
в нём участвуют 2/3 действительных членов
Ассоциации. Каждый действительный член
Ассоциации имеет один голос. Если
присутствующие на Съезде члены
представляют менее 2/3 от общего числа
действительных членов, то объявляется
повторный созыв Съезда не ранее, чем за
30 дней после несостоявшегося. Такой
Съезд является правомочным независимо
от количества членов Ассоциации,
представленных на Съезде.
10.9. Голосование на Съездах проводится
открыто. Решение считается принятым,
если за него проголосовало большинство
(50 % + 1 голос) присутствующих на Съезде
действительных членов Ассоциации, за
исключением случаев, прямо оговоренных в
Уставе.
10.10. Съезд вправе принимать решения по
всем вопросам деятельности Ассоциации.
10.11. К исключительной компетенции
Съезда Ассоциации относятся вопросы:
- принятия, внесения изменений и
дополнений в учредительные документы
Ассоциации;
добровольной
реорганизации
и

өткен соң Съезд қайта шақырылады.
Ондай Съезд қатысып отырған
Ассоциация мүшелерінің санынан
тəүелсіз заңды болып табылады.
10.9. Съездердегі дауыс беру ашық түрде
өткізіледі. Егер Жарғыда тікелей
аталған жағдайлардан тыс, шешім үшін
Съезге қатысып отырған
Ассоциацияның нағыз мүшелерінің
көпшілігі (50%+1 дауыс) дауыс беретін
болса шешім қабылданды деп
саналады.
10.10. Съезд Ассоциация іс-əрекетінің
барлық мəселері бойынша шешім
қабылдауға құқықты.
10.11. Съездің айрықша құзыретіне:
-қауымдастықтың құрылтай құжаттарында
қабылданулар, өзгерiстер жəне
қосымшалардың енгiзуi;
- ерiктi қайта ұйымдастыру жəне
қауымдастықтың жоюлары;
- құзыр, ұйымдық құрылым, құрастыруды
рет жəне қауымдастықтың басқару
органдарының өкiлеттiктерiнiң
тоқтатылуының анықтаулары;
- рет жəне атқарушы органдардың қаржы
есеп беруiн ұсыныстың мерзiмдiлiгiнiң
анықтаулары, сонымен бiрге органды
бақылау тексерiстi өткiзудi рет жəне
олардың нəтижелерiнiң бекiтуi;
- жасауда немесе басқа заңды
тұлғалардың қызметiнiң коммерциялық
емес ұйымды қатысуы туралы шешiм заң
акт қойылған шектерiндегi қабылданулар,
сонымен бiрге өз филиалдары жəне
өкiлдiктер;
- Ассоциацияның іс-əрекет нəтижелерін
қарастыру, Кеңес пен Тексеріс
комиссиясының өткен жылдың Ассоциация
бюджетінің орындалғаны жөніндегі есеп
беруін бекіту;
-кезекті қаржылық жылға Ассоциацияның
бюджетін бекіту;
-Кеңесті, Ассоциация Кеңесі арасынан
Ассоциация Кеңесінің төрағасын жəне
Ассоциация Кеңесінің төрағасының
орынбасарын сайлау;
-Ассоциацияның тексеріс комиссиясын
сайлау;
- өз міндеттерін бұзған жағдайларда
Ассоциация Кеңесінің мүшелерін жəне
тексеріс комиссиясы мезгілден бұрын қайта
шақырту;
-Ассоциация мүшелігінен шығару жөніндегі
Ассоциация Кеңесінің шешімдеріне жасаған
-Ассоциация мүшелеренің шағымдарын
қарастыру.

