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Астана 

2018 жыл/год 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1. «Әйелдер кәсіпкерлігін қолдау қоры» 

қоғамдық қоры (бұдан әрі -  «Қор») 

Қазақстан Республикасы 

Конституциясының, Қазақстан 

Республикасы Азаматтық Кодексінің, 

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының және 

басқа да нормативтік құқықтық актілердің 

негізінде жұмыс істейді. 

1.2. Қор коммерциялық емес ұйым 

нысанындағы занды тұлға болып 

табылады, оның дербес балансы, қазақ 

және орыс тілдерінде аты жазылған мөрі, 

бұрыштама штампы, фирмалық 

бланкілері, банктерде есеп және басқа да 

шоттары болады. 

1.3. Қордың ресми атауы: 

- қазақ тілінде: «Әйелдер кәсіпкерлігін 

қолдау қоры» қоғамдық қоры; 

- орыс тілінде: Общественный фонд 

«Фонд поддержки женского 

предпринимательства».   

Қордың қысқаша атауы: 

- қазақ тілінде «Әйелдер кәсіпкерлігін 

қолдау қоры» ҚҚ; 

- орыс тілінде: ОФ «Фонд поддержки 

женского предпринимательства». 

1.4. Қордың мекен-жайы: 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана 

қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі, 8 үй. 

 

2. ҚОР ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ, 

ПӘНІ МЕН БАҒЫТЫ 

2.1. Қор қызметінің пәні әйел 

кәсіпкерлікті қолдау және даму болып 

табылады. 

2.2.Қор қызметінің мақсаты болып: 

2.2.1. әйел кәсіпкерлік саласындағы 

жобаларын қолдау және жүзеге асыру; 

2.2.2.  әйел кәсіпкерліктің субъектілеріне 

кеңес беру және ақпараттық қолдау; 

2.2.3. әйел кәсіпкерлікті дамуға 

бағытталған іс-шараларын ұйымдастыру; 

2.2.4. әдебиет, мерзімдік баспа, ғаламтор 

ресурстарын шығару; 

2.2.5. білім беру, ағартушылық пен 

зерттеу қызметін жүзеге асыру; 

2.2.6. қайырымдық іс-шаралар жүргізу; 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественный фонд «Фонд поддержки 

женского предпринимательства» (далее – 

«Фонд») действует на основании 

Конституции Республики Казахстан, 

Гражданского кодекса Республики 

Казахстан, Закона Республики Казахстан «О 

некоммерческих организациях» и других 

нормативных правовых актов. 

1.2. Фонд является юридическим лицом в 

форме некоммерческой организации, имеет 

самостоятельный баланс, круглую печать, 

угловой штамп, фирменные бланки с 

указанием своего наименования на казахском 

и русском языках, расчетный и иные счета в 

банках. 

1.3. Официальное наименование Фонда: 

- на казахском языке: «Әйелдер кәсіпкерлігін 

қолдау қоры» қоғамдық қоры; 

- на русском языке: Общественный фонд 

«Фонд поддержки женского 

предпринимательства». 

Сокращенное наименование Фонда: 

- на казахском языке: «Әйелдер кәсіпкерлігін 

қолдау қоры» ҚҚ; 

- на русском языке: ОФ «Фонд поддержки 

женского предпринимательства». 

1.4. Местонахождение Фонда: 

Республика Казахстан, 010000, город Астана, 

район Есиль, улица Кунаева, дом 8. 

 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЕ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

2.1. Предметом деятельности Фонда является 

поддержка и развитие женского 

предпринимательства. 

2.2. Целями деятельности Фонда являются: 

2.2.1. поддержка и реализация проектов в 

сфере женского предпринимательства; 

2.2.2. консультирование и информационная 

поддержка деятельности субъектов женского 

предпринимательства; 

2.2.3. организация мероприятий, 

направленных на развитие женского 

предпринимательства; 

2.2.4. издание литературы, периодических 

изданий, интернет-ресурсов; 

2.2.5. осуществление образовательной, 
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2.2.7. шетел елдерімен экономикалық, 

сауда, ғылыми-техникалық, өнер-кәсіптік 

тиімді серіктестікке қолғабыс ету; 

2.2.8. қазақстандық, халықаралық, шетел 

қоғамдастықтармен, қорлармен және 

компаниялармен тиімді өзара 

серіктестігін ұйымдастыру; 

2.2.9. Қор қызметінің пәнін жүзеге 

асыруға бағытталған өзге де мақсаттар. 

