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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1. «Beyond Curriculum» қоғамдық қоры 

(бұдан әрі «қор»), Қазақстан 

Республикасының Азаматтық Кодексімен 

және Қазақстан Республикасының 16 

қаңтар 2001 жылғы №142-ІІ ҚРЗ 

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 

Заңына сәйкес азаматтардың ерікті мүліктік 

жарналары негізінде құрылған, мүшелігі 

жоқ коммерциялық емес ұйым болып 

табылады. 

1.2.  Қордың құрылтайшылары Қазақстан 

Республикасының азаматтары: 

1. Моргунов Антон Алексеевич,           

ЖСН   

   

 

. 

2. Пак Георгий Олегович,  

ЖСН   

   

 

.  

1.3. Қор, оны мемлекеттік тіркеу кезінен 

бастап заңды тұлға құқыларына ие болады. 

1.4. Қор коммерциялық емес ұйым болып 

табылады, негізгі мақсаты ретінде табыс 

табуды көздемейді және түскен таза 

табысты құрылтайшылар арасында бөлуге 

құқылы емес. 

1.5. Қордың жекешеленген мүлігі, дербес 

теңгерімі, банктерде шоттары, соның ішінде 

валюталық, мемлекеттік және орыс 

тілдерінде өз атауымен дөңгелек  мөрі, 

фирмалық бланкілері және басқа 

деректемелері бар. 

1.6. Қор өз қызметінің мақсатына жету үшін 

өз атынан мәмілелер жасауға, мүліктік және 

мүліктік емес құқылар алуға, міндеттер 

атқаруға сотта талапкер және жауапкер 

болуға құқылы. 

1.7. Қор өз міндеттері бойынша өзіне 

тиесілі бүкіл мүлігімен жауап береді. Қор  

құрылтайшыларының міндеттемелері 

бойынша жауап бермейді. 

1.8. Қор Қазақстан Республикасының 

аумағында және шетелдерде филиалдар мен 

өкілдіктер ашуға, Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес 

басқа заңды тұлғалардың құрылтайшысы 

болуға құқылы. 

1.9. Қор ерікті түрдегі бастама 

құқысындағы қауымдастықтарға бірлесуге, 

халықаралық, қоғамдық және басқа да 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественный фонд «Beyond 

Curriculum» (далее по тексту «фонд») не 

имеющая членства некоммерческая 

организация, созданная в соответствии с 

Гражданским Кодексом Республики 

Казахстан и Законом РК «О некоммерческих 

организациях» на основе добровольных 

имущественных взносов граждан. 

1.2. Учредителями фонда является граждане 

Республики Казахстан: 

1. Моргунов Антон Алексеевич,           
ИИН , адрес:   

 

   

. 
2. Пак Георгий Олегович,  
ИИН  

 

 

.  
1.3. Фонд приобретает право юридического 

лица с момента его государственной 

регистрации. 

1.4. Фонд, является некоммерческой 

организацией, не имеет в качестве основной 

цели извлечение дохода и не вправе 

распределять полученный чистый доход 

между учредителями. 

1.5. Фонд, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, 

банковские счета, включая валютные, 

круглую печать со своим наименованием на 

государственном и русском языках, 

фирменные бланки и другие атрибуты. 

1.6. Фонд в праве для достижения целей 

своей деятельности от своего имени 

заключать сделки, приобретать 

имущественные и личные не имущественные 

права, нести обязанности, быть, Истцом и 

ответчиком в суде.  

1.7. Фонд, отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Фонд не отвечает по 

обязательствам его учредителей. 

1.8. Фонд в праве открывать филиалы и 

представительства как по территории 

Республики Казахстан, так и за ее пределами, 

выступать учредителем (участником) другого 

юридического лица в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

1.9. Фонд в праве на добровольных началах 

объединяться в ассоциации (союзы), 

участвовать в деятельности и сотрудничать в 
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ұйымдармен ынтымақтасуға және іс-

қызметке қатынасуға құқылы. 

1.10. Қор конференциялар, форумдар, 

семинарлар, көрмелер мен өзге ақпараттық 

іс-шаралар өткізуге құқылы.  

1.11. Қор жарғыда белгіленген қызметті 

жүзеге асыруға қажетті қаражат тартуға 

бағытталған іс-шараларды жүзеге асыруға 

құқылы.  

1.12. Қор алынған табыстарды жеке 

мекеменің Жарғысына сәйкес пайдалану 

мақсатында кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асыруға құқылы.   

1.13. Қордың толық атауы:  

Мемлекеттік тілде: «Beyond Curriculum» 

қоғамдық қоры. 

Орыс тілінде: Общественный фонд 

«Beyond Curriculum». 

Қордың қысқаша атауы: 

Мемлекеттік тілде: «Beyond Curriculum» 

ҚҚ; 

Орыс тілінде: ОФ «Beyond Curriculum». 

1.14.  Қордың орналасқан жері: Қазақстан 

Республикасы, 040000, Алматы облысы, 

Талдықорған қаласы, Н.Назарбаев даңғылы 

103, 19 пәтер. 

1.15. Қордың қызмет мерзімі шектеусіз. 

 

 

 

2.ҚЫЗМЕТІ МЕН МАҚСАТЫНЫҢ 

МӘНІ 

2.1.   Қор қызметінің мақсаты: 

•Академиялық адалдық құндылықтарын 

ілгерілету; 

• Қазақстан Республикасында білім сапасын 

арттыруға жәрдемдесу; 

• Қазақстан Республикасының азаматтары 

арасында қосымша білім беру мен ғылымды 

танымал ету; 

• Пәндік және жобалық Олимпиада 

қозғалысының мәдениетін дамыту; 

• Оқушылардың әлемнің үздік жоғары оқу 

орындарына түсуге мүмкіндік беру; 

• Қордың құндылықтарын бөлісетін 

адамдар қауымдастығын құру. 