ликвидации Ассоциации;
определения
компетенции,
организационной
структуры,
порядка
формирования и прекращения полномочий
органов управления Ассоциации;
- определения порядка и периодичности
представления
финансовой
отчетности
исполнительных органов, а также порядка
проведения проверки контрольным органом
и утверждения их результатов;
- принятия в пределах, установленных
законодательными актами, решения об
участии некоммерческой организации в
создании
или
деятельности
других
юридических лиц, а также своих филиалов и
представительств;
- утверждение бюджета Ассоциации на
очередной финансовый год;
- избрание Совета, из числа членов совета
Председателя Совета Ассоциации и
заместителей Председателя Совета
Ассоциации;
- избрание Ревизионной комиссии
Ассоциации;
- досрочный отзыв членов Совета
Ассоциации и Ревизионной комиссии
Ассоциации в случае нарушения ими своих
обязанностей;
- рассмотрение жалоб членов Ассоциации
на решения Совета Ассоциации об
исключении из членов Ассоциации.
10.12 Вопросы, указанные в пункте 10.11
Устава, решаются большинством в 2/3
голосов присутствующих на Съезде членов
Ассоциации. Решения по всем остальным
вопросам принимаются простым
большинством голосов присутствующих на
Съезде членов Ассоциации.
10.13. Решения Съезда вступают в силу
немедленно, если иное не указано в самом
решении.
11. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ
11.1. Совет Ассоциации (далее – Совет)
является органом, осуществляющим
руководство Ассоциацией в период между
Съездами.
11.2. Деятельность Совета строится на
основе коллегиальности руководства,
гласности и регулярной отчётности перед
членами Ассоциации.
11.3. Член Совета избирается на Съезде
открытым голосованием сроком на два года.
11.4. Количественный состав Совета
определяется Съездом. Досрочный отзыв и
избрание новых членов Совета

10.12.Жарғының 10.11 пунктінде
көрсетілген мəселелер Съезге қатысып
отырған Ассоциация мүшелерінің көпшілік
2/3 дауысымен шешіледі. Қалған барлық
мəселелер бойынша шешімдер Съезге
қатысып отырған Ассоциация мүшелерінің
қарапайым көпшілік дауысымен
қабылданады.
10.13. Шешімдер өзгедей көрсетілмеген
болса, Съезд шешімдері тез арада өз
күшіне енеді.
11. Ассоциация Кеңесі.
11.1. Ассоциация Кеңесі (ары қарай-Кеңес)
Съезд арасындағы мерзімде
Ассоциацияның баскаруды жүзеге
асыратын орган болып табылады.
11.2. Кеңестің іс-əрекеті басшылықтың
алқалығы, жариялылығы жəне Ассоциация
мүшелелері алдындағы жүйелі есеп беруі
негізінде құрылды.
11.3. Кеңес мүщесі Съезде ашық дауыс
ьеру арқылы екі жыл мерзімге сайланады.
11.4. Кеңестің саңды құрамы Съезбен
аңықталады. Мерзімнен бұрын қайта
шақырту мен Кеңестің жаңа мүшелерін
сайлауды, 10.11.,11.15. жəне 12.3. пунктерін
ескере отырып, Съезд жүеге асырады.
11.5. кеңес құрамына лауазымы бойынша
Ассоциация Кеңесінің Төрағасы, Құрметті
Президент жəне Ассоциация Кеңесінің
Төрағасының орынбасары кіреді.
Ассоциацияның Бас директоры жəне
Ассоциацияның Жауапты хатшысы Кеңес
құрамына кеңесу дауысы құқығымен кіреді.
11.6. Кеңес мүшелері өз іс-əрекетін ақысыз
немесе Съезд шешімі бойынша сый ақы
үшін жузеге асыруы мүмкін.
11.7. Бас директор Ассоциация Кеңесімен
бекітіледі. Бас директордың қызметі ақылы
болып табылады. Бас директордың еңбек
жалақысы жəне оның өзгертілуі Ассоциация
кеңесімен анықталады.
11.8. Кеңес өзінің мүшелеріне ынталандыру
ақысын төлеу, оларға сый ақы атау
жəне/немесе олардың Ассоциация
жұмысына қатысуымен байланысты кеткен
шығындарын өтеу жөніндегі, кейіннен
Съезде бекітілетін, шешіммен қабылдай
алады.
11.9. Кеңес құрамынан оның бір мүшесі
шыққан кезекті съезде Жарғымен
белгіленген тəртіпте қосымша сайлау
өткізілуі мүмкін.
11.10. Кеңесті Ассоциация Кеңесінің
Төрағасы басқарады.