 

 

 

 

 

 

3.   ҚОРДЫҢ МҮЛКІ 
3.1. Қордың негізгі және айналма 

қаражатын құрайтын оқшауланған  мүлкі 

бар және  құны оның балансында көрініс 

табатын басқа да құндылықтары бар. 

3.2. Қор мүлкін құрайтын көздер: 

- Қор құрылтайшыларынан ақша 

түсімдері; 

- ерікті мүліктік жарналар мен 

қайырымдылық; 

- заңнамамен белгіленген жағдайлардағы 

тауарлар, жұмыстар мен қызметтерден 

түсімдер (табыс); 

- акциялар, облигациялар, басқа да құнды 

қағаздар мен салымдар (депозиттер) 

бойынша келіп түсететін үлесақылар 

(табыстар, сыйақылар); 

- заңнамамен тыйым салынбаған басқа да 

түсімдер табылады. 

3.3 Қор Құрылтайшыларының Қорға 

берген мүлікке мүліктік құқықтары жоқ, 

Қор қызметінен табыс алмайды, Қор 

таратылған жағдайда оның мүлкіне ие 

болмайды. Қор дивидендтерді төлемейді. 

3.4. Қор өз міндеттемелері бойынша өзіне 

жататын барлық мүлкімен жауап береді. 

Қолданылатын заңдарда көзделген 

жағдайларды қоспағанда, бұл өзінің 

құрылтайшыларының міндеттемелері 

бойынша жауап бермейді, ал 

құрылтайшылар Қордың міндеттемелері 

бойынша жауап бермейді. 

3.5. Қор Казақстан Республикасының 

қолданылатын заңдарына сәйкес өз 

мүлкімен иеленуді, пайдалануды, иелік 

етуді жүзеге асырады. 

3.6. Қордың меншігі Казақстан 

просветительской и исследовательской 

деятельности; 

2.2.6. проведение благотворительных 

мероприятий; 

2.2.7. содействие эффективному 

экономическому, торговому, научно-

техническому, промышленному 

сотрудничеству с зарубежными странами; 

2.2.8. организация эффективного и взаимного 

сотрудничества с казахстанскими, 

международными и зарубежными 

ассоциациями, фондами и компаниями; 

2.2.9. иные цели, направленные на 

реализацию предмета деятельности Фонда. 

 

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

3.1. Фонд   обладает   обособленным   

имуществом, составляющим основные и 

оборотные средства, а также иные ценности, 

стоимость которых отражается на его 

балансе. 

3.2. Источники формирования имущества 

Фонда: 

- имущество и поступления от учредителей 

Фонда; 

- добровольные имущественные взносы, 

пожертвования, спонсорская помощь; 

- доходы от реализации товаров, работ и (или) 

услуг в установленных законодательством 

случаях; 

- дивиденды (доходы, вознаграждение), 

получаемые по акциям, другим ценным 

бумагам и вкладам (депозитам); 

- другие, не запрещенные законодательством 

поступления. 

3.3. Учредители Фонда не имеют 

имущественных прав на имущество, 

переданное им Фонду, не извлекает доходы 

от деятельности Фонда, не получает 

имущество Фонда в случае его ликвидации. 

Фонд не выплачивает дивиденды. 

3.4. Фонд несет ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Он не отвечает по 

обязательствам своих учредителей, а 

учредители не отвечают по обязательствам 

Фонда, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим 

законодательством. 

3.5.  Фонд осуществляет владение, 

пользование, распоряжение своим 

имуществом в соответствии с действующим 



 3 

Республикасының заңдармен қорғалады. 

 

 

 

4. ҚОРДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

КҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ БАСҚАРУ 

ОРГАНДАРЫ, БАСҚАРУ 

ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛУ ТӘРТІБІ 

4.1. Қордың Жоғарғы органы Қордың 

Құрылтайшылары жалпы жиналысы 

(бұдан әрі – Құрылтайшылар жалпы 

жиналысы) болып табылады. Қордың 

Құрылтайшылары жалпы жиналысының 

Регламенті оның отырысында Қордың 

Құрылтайшыларының шешімімен 

бекітіледі. 

4.2. Қордың Құрылтайшылары жалпы 

жиналысының шешімдері 

құрылтайшыларының жалпы санынан жай 

көпшілігімен қабылданады. 