2.2. Қор қызметінің мәні оның жарғылық 

мақсаттарына қол жеткізу болып табылады. 

2.3. Өз мақсаттарына қол жеткізу үшін Қор 

мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады: 

• білім беру материалдарын жасау; 

• ғылыми-танымдық сипаттағы материалдар 

жасау; 

• оқушылардың пән саласындағы 

иной форме с международными, 

общественными и иными организациями. 

1.10. Фонд вправе организовывать и 

проводить конференции, форумы, семинары, 

круглые столы, выставки и другие 

информационные мероприятия. 

1.11. Фонд вправе проводить мероприятия, 

направленные на привлечение денежных 

средств для осуществления деятельности, 

указанной в Уставе. 

1.12. Фонд вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность в целях 

использования полученных доходов в 

соответствии с Уставом Фонда. 

1.13. Полное наименование Фонда:   

На государственном языке: «Beyond 

Curriculum» қоғамдық қоры 

На русском языке: Общественный фонд  

«Beyond Curriculum».  

Сокращенное наименование фонда: на 

государственном языке: «Beyond 

Curriculum» ҚҚ,  

на русском языке: ОФ «Beyond 

Curriculum». 

1.14. Местонахождение фонда: Республика 

Казахстан, 040000, Алматинская область, 

город Талдыкорган, проспект Н.Назарбаева 

103, квартира 19. 

1.15.Фонд создан на неопределенный срок. 

 

 

2.ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.  Целью деятельности Фонда является: 

• Продвижение ценности академической 

честности; 

• Содействие повышению качества 

образования в Республике Казахстан; 

• Популяризация дополнительного 

образования и науки среди граждан 

Республики Казахстан; 

• Развитие культуры предметного и 

проектного олимпиадного движения; 

• Предоставление возможностей учащимся к 

поступлению в лучшие вузы мира; 

• Создание сообщества людей, разделяющих 

ценности Фонда. 

2.2. Предметом деятельности Фонда является 
достижение его уставных целей. 

2.3.  Для достижения своих целей Фонд 

осуществляет следующие виды 

деятельности: 

• создание образовательных материалов; 

• создание материалов научно-

познавательного характера; 
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сарапшылармен қарым-қатынасы үшін 

платформа құру; 

• ғылым және білім қайраткерлерімен 

танысу кездесулерін өткізу; 

• интернет-платформаларды пайдалана 

отырып бейне-сабақтарды жасау және 

өткізу; 

• мұғалімдер үшін арнайы курстар құру 

және өткізу; 

• оқушылардың әлемнің үздік жоғары оқу 

орындарына түсуге дайындығын 

ұйымдастыру, соның ішінде ақпараттық 

және қаржылық қолдау арқылы. 

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті 

лицензиялауға жататын қызмет түрлерімен 

Қор лицензия негізінде ғана айналыса 

алады. 

 

3. ҚОР ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫНЫҢ 

ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

3.1. Қор құрылтайшысы құқылы: 

- Қордың атқарушы органына сайлануға 

және оны сайлауға; 

- Қолданыстағы заңнамамен және  

құрылтайшылық құжаттармен 

қарастырылған тәртіп бойынша Қор істерін 

басқаруға қатысуға; 

- Қор қызметі туралы ақпаратты алуға 

және оның бухгалтерлік және Қордың 

құрылтайшылық құжаттарымен 

қарастырылған басқадай құжаттармен 

танысуға; 

- Қор қызметіне қатысуға, Қор қызметіне 

байланысты барлық мәселелерін еркін 

талқылауға; 

- Қордың ішкі құжаттарымен 

қарастырылған қосымша жеңілдіктер мен 

өтемақылар алуға; 

- Қордан жеке жазбаша өтініш бойынша 

еркін шығуға. 

3.2. Қор құрылтайшысы міндетті: 

- Қордың ішкі құжаттарымен 

қарастырылған тәртіпте, мөлшерлерде және 

мерзімдерде салым салуға; 

- Қор қызметіне белсенді түрде қатысуға; 

- Қор жарғысын және құрылтайшылық 

шарт талаптарын сақтауға, Қордық басқару 

органдарының шешімдерін орындауға; 

- Қорға зиян келтіретін іс-әрекеттерге 

мүмкіндік бермеуге. 

 

 

 

• создание платформы для общения 

учащихся с экспертами в предметных 

областях; 

• проведение ознакомительных встреч с 

деятелями науки и образования; 

• создание и проведение видео-уроков с 

использованием интернет-платформ; 

• создание и проведение специальных курсов 

для учителей; 

• организация подготовки учащихся к 

поступлению в лучшие вузы мира, в том 

числе через информационную и финансовую 

поддержку. 

Видами деятельности, подлежащими в 

соответствии с действующим 

законодательством обязательному 

лицензированию, Фонд может заниматься 

только на основании лицензии. 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА 

3.1. Учредитель фонда имеет право:  

− Избирать и быть избранным в 

исполнительные органы Фонда; 

− Участвовать в управлении делами 

Фонда в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и 

учредительными документами Фонда; 

− Получать информацию о деятельности 

фонда и знакомится с его бухгалтерской и 

иной документацией, предусмотренной 

учредительными документами Фонда; 

− Участвовать в деятельности Фонда, 

выдвигать и свободно обсуждать все 

вопросы, связанные с деятельностью Фонда, 

давать оценку работе выбранных органов, 

получать любую информацию об их 

деятельности;  

− На дополнительные льготы и 

компенсации, предусмотренные 

внутренними документами Фонда; 

− На свободный выход из фонда по 

личному письменному заявлению. 