осуществляет Съезд с учетом пунктов
10.11.,11.15., и 12.3.
11.5. В состав Совета входят по должности
Председатель Совета Ассоциации,
Почётный Президент, заместители
Председателя Совета Ассоциации.
Генеральный директор и Ответственный
секретарь Ассоциации входят в состав
Совета с правом совещательного голоса.
11.6. Члены Совета могут осуществлять
свою деятельность безвозмездно или за
вознаграждение по решению Съезда.
11.7. Генеральный директор утверждается
Советом Ассоциации. Должность
Генерального директора является
оплачиваемой. Размер должностного
оклада Генерального директора и его
изменение определяются Советом
Ассоциации.
11.8. Совет может принять решение, с
последующим его утверждением на Съезде,
о поощрении членов Совета, их
премировании и /или возмещении им
расходов, связанных с их участием в работе
Ассоциации.
11.9. В случае выбытия из состава Совета
одного из его членов на очередном Съезде
могут быть проведены довыборы в порядке,
установленном Уставом.
11.10. Совет возглавляет Председатель
Совета Ассоциации.
11.11. Совет проводит заседания по
инициативе Председателя Совета
Ассоциации или членов Совета, но не реже,
чем один раз в квартал.
11.12. Заседание Совета считается
правомочным, если в нём участвовало не
менее 2/3 состава Совета.
11.13. Работа Совета осуществляется в
соответствии с принимаемым Советом
регламентом. На заседании Совета ведётся
протокол, подписываемый Председателем
Совета Ассоциации и Ответственным
секретарём Совета.
11.14. Решения Совета принимаются
большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета. Допускается
заочное голосование путём заполнения
соответствующей письменной формы. При
равенстве голосов принятым считается
решение, за которое проголосовал
председательствующий.
11.15. Совет решает основные вопросы
деятельности Ассоциации за исключением
тех, которые входят в исключительную
компетенцию Съезда, в том числе:
- определяет основные направления,

11.11. Кеңесті Ассоциация Кеңесі
Төрағасының немесе Кеңес мүшелерінің
ұсынысы бойынша мəжілістер өткізеді, бірақ
тоқсанда бір реттен кем емес.
11.12. Егер де кеңесте оның 2/3-інен кем
емес құрамы қатысқан болса , кеңес
мəжілісі заңды болып саналады.
11.13. Кеңестің жұмысы Кеңестің
қабылдайтын жұмыс тəртібіне сəйкес
жүзеге асырылады. Кеңес мəжілісінде
Ассоциация Кеңесі Төрағасы жəне Кеңестің
Жауапты хатшысы қол қоятын мəжіліс хат
жасалады.
11.14. Кеңес шешімдері мəжіліске қатысып
отырған Кеңес мүшелерінің көпшілік
дауысымен қабылданады.Сəйкес жазбаша
үлгіні толтыру арқылы сырттай дауыс
беруге болады. Дауыстардың тең болған
жағдайда, төрағалық етушінің дауыс берген
шешімі қабылданады деп есептеледі.
11.15. Кеңес, Съездің айрықша кұзыретіне
кіретін мəселелерден тыс , Ассоциация ісəрекетінің негізгі мəселелерін шешеді,
соның ішінде:
- Ассоциацияның жарғылық мақсаттары іске
асыру бойынша Ассоциация іс-əрекетінің
негізгі бағыттарын, артықшылықтарын жəне
тəжирибелік түрлерін анықтайды;
- Ассоциацияның жəне оның аткарушы
органының іс-əрекетін материалдықтехникалық жəне қаржылық қамтамасыз ету
қажеттіліктерін ескере отырып, мүшелікке
кіру, ай сайын жəне мақсаттық
жарналардың мөлшерін жəне төлеу тəртібін
анықтайды;
- Ассоциацияның кезекті жəне кезектен тыс
Съездерін шақырады;
- Кезекті Ассоциация Съезіне дейінгі
мерзімге Ассоциацияның Тексеріс
комиссиясының шығып кеткен мүшелерінің
орнына мүшелер сайлайды;
- Кезекті Ассоциация Съезіне дейінгі
мерзімге Кеңес Төрағасы , кеңес
Төрағасының Орынбасары шығып кеткен
Кеңес Төрағасы мен Кеңес төрағасының
оранбасарларының орнына, Кеңес
мүшелерін (Жауапты хатшыдан басқасын)
шығып кеткен Кеңес мүшелерінің орнына
сайлайды, ондайда Кеңес құрамы 1/3-тен
аспайтындай жаңаруы тиіс;
- Ассоциация Кеңес Төрағасының
құқықтарымен міндеттерін бекітеді;
- Ассоцияцияның іс-əрекетіне байланысты
мəселелерді шешу үшін кəсіптік
бірлестіктер (гильдиялар),
секциялар,комитеттер, жұмыс топтарын
жəне басқа құрылымдарды