4.3. Қордың алқалы басқару органы – 

Қордың Қамқоршылық кеңесi (бұдан әрі – 

Қамқоршылық кеңес). Қамқоршылық 

кеңесiнің Регламенті оның отырысында 

Қамқоршылық кеңесiнің шешімімен 

бекітіледі. 

Қордың атқарушы органы - Қордың 

директоры (бұдан әрі – директор). 

4.4. Құрылтайшылар жалпы жиналыстың 

ерекше құзіретіне келесі мәселелер кіреді: 

4.4.1. Қордың құрылтай құжаттарын 

қабылдау, оларға өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу; 

4.4.2. Қорды өз еркімен қайта құрылуы 

мен жойылуы; 

4.4.3. Қордың басқару органдарының 

құзыреттерiн, ұйымдық құрылымын, 

оларды құру және өкiлеттiктерiн тоқтату 

тәртiбiн айқындау; 

4.4.4. атқарушы органның қаржы 

есептемесiн табыс етуiнiң тәртiбi мен 

мерзiмдiлiгiн, сондай-ақ бақылау 

органының тексеру жүргiзу тәртiбiн және 

олардың нәтижелерiн бекiтудi айқындау; 

4.4.5. Қордың Қамқоршылық кеңесінің 

және тексерушісінің өкілдік мерзімін, 

құрамын белгілеу, Қордың Қамқоршылық 

кеңесінің мүшелерін және тексерушісін 

тағайындау және өкілеттіктердін мерзімін 

бұрын тоқтату; 

4.4.6. заң актiлерiнде белгiленген шекте 

Қордың басқа заңды тұлғаларды құруы 

законодательством Республики Казахстан. 

3.6. Собственность Фонда охраняется 

законодательством    Республики Казахстан. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА, 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Высшим органом Фонда является Общее 

собрание учредителей Фонда (далее – Общее 

собрание учредителей). Регламент Общего 

собрания учредителей Фонда утверждается на 

его заседании решением учредителей Фонда. 

4.2. Решения Общего собрания учредителей 

принимаются простым большинством 

голосов от общего числа учредителей. 

4.3. Коллегиальный орган управления – 

Попечительский совет Фонда (далее – 

Попечительский совет). Регламент 

Попечительского совета утверждается на его 

заседании решением Попечительского совета. 

Исполнительный орган – директор Фонда 

(далее – директор). 

4.4. К исключительной компетенции Общего 

собрания учредителей относятся вопросы: 

4.4.1. принятия, внесения изменений и 

дополнений в учредительные документы 

Фонда; 

4.4.2. добровольная реорганизация и 

ликвидация Фонда; 

4.4.3. определения компетенций, 

организационной структуры, порядка 

формирования и прекращения полномочий 

органов управления Фонда; 

4.4.4. определения порядка и периодичности 

представления финансовой отчетности 

исполнительных органов, а также порядка 

проведения проверки контрольным органом и 

утверждения их результатов; 

4.4.5. определение состава, срока полномочий 

Попечительского совета и ревизора, 

назначение и досрочное прекращение 

полномочий членов Попечительского совета 

и ревизора; 

4.4.6. принятия в пределах, установленных 

законодательными актами, решения об 

участии Фонда в создании или деятельности 

других юридических лиц, выходе из состава 

таких юридических лиц, создании и открытии 

своих филиалов и представительств; 

4.4.7. утверждение промежуточного 

ликвидационного баланса, ликвидационного 
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немесе олардың қызметiне қатысуы, 

осындай заңды тұлғаларды құрамыннан 

шығару, өз филиалдары мен өкiлдiктерiн 

құруы және ашылуы туралы шешiм 

қабылдау; 

4.4.7. Қордың аралық тарату теңгерімін, 

Қордың тарату теңгерімін бекіту және 

Қордың тарату комиссиясын тағайындау 

туралы мәселелерi бойынша шешімін 

қабылдау жатады.  

4.5. Қамқоршылық кеңес үш жыл 

мерзімге Құрылтайшылар жалпы 

жиналыспен қалыптастырылады, осы 

Жарғымен Қамқоршылық кеңесi 

құзыретіне жатқызған мәселелер 

бойынша Қор қызметінің жалпы 

басшылығын, Қорға мемлекеттік билік 

органдарымен, мемлекеттік емес, 

қоғамдық, халықаралық және өзге де 

ұйымдармен өзара іс-қимыл жасасуға 

жәрдемдесу жүзеге асырады.  