3.2. Учредитель фонда обязан: 

− Вносить вклад в порядке, размерах и в 

сроки, предусмотренные учредительными 

документами фонда; 

− Активно участвовать в деятельности 

Фонда; 

− Соблюдать Устав и требования 

учредительного договора Фонда, выполнять 

решения органов управления Фонда; 

− Не допускать действий, приносящих 



5 
 

 

 

4. ҚОРДЫ БАСҚАРУ 

ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 

4.1. Жоғары басқару органы - Қор 

құрылтайшыларының жалпы жиналысы. 

4.2. Алқалы орган – Қордың Қамқорлық 

кеңесі. 

4.3. Атқарушы орган – Директор. 

4.4. Бақылау органы - Тексеру комиссиясы.  

 

 

5.ҚОР ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫНЫҢ 

ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ 

5.1. Қордың жоғары басқару органы – 

құрылтайшылар жалпы жиналысы болып 

есептеледі. 

5.2. Құрылтайшылар жалпы жиналысының 

ерекше құзіретіне келесі мәселелерді шешу 

жатады: 

- Құрылтайшылық құжаттарға 

өзгертулер мен толықтыруларды еңгізу, 

қабылдау; 

- Өз еркімен қайта ұйымдастыру және 

тарату, тарату комиссиясын тағайындау, 

арадағы және тарату-теңгерімін бекіту 

туралы шешімдер қабылдау; 

- Қор қызметінің негізгі бағыттарын 

анықтау;  

- Қордың атқарушы органының 

қызметіне заңды көзқарасынан бақылау 

жасау. 

- Тексеру комиссиясының құзыретін, 

ұйымдастырушылық құрылымын 

қалыптастыру және өкілеттіктерін тоқтату 

тәртібін анықтау 

- Атқарушы органның қаржылық 

есептемесін ұсыну мерзімі мен тәртібін, 

сондай-ақ тексеру комиссиясының қорының 

қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру 

жүргізу тәртібін анықтау және оның 

қорытындыларын бекіту; 

- Заңнамалық актілермен белгіленген 

шектеулерде Қордың басқа заңды тұлғалар 

құруға және қызметіне қатынасу туралы 

шешім қабылдау; 

- Қордың филиалдары мен өкілдіктерін 

құру туралы шешімдер қабылдау; 

- Қордың ішкі қағидаларын бекіту және 

оларды қабылдау рәсімдері; 

- Қордың қызметіне аудиторлық 

тексеруді жүзеге асыру туралы шешім 

қабылдау; 

- Қор мүлігін қарызға беру және айыру 

вред Фонду. 

 

 

4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ФОНДА 

4.1. Высшим органом управления является – 

Общее собрание учредителей Фонда. 

4.2. Коллегиальный орган управления – 

Попечительский Совет. 

4.3. Исполнительный орган – Директор. 

4.4. Контрольный орган – Ревизионная 

комиссия. 

 

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

ФОНДА 

5.1. Высшим органом правления является 

общее собрание его учредителей. 

5.2. К исключительной компетенции общего 

собрания учредителей относится решение 

следующих вопросов: 

− Принятие, внесение изменений и 

дополнений в учредительные документы; 

− Принятие решений о добровольной 

реорганизации, и ликвидации, назначении 

ликвидационной комиссии, утверждении 

промежуточного и ликвидационного баланса; 

− Определение основных направлений 

деятельности Фонда;  

− Осуществление контроля над 

деятельностью исполнительного органа 

Фонда с точки зрения ее правомерности. 

− Определение компетенции, 

организационной структуры, порядка 

формирования и прекращения полномочий 

Ревизионной комиссии; 

− Определение порядка и периодичности 

представления финансовой отчетности 

исполнительного органа, а также порядка 

проведения проверки финансово- 

хозяйственной деятельности фонда 

Ревизионной комиссией и утверждение ее 

результатов; 

− Принятие в пределах, установленных 

законодательными актами, решения об 

участии Фонда в создании и деятельности 

других юридических лиц; 

− Принятие решений о создании 

филиалов и представительств Фонда; 

− Утверждение внутренних правил Фонда 

и процедуры их принятия; 

− Принятие решения об осуществлении 

аудиторской проверки деятельности Фонда; 

− Принятие решения о залоге и 

отчуждении имущества Фонда; 
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туралы шешім қабылдау; 

- Құрылтайшылардың қосымша 

жарналарының тәртібі мен мөлшері туралы 

шешім қабылдау; 

- Мақсатты қорларды қалыптастыру 

және пайдалану тәртібін анықтау. 

5.3. Жалпы жиналыс Қор қызметімен 

байланысты кез келген мәселені 

қарастыруға құқылы. 

5.4. Жалпы жиналыс, егер оған 

құрылтайшылардың жалпы санынан 

жартысының көбісі қатынасса шешімдер 

қабылдауға құқылы. Әр құрылтайшыға бір 

дауыс тиісті. Жалпы жиналыста шешімдер 

Қор құрылтайшыларының жалпы дауыстар 

санынан жай көпшілігімен қабылданады. 

5.5. Кезекті және кезектен тыс жалпы 

жиналыстар шақырылуы мүмкін. Жалпы 

жиналысты өткізу орны мен уақытын Қор 

Директоры белгілейді. 

5.6. Қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бір 

айдан кешікпей Директордың шешімімен 

кезекті жалпы жиналыс шақырылады. 

Кезектен тыс жалпы жиналыс Директордың 

өз қалауы, тексеру комиссиясының талабы 

бойынша, кез келген уақытта және кез 

келген мәселе бойынша шақырылады. 

Жиналысты шақыру туралы Директор 

шешімі, талап ету күнінен он күннен артық 

кешікпей қабылданады. 