приоритеты и формы практической
деятельности Ассоциации по реализации её
уставных целей;
- созывает очередные и внеочередные
съезды Ассоциации;
- утверждает в пределах принятого Съездом
годового бюджета структуру, штатное
расписание Генеральной дирекции и
должностные оклады ее сотрудников;
- утверждает Уставы создаваемых
Ассоциацией предприятий и положения о
филиалах (структурных подразделениях) и
представительствах Ассоциации.
- избирает на срок до очередного Съезда
Ассоциации членов Ревизионной комиссии
Ассоциации вместо выбывших членов;
- избирает на срок до очередного съезда
Ассоциации Председателя Совета,
заместителей Председателя Совета вместо
выбывших Председателя и заместителей
Председателя Совета, членов Совета (за
исключением Ответственного секретаря),
при этом состав Совета не может быть
обновлён более, чем на 1/3;
- утверждает права и обязанности
заместителей Председателя Совета
Ассоциации;
- образует профессиональные объединения
(гильдии), секции, комитеты, рабочие группы
и другие структуры для решения вопросов,
связанных с деятельностью Ассоциации;
- создаёт, реорганизует и ликвидирует
предприятия и организации Ассоциации, в
том числе и за рубежом, а также её
структурные подразделения, филиалы и
представительства;
- решает иные вопросы деятельности
Ассоциации, вносимые на рассмотрение
членами Совета, Председателем Совета
Ассоциации, Генеральным директором,
Ревизионной комиссией и членами
Ассоциации и не отнесённые к
исключительной компетенции Съезда
Ассоциации.
11.16. По решению Совета его члены, без
уважительных причин не принимавшие
участия в работе Совета в течение года и
утратившие связь с организациями, которые
они представляли в момент избрания, либо
совершившие иные действия,
несовместимые с принципами деятельности
Ассоциации, могут быть отстранены от
участия в работе Совета. На их место на
период до очередного Съезда Ассоциации
Совет кооптирует новых членов.
12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ұйымдастырады;
-Съезд қабылданған жылғы бюджет шегінде
Бас диретордың құрылымымын,штаттық
кестесін жəне оның қызметкерлерінің
лауазымдық жалақыларын бекітеді;
-Ассициация құрған кəсіпорындарының
Жаргысын жəне Ассоциация өкілдіктерінің
филиалдары (құрылымдық бөлімшелері)
туралы ережені бекітеді;
- Ассоцияцияның кəсіпордары мен
ұйымдарын, оның ішінде шетелдергі,
сонымен қатар оның құрылымдық
бөлімшелерін,филиалдары мен өкілдіктерін
құрады,қайта құрады жəне таратады;
Кеңес мүшелерімен, Ассоцияцияның Кеңес
Төрағасымен,Бас директормен, Тексеріс
комиссиясымен жəне Ассоцияция
мүшелерімен қарастыруға ұсынған
Ассоцияция іс-əрекетінің өзге мəселелерін
жəне Ассоцияция Съезінің айрықша
құзыретіне жатқызылмаған мəселелерді
шешеді;
11.16. кеңес шешімі бойынша оның бір жыл
бойы дəлелді себептерсіз Кеңес жұмысына
қатыспаған жəне өздері сайлану сəтінде
өкілі болып келген ұйымдармен
байланысын үзіп алған, не болмаса
Ассоцияция іс-əрекетінің принциптеріне
сай келмейтін өзге əрекеттер істерген
мүшелері кеңес жұмысына қатысудан
босатылуы мумкін. Олардың орны
Ассоцияцияның кезекті Съезіне дейінгі
мерзімге жаңа мүшелермен
толықтырылады.
12.Ассоцияция Кеңесінің төреғасы.
12.1. Ассоцияция Кеңесінің төреғасы
Ассоциация Кеңесінің іс-əрекетін басқаруды
жүзеге асырады.
12.2. Ассоцияция Кеңесінің төреғасы
Ассоциация Съезімен ашық дауыс беру
арқылы төрт жыл мерзімге сайланады.
12.3. Ассоцияция Кеңесінің төреғасы:
- Ассоциация Съездерінің жəне Ассоциация
Кеңесінің мəжілістерінде төреғалық етеді;
- Ассоциациямен өзара əрекет ететін
кəсіпорындармен, ұйымдармен жəне
мекемелермен қарым-қатынас сипатын
анықтайды;
-Бас директордың орынбасарын жəне
Жауапты хатшыны тағайындайды;
-Қазақстан Республикасында жəне одан тыс
жерлердегі мемлекеттік органдарда,
қоғамдық жəне өзге мекемелер мен
ұйымдарда Ассоциация мүшелерінің жəне
Ассоциацияның өзінің мүдделерін білдіреді;