4.6. Қамқоршылық кеңестің ерекше 

құзіретіне: 

4.6.1. Директордың өкілеттігін 

тағайындау және оның мерзімнен бұрын 

тоқтатылуы, оның лауазымдық айлық 

еңбекақы мөлшерін белгілеу; 

4.6.2. Қордың міндеттерінің орындалу 

барысын және оның мақсаттарына қол 

жеткізуін бақылау; 

4.6.3. Қордың бюджетін және оның 

түзетімдерін бекіту; 

4.6.4. Қор қызметінің пәніне сәйкес 

жобаны қолдау, қаржыландыру және 

жүзеге асыруы туралы шешім қабылдау; 

4.6.5. ішкі құжаттарды, оларды қабылдау 

рәсімдерін және Қордың ішкі қызметін 

реттейтін басқа да құжаттарды бекіту; 

4.6.6. Қор құрылымын және штаттық 

санын бекіту; 

4.6.7. Қор активтері теңгерімдік құнының 

мөлшерінен он және одан астам пайыздар 

құрайтын сомаға қарыз тарту туралы 

шешім қабылдау. 

4.6.8. Қор активтері теңгерімдік құнының 

жалпы мөлшерінен жиырма бес және одан 

астам пайыздар құрайтын мүлікті сатып 

алу немесе меншіктен шығару туралы 

шешім қабылдауға қатысты, сондай-ақ 

Қордың бір тұлғамен немесе оларға 

үлестес тұлғалардың тобымен бірнеше 

мәміле жасауы; 

баланса Фонда и назначение ликвидационной 

комиссии Фонда. 

4.5. Попечительский совет формируется 

Общим собранием учредителей сроком на 

три года, осуществляет общее руководство 

Фондом по вопросам, отнесенным настоящим 

Уставом к исключительной компетенции 

Попечительского совета, оказывает 

содействие Фонду во взаимодействии с 

органами государственной власти, 

негосударственными, общественными, 

международными и иными организациями.  

4.6. К исключительной компетенции 

Попечительского совета относятся вопросы: 

4.6.1. назначение и досрочное прекращение 

полномочий директора, определение размера 

его должностного оклада; 

4.6.2. контроль хода выполнения задач и 

достижения целей Фонда; 

4.6.3. утверждение бюджета Фонда и 

корректировок к нему; 

4.6.4. принятие решения о поддержке, 

финансировании и реализации проекта в 

соответствии с предметом деятельности 

Фонда; 

4.6.5. утверждение внутренних документов, 

процедур их принятия и других документов, 

регулирующих внутреннюю деятельность 

Фонда; 

4.6.6. утверждение структуры и штатной 

численности Фонда; 

4.6.7. принятие решения о привлечении 

Фондом займа на сумму, составляющую 

десять и более процентов от размера 

балансовой стоимости активов Фонда; 

4.6.8. принятие решений о приобретении или 

отчуждении имущества, стоимость которого 

составляет двадцать пять и более процентов 

от общего размера балансовой стоимости 

активов Фонда, а также заключение Фондом 

одной или нескольких сделок, совершаемых с 

одним и тем же лицом либо с группой 

аффилированных между собой лиц, в 

отношении приобретения или отчуждения 

имущества, стоимость которого составляет 

двадцать пять и более процентов от общего 

размера балансовой стоимости активов 

Фонда; 

4.6.9. осуществление контроля за 

исполнением решений, принимаемых Общим 

собранием учредителей.  

4.7. Попечительский совет проводит свои 
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4.6.9. Құрылтайшылар жалпы 

жиналыстың қабылданған шешімдердің 

орындалуын бақылауды іске асыру 

мәселелері жатады.  

4.7. Қамқоршылық кеңес өз отырыстары 

қажеттілігіне қарай, алайда кемінде алты 

айда бір мәрте жүргізеді. Қамқоршылық 

кеңесiнің отырыстары Қамқоршылық 

кеңесi мүшелерінің жартысынан астамы 

отырысқа қатысқан болса, құқылы болып 

есептеледі. 

4.8. Қамқоршылық кеңесiнің отырысы: 

- Қамқоршылық кеңесiнің кез келген 

мүшесінің; 

- Қор аудитін іске асыратын аудиторлық 

ұйымның; 

- Құрылтайшының; 

- Директордың; 

- тексерушінің талабы бойынша 

шақырылуы мүмкін. 