5.7. Жалпы жиналысты шақыру туралы 

хабар Қордың әр құрылтайшысына арнайы 

түрде жіберіледі. 

5.8. Қордың құрылтайшылық құжаттарына 

өзгертулер мен толықтырулар 

құрылтайшылар жалпы жиналысымен    

енгізіледі және бекітіледі және  Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен 

белгіленген тәртіптерге сәйкес тіркеуге 

жатады. Осы мәселе бойынша, сондай-ақ 

жалпы жиналыстың ерекше құзіретіне 

жататын (осы жарғының 5.2. тармағы)-

басқа мәселелер бойынша шешім 

бірауыздан қабылданады. 

5.9. Қатысушылардың жалпы 

жиналысының шешімдері ашық дауыс беру 

жолымен қабылданады. 

5.10. Заңға немесе Қор жарғысына 

қарсылық жасайтын жалпы жиналыс 

шешімі, соның ішінде құрылтайшы 

құқығын бұзатын шешім Қордың ішкі 

қызметін реттейтін осы жарғымен немесе 

басқа құжаттармен белгіленген, шешімдер 

қабылдау тәртібін бұзып қабылданған, 

− Принятие решения о порядке и 

размерах дополнительных взносов 

учредителей; 

− Определение порядка формирования и 

использования целевых фондов. 

5.3. Общее собрание вправе принять к 

рассмотрению любой вопрос, связанный с 

деятельностью Фонда. 

5.4. Общее собрание считается 

правомочным принимать решения, если на 

нем присутствуют более половины от общего 

числа учредителей. Каждому учредителю 

принадлежит один голос. Решение на общем 

собрании принимается простым 

большинством от общего числа голосов 

учредителей Фонда. 

5.5. Могут быть созваны очередные и 

внеочередные общие собрания. Время и 

место проведения общего собрания 

определяются Директором Фонда. 

5.6. Очередное общее собрание созывается 

Директором не позднее одного месяца с 

момента окончания финансового года. 

Внеочередное собрание созывается 

Директором по его собственному 

усмотрению, по требованию председателя 

Ревизионной комиссии по любому поводу. 

Решение Директора о созыве собрания 

должно быть принято не позднее 10 дней с 

момента подачи требования. 

5.7. Извещение о созыве общего собрания 

делается персонально каждому учредителю 

Фонда. 

5.8. Изменения и дополнения в 

учредительные документы Фонда, вносятся и 

утверждаются решением общего собрания 

учредителей, и подлежат регистрации в 

порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. Решение по данному 

вопросу, а также по остальным вопросам, 

отнесенным к исключительной компетенции 

общего собрания (пункт 5.2. настоящего 

устава), должно быть принято единогласно.  

5.9. Решения общего собрания принимаются 

открытым голосованием. 

5.10. Решение общего собрания учредителей, 

принятое с нарушением порядка принятия 

решений, установленным настоящим 

Уставом, либо иными, документами, 

регулирующими внутреннюю деятельность 

Фонда, равно как и решение общего 

собрания, противоречащее закону либо 

Уставу Фонда, в том числе решение, 

нарушающее права учредителя, может быть 
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құрылтайшылардың жалпы жиналысының 

шешімі, дауланатын шешімге қарсы дауыс 

берген немесе дауыс беруге қатыспаған, қор 

құрылтайшысының өтініші бойынша 

сотпен толық немесе бөлшектеп күші 

жойылған деп есептелуі мүмкін. 

 

6. ҚАМҚОРШЫЛАР КЕҢЕСІ 

6.1.Қамқоршылар кеңесі - Қордың тұрақты 

жұмыс істейтін алқалы басқару органы, ол 

Қор қызметінің оның жарғылық 

мақсаттарына сәйкестігін бақылауды және 

Қор жарғысымен бекітілген басқа да 

міндеттерді жүзеге асырады. Қамқоршылар 

кеңесінің құрамы құрылтайшылардың 

Жалпы жиналысының шешімімен 

қалыптасады. Қамқоршылар кеңесі ең кемі 

екі адамнан тұрады. Қордың штаттық 

қызметкерлері немесе өзара жақын туыстық 

қатынастағы тұлғалар Кеңестің мүшесі бола 

алмайды. 

6.2.Қамқоршылар кеңесің оның Төрағасы 

басқарады. 

6.3.Қамқоршылар кеңесі келесі қызметтерді 

атқарады: 

- Қор қызметінің оның жарғылық 

мақсаттарына сәйкестігін бақылауды жүзеге 

асыру; 

- мақсатты бағдарламаларды бекіту және 

қаржыландыру көздерін анықтау; 

- Қор директорын лауазымына 

тағайындау және босату; 

- Директордың және тәуелсіз аудитордың 

есебін қарау; 

- Директордың жұмысын функционалдық 

міндеттердің орындалуына қарай бақылау; 

- Құрылтайшылардың тікелей құзіретіне 

кірмейтін өзге де мәселелерді қарастыру. 

6.4.Қамқоршылар кеңесі екі жылға 

сайланады. Кеңесті бір немесе бірнеше рет 

келесі қайта сайлауға болады. 

Қамқоршылар кеңесінің жиналысы жылына 

1 рет немесе қажеттілігіне қарай одан да 

көп рет шақырылады. 

6.5.Қамқоршылар кеңесінің Төрағасы 

Құрылтайшылардың шешімі негізінде 

әрекет етеді. 

 

7. ҚОР ДИРЕКТОРЫ 

7.1. Қордың атқарушы органы Директор 

болып табылады, ол қордың қамқоршылық 

кеңесімен екi жылға тағайындалады. Келесi 

мерзiмге немесе қажеттілігіне қарай одан да 

көп мерзiмге қайтадан сайлап, тағайындау 

признано судом недействительным 

полностью или частично по заявлению 

учредителя фонда, не принимавшего участия 

в голосовании или голосовавшего против 

оспариваемого решения. 