АССОЦИАЦИИ
12.1.Председатель Совета Ассоциации
осуществляет руководство деятельностью
Совета Ассоциации.
12.2.Председатель Совета Ассоциации
избирается Съездом Ассоциации открытым
голосованием сроком на четыре года.
12.3.Председатель Совета Ассоциации:
- председательствует на заседаниях
Съездов Ассоциации и Совета Ассоциации;
- определяет характер отношений с
предприятиями, организациями и
учреждениями, взаимодействующими с
Ассоциацией;
- назначает заместителя Генерального
директора и Ответственного секретаря;
- представляет интересы членов
Ассоциации и самой Ассоциации в
государственных органах, общественных и
иных учреждениях и организациях как в
Республике Казахстан, так и за её
пределами;
- вносит на утверждение Совета Ассоциации
проекты планов деятельности Ассоциации,
а также отчёты об исполнении этих планов;
- осуществляет иные действия,
необходимые для осуществления целей
деятельности Ассоциации, за исключением
тех, которые прямо закреплены за другими
органами и должностными лицами.
13. ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА
13.1 Заместители Председателя Совета
избираются Съездом Ассоциации открытым
голосованием сроком на два года,
осуществляют руководство Ассоциацией по
соответствующим направлениям её
деятельности и представительство
Ассоциации в регионах Республики
Казахстан.
Регионы, в которых заместители
Председателя Совета представляют
интересы Ассоциации и выполняют иные
функции в соответствии с решением Совета
Ассоциации, определяются Советом
Ассоциации. Компетенция заместителей
Председателя Совета определяется
Советом Ассоциации.
4. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
АССОЦИАЦИИ
14.1.Генеральная дирекция Ассоциации
является исполнительным органом

- Ассоциация іс-əрекеті жоспарларының
жобаларын, сонымен қатар сол
жоспарлардың орындалуы жөніндегі есеп
беруді АссоциацияКенесінің бекітуіне
ұсынады;
-басқа органдар мен лауазымды тұлғаларға
бекітілген əрекеттерден тыс, Ассоциация ісəрекетінің мақсаттарын жүзеге асыруға
қажетті өзге əрекеттерді іске асырады.
13. Ассоциация Кеңесі төрағасының
орынбасары.
13.1. Кеңесі төрағасының орынбасарлары
Ассоциация Съезімен ашық дауыс беру
арқылы екі жылғы мерзімге сайланады,
Ассоциация іс-əрекетінің сəйкесінше
бағыттары бойынша Ассоциацияны
басқарады жəне Қазақстан
республикасының аймақтарындағы
ұкілетікттерін жүзеге асырады.
Кенес төрағасының орынбасарлары
Ассоциацияның мұдделерін білдіретін жəне
Ассоциация Кеңесінің шешіміне сəйкес өзге
қызмет атқаратын Аймақтар Ассоциация
Кеңесімен анықталады. Кеңесі төрағасының
орынбасарларының құзыреті Ассоциация
кеңесімен анықталады.
14. Ассоциацияның Бас дирекциясы.
14.1. Ассоциацияның Бас дирекциясы
Ассоциацияның атқарушы орагны болып
табылады жəне өз қызметін Съезд жəне
Ассоциация Кеңесінің басшылығымен
жүзеге асырады.
14.2. Ассоциацияның Бас дирекциясы,
лаузымы Ассоциация Кеңесімен бекітілетін,
жəне сол сияқты Ассоциация Кеңесімен
бекітілетін Бас Дирекция жөніңдегі
ережелер негізінде əрекет ететің , Бас
директор басқарады.
14.3. Ассоциацияның Бас директоры:
- Ассоциацияның ағындағы іс -əрекетің
басқарады:
- Ассоциация атынан сенімхатсыз əрекет
етеді;
- жеке жəне заңды тұлғаламен
қатынастарды Ассоциацияның мүдделерін
білдіреді;
-Ассоциация қаржы құжаттарына бірінші қол
қою құқығына ие болады;
- Ассоциация Кеңесінің бекітуіне
Ассоциацияның Бас дирекциясының ісəрекет жоспарларының жобаларын,
сонымен қатар сол жоспарларының

Ассоциации и осуществляет свою
деятельность под руководством Съезда и
Совета Ассоциации.
14.2.Генеральную дирекцию Ассоциации
возглавляет Генеральный директор,
который утверждается на должность
Советом Ассоциации и действует на
основании Положения о Генеральной
дирекции, также утверждаемого Советом
Ассоциации.
14.3.Генеральный директор Ассоциации:
- руководит текущей деятельностью
Ассоциации;
- без доверенности действует от имени
Ассоциации;
- представляет интересы Ассоциации в
отношениях с физическими и юридическими
лицами;
- обладает правом первой подписи
финансовых документов Ассоциации;
- вносит на утверждение Совета Ассоциации
проекты планов деятельности Генеральной
дирекции Ассоциации, а также отчеты об
исполнении этих планов;
- определяет круг обязанностей
должностных лиц Генеральной дирекции
Ассоциации, выносит решения о
поощрениях и наложении взысканий на
сотрудников Генеральной дирекции;
- в соответствии с годовым бюджетом
Ассоциации определяет численность и
порядок оплаты труда работников
Генеральной дирекции;
- в пределах предоставленных ему прав
распоряжается имуществом Ассоциации,
открывает расчетные и другие счета в
банках и кредитных учреждениях, заключает
договоры, в том числе трудовые, выдает
доверенности, издает приказы;
- решает другие вопросы в соответствии с
действующим законодательством и Уставом
Ассоциации.
Генеральный директор Ассоциации вправе
решать все вопросы, связанные с
деятельностью Ассоциации, за
исключением отнесенных к компетенции
других органов управления Ассоциацией.
15. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
АССОЦИАЦИИ
15.1 Ответственный секретарь Ассоциации
осуществляет подготовку материалов и
решений для обсуждения на Съездах и
заседаниях Совета, ведение и подписание
протоколов Съездов и заседаний Совета,
выполнение иных обязанностей,

орындалыу жөніндегі есеп берүді ұсынады;
- Ассоциацияның Бас дирекциясының
лауазымды тұлғаларының міндеттер
шеңберің анықтайды, Бас дирекцияның
қызметкерлеріне ыталандыру ақысы жəне
өндіріп алу төлемдерін талап ету жөнінде
шешімдерді шығарады;
- Ассоциацияның жылдық бюджетіне сəйкес
Бас дирекция жұмыскерлерінің санын жəне
еңбек ақысын төлеу тəртібін анықтайды;
- оған берілген құқықтар шегінде
Ассоциация мүлігін билейді, банктер мен
кридиттік мекемелерде еңбек шаттарын
жасасады, сенімхаттар береді , бұйрықтар
шығарады;
- əрекеттегі заңдарға жəне Ассоциация
Жарғысына сəйкен басқа мəселелерді
шешеді.
15. Ассоциацияның жауапты хатшысы.
15.1. Ассоциацияның Жауапты хатшысы
Съездер мен Кеңес мəжілістерінде
талқыланатын материалдар мен
шешімдерді дайындауды, Съездер мен
Кеңес мəжілестерінің мəжіліс хаттарын
жүргізу мен қол қоюды, Съезд немесе
Кеңестің оған тапсырған жəне Бас
директордың анықтаған өзге міндеттерін
орындауды іске асырады.
15.2. Ассоциацияның Жауапты хатшысы
Кеңес Төрағасымен тағайындалады жəне
Бас дирекцияның штатына кіреді.

порученных ему Съездом или Советом и
определенных Генеральным директором.
15.2 Ответственный секретарь Ассоциации
назначается Председателем Совета и
входит в штат Генеральной дирекции.
16.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
16.1. Для ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации, проверки кассы,
имущества и отчётности Ассоциации Съезд
Ассоциации избирает на два года
Ревизионную комиссию в количестве,
определяемом Съездом, из числа лиц, не
входящих в состав Совета Ассоциации.
16.2. Ревизионная комиссия в своей
деятельности руководствуется Положением,
утверждаемым Советом Ассоциации.
17. Попечительский Совет
17.1. Попечительский Совет Казахстанской
ассоциации
таможенных
брокеров
(представителей)
является
постоянно
действующим
наблюдательным
консультативно-совещательным органом,
содействующим
успешной
реализации
уставных задач Ассоциации.
17.2. Попечительский Совет Казахстанской
ассоциации таможенных брокеров
(представителей) в своей деятельности
руководствуется Положением,
утверждаемым Съездом Ассоциации.