 

 

      6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

6.1. Попечительский Совет Фонда является 

постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, осуществляющим 

контроль за соответствием деятельности 

Фонда его уставным целям, а также иные 

полномочия, закрепленные уставом Фонда. 

Формирование состава Попечительского 

Совета производится решением Общего 

собрания Учредителей. Попечительский 

Совет состоит не менее, чем из двух человек. 

Членами Совета не могут быть штатные 

работники Фонда или лица, связанные между 

собой близким родством. 

6.2. Попечительский Совет возглавляет его 

Председатель. 

6.3. Попечительский Совет осуществляет 

следующие функции: 

- осуществление контроля за соответствием 

деятельности Фонда его уставным целям; 

- утверждение целевых программ и 

определение источников финансирования; 

- назначение и освобождение от должности 

директора Фонда; 

- рассмотрение отчетов Директора и 

независимого Аудитора; 

- контроль за работой Директора по 

выполнению функциональных обязанностей; 

- рассмотрение иных вопросов, не 

отнесенных к исключительной компетенции 

Учредителя.   

6.4. Попечительский Совет избирается 

сроком на два года. Допускается 

переизбрание на следующий срок или более. 

Заседания Попечительского Совета 

проводятся по мере необходимости, не реже 

одного раза в год.  

6.5. Председатель Попечительского Совета 

действует на основании и во исполнение 

решений Учредителя. 

 

7. ДИРЕКТОР ФОНДА 

7.1. Исполнительным органом Фонда 

является Директор, который назначается 

попечительским советом фонда на 

двухлетний срок. Допускается возможность 

переизбрания на следующий срок или более. 
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мүмкiндігі қарастырылады. 

7.2. Қор Директоры: 

- Қор атынан сенімхатсыз іс-әрекет 

жасайды, өз құзіреті шегінде келісімдер 

бекітеді және олардың орындалуын іске 

асырады; 

- Банктерде есептік және басқа шоттар 

ашады; 

- Қорды ұсынуға құқық беретін 

сенімхаттар береді; 

- Қор қызметінің мәселелер бойынша 

мемлекеттік органдар мен соттарды 

есептегенде, Қорды отандық және шетелдік 

ұйымдарға қатынасуға ұсынады; 

- Құрылтайшылар жалпы жиналысының 

шешімдерінің орындалуын 

қамтамасыздандырады; 

- Қор қызметінің қорытындылары туралы 

жылдық есептемені дайындап, жалпы 

жиналысқа бекітуге ұсынады; 

- Еңбек заңнамасымен белгіленген, 

жұмыс берушінің негізгі құқылары мен 

міндеттерінің орындалуын 

қамтамасыздандырады; 

- Өз құзіреті шегінде басқа да 

қызметтерді атқарады. 

 

8. ҚОРДЫҢ ТЕКСЕРУ 

КОМИССИЯСЫ 

8.1. Қордың қаржылық жылы 1 қаңтардан 

31 желтоқсанға дейін белгіленеді. 

8.2. Қор өз қызметінің қорытындыларына 

бухгалтерлік есеп, Қазақстан 

Республикасындағы қолданыстағы 

ережелермен сәйкес статистикалық есеп 

жүргізеді. Қор Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес, есептіліктің және 

есептің дұрыстығымен жүргізу тәртібін 

сақталуына жауап береді. 

8.3. Қор құру кезінде, Қордың қаржы-

шаруашылық қызметіне құрылтайшылар 

жалпы жиналысымен тағайындалған 

Тексеру комиссиясы немесе тексеруші 

бақылау жасайды.  

8.4. Тексеру комиссиясы құрылымына 

қоғамдық бірлестіктер, қоғамдық 

қозғалыстар және басқа коммерциялық 

ұйымдар өкілдері кіре алады. 

8.5. Тексеру комиссиясын, оның мүшелері 

санынан сайланатын төраға басқарады.  

8.6. Тексеру комиссиясының  көпшілік 

мүшелері некемен байланысқан және 

жақын туыс тұлғалары бола алмайды, 

сондай-ақ олар осы Қордың штаттық 

7.2. Директор Фонда: 

− Без доверенности действует от имени 

Фонда, заключает договоры /контракты/ в 

пределах своей компетенции и обеспечивает 

их выполнение; 

− Открывает в банках расчетные и иные 

счета; 

− Выдает доверенности на право 

представлять Фонд; 

− Представляет Фонд в отношениях с 

отечественными и иностранными 

организациями, включая государственные 

органы и суды по вопросам деятельности 

Фонда;  

− Обеспечивает выполнение решений 

общего собрания учредителей; 

− Подготавливает годовые отчеты о 

результатах деятельности Фонда и 

предоставляет их на утверждение общего 

собрания учредителей; 

− Обеспечивает выполнение основных 

прав и обязанностей работодателя, 

определенных трудовым законодательством; 

− Выполняет другие функции в пределах 

своей компетенции. 

 

 

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА 

8.1. Финансовый год фонда устанавливается 

с 1 января по 31 декабря календарного года. 

8.2. Фонд осуществляет бухгалтерский учет 

результатов своей деятельности, ведет 

статистическую отчетность в соответствии с 

действующими в Республике Казахстан 

правилами. Фонд несет ответственность в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан достоверности учета и 

отчетности. 

8.3. Контроль за финансово–хозяйственной 

деятельностью Фонда осуществляет 

Ревизионная комиссия или единоличный 

ревизор, назначаемые общим собранием 

учредителей при создании Фонда. 