16. Тексеріс комиссиясы.

18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АССОЦИАЦИИ

16.1. Ассоциацияның қаржылықшаруашылық іс-əрекетіне тексеріс жургізу
үшін, Ассоциацияның кассасын жəне есеп
беруін тексеру үшін Ассоциация Съезі
Съездің анықтайтын сандық мөлшерінде,
Ассоциация Кеңесінің құрамына кірмейтін
тұлғалардың ішінен екі жылға Тексеріс
комиссиясын сайлайды.
16.2. Тексеріс комиссиясы өз іс-əрекетінде
Ассоциация Кеңесімен бекітілетін
Ережелерді ұстанады.
17.Қамқоршы кеңес
17.1. Қамқоршы кеңес Қазақстан кедендік
делдалдарының (өкілдерінің)
ассоциациясының үнемi жұмыс iстейтiн
бақылаушы консультация - мəселенi
кеңесiп шешетiн, жарғы есептердiң табысты
iске асыруына көмектесетiн органы болып
табылады.
17.2. Қазақстан кедендік делдалдарының
(өкілдерінің) ассоциациясының Қамқоршы

18.1. Деятельность Ассоциации
прекращается путем ее реорганизации или
ликвидации.
18.2. Реорганизация может быть
произведена по решению Съезда или по
решению суда в случаях предусмотренных
законодательством.
18.3. Совет Ассоциации может понять
вопрос о реорганизации или ликвидации
Ассоциации. При этом решение
принимается большинством голосов,
равным двум третям голосов,
присутствующих и представленных на
Съезде.
18.4. Ассоциация ликвидируется в порядке,
установленном законодательством.
18.5. После ликвидации Ассоциации
имущество, переданное Ассоциации для
пользования юридическими и физическими
лицами на договорной основе,
возвращается собственникам в порядке,

кеңесі өз қызметтерiнде Ассоциация
Съезімен қабылданған Ережесiн негiзге
алады.
18. Ассоциация іс-əрекетінің тоқталыуы.
18.1. Ассоциация қызметінің тоқталыуы оны
қайта ұйымдастыру немесе тарату түрінде
жүзеге асырылады.
18.2. Қайта ұйымдастыру Съезд шешімімен
немесе заңда көзделген жағдайда сот
шешімімен жүзеге асырылады.
18.3. Ассоциация Кеңесі Ассоциацияны
қайта ұйымдастыру немесе тарату
мəселесін қояды, шешім Съезге
қатысушылар мен өкілдің үштен екісіне тең
көпшілік дауыспен қабылданады.
18.4. Ассоциация заңда белгіленген
тəртіппен таратылады.
18.5. Ассоциация таратылғанда Жарғы
негізінде заңды жəне жеке тұлғалар
Ассоциацияға пайдалануға берген мүліктер
заңда көзделген тəртіппен меншік иелеріне
қайтарылады.
18.6. Ассоциацияның меншігіндегі мүлкі
жəне бюджеттен, банктен жəне басқа
қарызгерлермен есеп айысқан соң қалғаны
осы Жарғыда көзделген мақсатқа
жұмсалады.
18.7. Ассоциацияны тарату аяқталды, ал
Ассоциация қызметі тоқтатылды деп заңды
тұлгалардың мемлекеттік регистрін жазба
жазылғаннан бастап есептеледі.
18.8. Ассоциацияның барлық құжаттары
(басқару,қаржы, штат құжаты жəне
көзделген тəртіппен мемлекеттік архивке
сақтауға беріледі.
19. Ассоциацияның ресми бейнелері
жəне өкілеттік.
19.1. Ассоциацияның кез-келген бейнелері
Ассоциацияның меншігі болып табылады.
Ассоциация бейнелесін тек Ассоциация
Кеңесінің немесе Бас директорының
рұқсатымен қолдануға болады.
19.2. Мүшелердің ешқайсысының қандай
да болмасын түрде Ассоциацияның өкілі
болуға немесе Ассоциация атынан
қандайда болмасын уақытта əрекет етуге
құқығы жок, ондай өкілдік немесе əрекет тек
алдын –ала жазбаша түрде Ассоциация
Кеңесімен немесе Бас директормен сол
өкілдіктін немесе əрекеттің берілген рұқсат
қағазына қатаң сəйкес келетін шарты
орындалатын жағдайлардан тыс.