8.4. В состав Ревизионной комиссии могут 

входить представители общественных 

движений, общественных объединений и 

иных некоммерческих организаций. 

8.5. Ревизионная комиссия возглавляется 

председателем, избираемым из числа его 

членов.  

8.6. Большинство членов Ревизионной 

комиссии не могут составлять лица, 

связанные браком или близким родством, а 
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жұмыскері бола алмайды. 

8.7. Тексеру комиссиясы өз қызметін 

қоғамдық бастамалар негізінде жүргізеді. 

8.8. Тексеру комиссиясы (тексеруші) кез 

келген уақытта Қордың қаржы-

шаруашылық қызметіне тексеру жүргізуге 

құқылы. Осы мақсатта тексеру комиссиясы 

Қордың барлық құжаттамасын тексеруге 

құқығы бар. Тексеру комиссиясының 

талабы бойынша Қордың атқарушы органы 

ауызша және жазбаша түрде түсініктемелер 

беруге міндетті. 

8.9. Тексеру комиссиясы (тексеруші) Қор 

құрылтайшыларының жалпы жиналысы 

бекіткенге дейін жылдық қаржылық 

есептемесіне міндетті түрде тексеріс 

жүргізеді. 

8.10. Тексеріс жүргізуге аудиторлық ұйым 

шақырылуы да мүмкін. 

8.11. Қор құрылтайшыларының жалпы 

жиналысы аудиторлық ұйымның немесе 

Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз 

жылдық қаржылық есептемені бекітуге 

құқылы емес. 

8.12. Қор жыл сайын ресми басылымдарда 

өз мүлігін пайдалану туралы есептер 

жариялауға міндетті. 

 

9. ҚОРДЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ 

ТҰЛҒАЛАРЫ 

9.1. Қор қызметі қорытындыларына 

бухгалтерлік есепті бас бухгалтер жүргізеді, 

ол Қор Директорына есеп береді. Бас 

бухгалтер өз қызметін және еңбек шарты 

негізінде іске асырады, Директор мен бас 

бухгалтер неке немесе жақын туыс 

байланысында болмауы керек, бір тұлға екі 

қызмет атқара алмайды. 

9.2. Ұйымдастыру басқару немесе 

әкімшілік-шаруашылық қызметтер 

атқаратын (Директоры, бас бухгалтері, 

Тексеру комиссиясы)-Қордың лауазымды 

тұлғалары, Қор талаптарын ең үлкен 

дәрежедегі құрметті іс деп есептейтін, 

әдістерді қолданатын, оларға жүктелген 

міндеттерді адалдықпен орындайтын 

тұлғалар болып есетеледі. 

9.3. Қордың лауазымды тұлғалары, осы 

жарғы мақсаттарына сәйкес емес Қордың 

мүлкі мен мүліктік құқыларын пайдалануға 

жол бермейді. 

9.4. Қор басшысы Қорға осы Жарғы 

ережелерін, Қазақстан Республикасының 16 

қаңтар 2001 жылғы №142- ІІ ҚРЗ 

также быть штатными работниками Фонда. 

8.7. Ревизионная комиссия осуществляет 

свою деятельность на общественных 

началах. 

8.8. Ревизионная комиссия (ревизор) в праве 

во всякое время производить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 

Фонда. Ревизор обладает для этой цели 

правом безусловного доступа ко всей 

финансово-хозяйственной документации 

Фонда. По требованию Ревизионной 

комиссии исполнительный орган Фонда 

обязан давать необходимые пояснения в 

устной или письменной форме. 

8.9. Ревизионная комиссия (ревизор) в 

обязательном порядке проводит проверку 

годовой финансовой отчетности Фонда до ее 

утверждения общим собранием учредителей 

Фонда. 

8.10. Для проведения ревизий может быть 

привлечена аудиторская организация. 

8.11. Общее собрание учредителей Фонда не 

вправе утверждать годовую финансовую 

отчетность без заключения ревизора либо 

аудиторской организации. 

8.12. Фонд обязан ежегодно публиковать 

отчеты об использовании своего имущества в 

официальном печатном издании. 

 

9. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ФОНДА 

9.1. Бухгалтерский учет результатов 

деятельности Фонда осуществляет главный 

бухгалтер, который подотчетен Директору 

Фонда. Главный бухгалтер осуществляет 

свою деятельность на основании 

индивидуального трудового соглашения. 

Директор и главный бухгалтер, не должны 

быть связаны браком, или близким 

свойством родства. Одно и то же лицо не 

может находиться на обеих должностях.  

9.2. Должностные лица Фонда, 

выполняющие организационно 

распорядительные либо административно 

хозяйственные функции (Директор, главный 

бухгалтер, ревизионная комиссия) 

выполняют возложенные на них обязанности 

добросовестно, используя способы, которые 

обоснованно считают в наибольшей степени 

отражающими интересы Фонда. 

9.3. Должностные лица не должны 

использовать или допускать использование 

имущества и имущественных прав Фонда не 

в соответствии с целями настоящего Устава. 

9.4. Руководитель Фонда обязан возместить 
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«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 

Заңын және Қазақстан Республикасының 

басқа заңнамалық актілерінің бұзылуы 

бойынша шешімдер қабылдап, келтірілген 

шығындарды қайтаруға міндетті. 

 

 

 

10. ҚОР МҮЛКІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

КӨЗДЕРІ 

10.1. Қордың мүлігін осы Жарғымен 

қарастырылған қызметті материалдық 

қамтамасыздандыруға қажетті, 

материалдық құндылықтар мен Қаржылық 

қорлар құрады. 

10.2. Қор мүлігін құрайтын көздер: 

- Қор құрылтайшыларынан түсімдер; 

- Ерікті мүліктік жарналар мен 

құрылымдар; 

- Акциялар, облигациялар, басқа да 

бағалы қағаздар және салымдар бойынша 

алынатын дивиденттер; 

- Осы Жарғымен белгіленген 

мақсаттарда іске асырылатын кәсіпкерлік 

қызметтен түсімдер; 

- Гранттар түрінде қаржылық түсімдер; 

- Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен тыйым салынбаған, басқа да 

қаражаттар мен түсімдер. 

10.3. Келіп түскен қаражаттар және 

құрылтайшылардың жарналары, сондай-ақ 

табылған табыс бойынша қорлар құрылады: 

- Гуманитарлық және қайырымдылық 

көмек көрсету; 

- Дамыту; 

- Еңбекақы төлеу; 

- Резервтік капитал және т.б. 

10.4. Қорларды жұмсау және құру тәртібі, 

мөлшері құрамы, тағайындалуы 

құрылтайшылардың жалпы жиналысымен 

белгіленеді. 

10.5. Қор құрылтайшыларының Қор 

мүлігіне мүліктік құқылары болмайды. 

Қорға түскен барлық мүлік пен қаражаттар, 

сондай-ақ кәсіпкерлік қызметінен түскен 

табыс меншік құқында Қорға тиісті және 

құрылтайшылар арасында бөлінбейді, тек 

қана жарғылық мақсаттарға жіберіледі. 

10.6. Қордың табыстары мен мөлшері, 

сондай-ақ Қор мүлігінің құрамы мен 

мөлшері туралы, оның шығындары, есебі 

және жұмыскерлер құрамы туралы, 

олардың еңбекақысы, Қор қызметінде 

азаматтардың тегін еңбегін пайдалану 

Фонду убытки, причиненные в следствии 

принятия им решений нарушающие 

положение настоящего Устава, Закона РК «О 

некоммерческих организациях» № 142 – II 

ЗРК от 16 января 2001 года и других 

законодательных актах Республики 

Казахстан. 

 

10. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА ФОНДА 

10.1. Имущества фонда составляют 

материальные ценности и финансовые 

ресурсы, необходимые для материального 

обеспечения деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом. 

10.2. Источниками формирования имущества 

Фонда являются: 

− Поступления от учредителей Фонда; 

− Добровольные имущественные взносы 

и пожертвования; 

− Дивиденды доходы, вознаграждение 

(интерес), получаемый по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и 

вкладам (депозитам); 

− Поступления (доходы) от 

предпринимательской деятельности, 

осуществляемой в целях, определенных 

настоящим Уставом; 

− Финансовая помощь в виде грантов; 

− Иные средства и поступления, не 

запрещенные действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

10.3. За счет поступивших средств и взносов 

учредителей, а также по доходу могут быть 

созданы фонды; 

− Гуманитарной и благотворительной 

помощи; 

− Развития; 

− Оплаты труда; 

− Резервный капитал и другие. 

10.4. Состав, назначение, размеры, порядок 

образования и расходования фондов 

определяются общим собранием 

учредителей. 

10.5. Учредители фонда не имеют 

имущественных, прав на имущество Фонда. 

Все поступившее в Фонд имущество и 

деньги, а также доход от 

предпринимательской деятельности, 

принадлежат Фонду на праве собственности 

и не могут быть распределены между 

учредителями, а направляются 

исключительно на уставные цели. 
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туралы мәліметтер, коммерциялық мәні 

бола алмайды. 

 

 

 

 

 

 

11. ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ 

11.1. Еңбек ұжымы мен Қор қарым-

қатынас сипаты мен тәртібі Қазақстан 

Республикасының «Еңбек Кодексімен» 

реттеледі. 

11.2. Қор жұмыскерлерді жеке еңбек 

шартын бекітіп жалдауға құқы бар. 

11.3. Қордың әр жұмыскерлерінің еңбек 

табысы ең көп мөлшермен шектелмейді 

және Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес салық салынады. 

11.4. Жұмыскерлердің әлеуметтік және 

медициналық сақтандырылуы, 

қолданыстағы заңнамамен белгіленген 

тәртіпте және шарттарда іске асырылады. 

11.5. Қордың жұмыс тәртібін оның 

Директоры белгілейді. 

 

 

 

12.ЖАРҒЫҒА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН 

ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

12.1. Жарғыға өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу Қордың жалпы 

жиналысының ерекше құзыретіне жатады. 

12.2. Жарғыға өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстар 

енгізу құқығына Қордың кез- келген 

құрылтайшысы ие және оны талқылауға 

Қордың  жалпы жиналысына шығарады. 

12.3. Жарғыға өзгерістер мен 

толықтырулар, егер оған Жалпы жиналысқа 

қатысқан, Қор құрылтайшыларының 2/3 

дауыс берсе енгізілген деп есептеледі. 

12.4. Жарғыға өзгерістер мен 

толықтырулар енгізуді мемлекеттік тіркеу 

заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу 

туралы заңнамасымен белгіленген тәртіпте 

және мерзімде жүзеге асырылады. 

 

 

13.ҚОР ҚЫЗМЕТІН ҚАЙТА 

ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ТАРАТУ 

ТӘРТІБІ 

13.1. Қор ерікті тәртіпте, Қор 

құрылтайшыларының жалпы жиналыс 

10.6. Размеры и структура доходов Фонда, а 

также сведения о размерах и составе 

имущества Фонда, о его расходах, 

численности и составе работников, об оплате 

их труда, об использовании безвозмездного 

труда граждан в деятельности Фонда не 

могут быть предметом коммерческой тайны. 

 

11.ТРУДОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

11.1. Характер и порядок взаимоотношений 

Фонда с трудовым коллективом регулируется 

«Трудовым Кодексом» Республики 

Казахстан. 