предусмотренном законодательством.
18.6. Имущество, являющееся
собственностью Ассоциации и оставшееся
после расчетов с бюджетом, банком и
другими кредиторами, используется для
целей, предусмотренных настоящим
Уставом.
18.7. Ликвидация Ассоциации считается
завершенной, а Ассоциация прекратившей
существование после внесения об этом
записи в государственный регистр
юридических лиц.
18.8. Все документы Ассоциации
(управленческие, финансовые, документы
по штату и другие) передаются
правопреемникам Ассоциации, а в случае их
отсутствия – на хранение в государственный
архив в порядке, установленном
законодательством.
19. ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
19.1. Любая символика Ассоциации
является собственностью Ассоциации.
Использование символики Ассоциации
возможно только с разрешения Совета
Ассоциации или Генерального директора
Ассоциации.
19.2. Ни один из членов не имеет права
представлять Ассоциацию каким бы то ни
было образом или действовать от имени
Ассоциации в какое бы ни было время, за
исключением тех случаев, когда такое
представление или действие заранее
разрешено в письменной форме Советом
Ассоциации или Генеральным директором
при условии, что такое представление или
действие строго соответствует выданному
разрешению.
19.3. Описание и эскиз символики
Ассоциации прилагаются к настоящему
Уставу.
20. ЦЕЛОСТНОСТЬ УСТАВА
Устав отражает полное согласие всех
членов относительно предмета данного
документа, а также отменяет и заменяет все
предыдущие договорённости, переговоры и
соглашения между членами в отношении
предмета данного документа и Ассоциации
в целом
21. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

20.Жарғының біртұтастығы.
Жарғы барлық мүшелердің осы құжаттың
пəніне қатысты толық келісімін көрсетеді,
сол сияқты ол мүшелер арасындағы осы
құжат пен жалпы Ассоциацияға қатысты
балған осығандейінгі барлық
ұағдаластықты, келіссөздерді жəне
келісімдерді жояды жəне алмастырады.
21. Жарғыға өзгерістер мен
толықтырулар еңгізу.
Ассоциация жарғысына өзгерістер еңгізу
Ассоциация Съезенің айрықша құзыреті
болып табылады. Жарғыға қатысты кезкелген өзгерістер Ассоциация Съезінде
қатысып отырған дəне көрсетілген
даустардың үштен екісіне тең болатың
дауыстардың білікті көпшелігімен
қабылданылуы тиіс.

Внесение изменений в Устав Ассоциации
является исключительной компетенцией
Съезда Ассоциации. Любые изменения к
Уставу должны приниматься
квалифицированным большинством
голосов, равным двум третям голосов
присутствующих и представленных на
Съезде Ассоциации.
22. ЭКЗЕМПЛЯРЫ
Настоящий Устав может быть подписан в
любом количестве экземпляров, причём
каждый экземпляр рассматривается как
оригинал для любой цели. Настоящий Устав
является юридически обязательным для
всех Учредителей, подписавших его, и всех
других физических и юридических лиц,
которые подают заявление на членство в
Ассоциации и чьи ходатайства
удовлетворяются.

22. Даналары.
Осы Жарғы даналардың кез –келген
саныныда қол қоюлуы мүмкін, онлай əрбір
данасы кез келег мақсат үшін түпнұсқа
ретінде қарастылады. Осы Жарғы оған қол
қойған барлық Құралтайшылар үшін жəне
Ассоциацияға мүше болып кіруге арыз
берілген жəне өтініштері
қанағанаттандырылған жеке заңды тұлғалат
үшін міндетті болып табылады.

Осы Жарғы 2012 жылдың 04 мамырда
откізілген Құрытайшылар XII-Съезінде
бекітілді жəне Ассоциация Кеңесінің
төрағасының қол таңбасы қойылган

Настоящий Устав утверждён на XIIСъезде ассоциации «04» мая 2012 г. и
подписывается
Председателем
Совета
Ассоциации