11.2. Фонд вправе производить наймы 

работников с заключением индивидуальных 

трудовых договоров. 

11.3. Трудовые доходы каждого работника 

Фонда, не ограничиваются максимальными 

размерами, и облагается налогами в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

11.4. Социальное и медицинское страхование 

работников осуществляется в порядке и на 

условиях, установленных действующим 

законодательством. 

11.5. Режим работы Фонда устанавливается 

его Директором. 

 

12.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

12.1. Внесение изменений и дополнений в 

Устав относится к исключительной 

компетенции общего собрания учредителей 

Фонда. 

12.2. Право внесения предложений по 

изменению и дополнению в Устав 

принадлежит любому учредителю Фонда и 

вносится им на обсуждение Общего 

собрания. 

12.3. Изменения и дополнения в Устав Фонда 

считаются внесенными, если за них 

проголосовало 2/3 учредителей, 

присутствующих на Общем собрании. 

12.4. Государственная регистрация 

изменений и дополнений в Устав 

осуществляется в порядке и в сроке, 

установленном законом о государственной 

регистрации юридических лиц. 

 

13.УСЛОВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОНДА 

13.1. Фонд может быть реорганизован или 

ликвидирован в добровольном порядке по 
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шешімі бойынша немесе Қазақстан 

Республикасының Азаматтық Кодексімен, 

Қазақстан Республикасының басқа 

заңнамалық актілерімен қарастырылған 

тәртіп пен негізде, сот шешімі бойынша 

қайта ұйымдастырылады және таратылады. 

13.2. Тарату туралы шешім қабылдаған 

Қор құрылтайшыларының жалпы 

жиналысы немесе сот, тарату комиссиясын 

және Қазақстан Республикасының 16 

қаңтар 2001 жылға №142-11 ҚРЗ 

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 

Заңымен сәйкес, Қорды тарату тәртібі мен 

мерзімін тағайындайды. 

13.3. Тарату комиссиясын тағайындау 

кезінен бастап, Қор істері мен мүлігін 

басқару өкілдігі оған көшеді. Тарату 

комиссиясы таратылатын Қор атынан сотқа 

қатынасады. 

13.4. Бизнес-сәйкестендiру нөмiрлерiнiң 

ұлттық тiзiлiмiне тіркелгеннен кейін тарату 

аяқталған, ал Қор өз қызметін тоқтатқан 

болып есептеледі. 

13.5. Кредиторлармен есептесу 

аяқталғаннан кейін тарату кезінде қалған 

Қор мүлігі, Қордың жалдамалы 

жұмыскерлеріне немесе лауазымды 

тұлғаларына, құрылтайшыларына 

берілмейді, ол таратылған Қор мақсатына 

қоятын басқа коммерциялық емес заңды 

тұлғаларға жіберіледі. Мұндай заңды 

тұлғалар болмаған жағдайда мүлік сондай 

мақсаттарға пайдаланатын мемлекетке 

беріледі. 

 

14. ФИЛИАЛДАР МЕН ӨКІЛДІКТЕР 

ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

14.1.  Қор Қазақстан Республикасында және 

шетелде  Қордың құрылтайшылары 

бекіткен ережеге сәйкес өз атынан әрекет 

ететін филиалдар мен өкілдіктер құра 

алады. 

14.2.  Қор филиалы оның тұрған жерінен 

бөлек орналасқан және оның 

функцияларының барлығын немесе бір 

бөлігін, оның ішінде өкілдік функцияларын 

жүзеге асыратын оқшауланған бөлімше 

болып табылады. 

14.3.   Қордың өкілдігі оның тұрған жерінен 

тыс орналасқан және қор мүдделерін 

қорғауды және өкілдік етуді жүзеге 

асыратын, оның атынан мәмілелер мен өзге 

де құқықтық іс-әрекеттер жасайтын 

оқшауланған бөлімше болып табылады. 

решению общего собрания учредителей 

Фонда, либо по решению суда на основании 

и в порядке, предусмотренном Гражданским 

Кодексом законодательными актами. 

13.2. Общее собрание учредителей Фонда 

или суд, принявшее решение о ликвидации 

назначает ликвидационную комиссию и 

устанавливает в соответствии с Гражданским 

Кодексом РК, Законом РК  

«О некоммерческих организациях» №142 – II 

ЗРК от 16 января 2001 года порядок и сроки 

ликвидации Фонда. 

13.3. С момента назначения ликвидационной 

комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению имуществом и делами Фонда. 

Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемого Фонда выступает в суде. 

13.4. Ликвидация считается завершенной, а 

Фонд прекратившим свою деятельность, с 

момента внесения записи об этом в 

национальный реестр бизнес-

идентификационных номеров. 

13.5. Имущество Фонда, оставшееся при 

ликвидации после завершения расчетов с 

кредиторами, может быть передано другим 

некоммерческим юридическим лицам, 

последующими те же или близкие цели, что и 

ликвидируемый Фонд. При отсутствии таких 

юридических лиц имущество передается 

государству, которое использует его на 

аналогичные цели. 

 

 

 

 

14. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ 

14.1. Фонд может создавать филиалы и 

представительства в Республике Казахстан и 

за рубежом, действующие от имени Фонда в 

соответствии с положением о них, 

утвержденными общим собранием 

учредителей Фонда. 

14.2. Филиалом Фонда является 

обособленное подразделение, расположенное 

вне места его нахождения и осуществляющее 

все или часть его функций, в том числе 

функции представительства. 

14.3. Представительством Фонда является 

обособленное подразделение, расположенное 

вне места его нахождения и осуществляющее 

защиту и представительство интересов 

Фонда, совершающее от его имени сделки и 

иные правовые действия. 