4.9. Қамқоршылық кеңесiнің шешімдері 

Қамқоршылық кеңесi мүшелерінің жалпы 

санынан жай көпшілігімен қабылданады. 

Талқыланатын мәселе бойынша дауыстар 

меңдігі жағдайында, Төрағалық етушінің 

дауысы шешуші болып табылады. 

4.10. Қордың Атқарушы органы Директор 

болып табылады. Атқарушы органның 

қалыптасу тәртібі: ол Қамқоршылық 

кеңеспен 3 жыл мерзімге тағайындалады, 

Құрылтайшылар жалпы жиналыстың 

және Қамқоршылық кеңестің шешімдерге 

жатпайтын әр сұрақтарды шешеді, жалпы 

Құрылтайшылар жалпы жиналысқа және 

Қамқоршылық кеңеске есепті. 

4.11. Директор: 

4.11.1. Қордың ішкі құжаттарын (Қор 

Құрылтайшысы мен Қамқоршылық 

кеңестің құзыретіне кіретінен басқа), 

соның ішінде бұйрықтарды шығарады; 

4.11.2. Қазақстан Республикасының 

аумағындағы ведомстволарда, мекеме мен 

кәсіпорындарда Қордың мүддесін 

білдіреді; 

4.11.3.  Қордың жұмыс құжаттарына қол 

қояды, сенімхаттар береді, сонымен қатар 

Қордың атынан келісімдер, шарттар 

жасайды; 

4.11.4. Қордың қызметінің кез келген 

мәселелерін қарастырады және шешеді 

(Құрылтайшылар жалпы жиналыстың 

және Қамқоршылық кеңестің ерекше 

заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в шесть месяцев. Заседания 

Попечительского совета считаются 

правомочными при наличии на заседании не 

менее половины членов Попечительского 

совета.  

4.8. Заседание Попечительского совета может 

быть созвано по требованию: 

- любого члена Попечительского совета; 

- аудиторской организации, осуществляющей 

аудит Фонда; 

- Учредителя Фонда; 

- Директора; 

- ревизора. 

4.9. Решения Попечительского совета 

принимаются простым большинством 

голосов от общего числа членов 

Попечительского совета. В случае равенства 

голосов по обсуждаемому вопросу, голос 

Председателя является решающим. 

4.10. Исполнительным   органом   Фонда   

является Директор. Порядок формирования 

исполнительного органа: назначается 

Попечительским советом сроком на 3 года, 

принимает  решения  по  всем  вопросам,   не 

отнесенным к исключительной компетенции 

Общего собрания учредителей и 

Попечительского совета, подотчетен Общему 

собранию учредителей и Попечительскому 

совету. 

4.11. Директор: 

4.11.1. издает внутренние документы Фонда 

(кроме относящихся к комптенции 

Учредителя Фонда и Попечительского 

совета), в том числе приказы; 

4.11.2. представляет интересы Фонда во всех 

ведомствах, организациях и предприятиях на 

территории Республики Казахстан и за ее 

пределами; 

4.11.3. подписывает рабочие документы 

Фонда, выдает доверенности, а также 

заключает от имени Фонда соглашения, 

договоры, контракты; 

4.11.4. рассматривает и решает любые 

вопросы деятельности Фонда (кроме 

вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции Общему собранию учредителей 

и Попечительского совета). 

4.12. Директор действует без доверенности. 

Право первой подписи принадлежит 

Директору.  

4.13. Проверки финансово-хозяйственной 
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құзіретіне жататын сұрақтардан басқа).  

4.12. Директор сенімхатсыз әрекет 

жасайды. Директор бірінші қол қою 

құқының иесі. 

4.13. Қордың қаржы-шаруашылық 

қызметін тексерудi тексерушi 

және/немесе аудиторлық ұйым жүзеге 

асырады. Тексеруші және/немесе аудит 

Құрылтайшылар жалпы жиналыспен 

тағайындалады.  

4.14. Тексеруші тағайындалған жағдайда 

Қордың барлық лауызымды адамдары 

оның сұрауы бойынша керекті ақпаратты 

және кұжаттарды беруге міндетті. 

Тексеруші тек Құрылтайшылар жалпы 

жиналысына есеп береді. 

4.15. Қордың тұрақты басқарушы 

органның орналасқан жері Қордың мекен-

жайына сәйкес келеді. 

4.16. Құрылтайшылар жалпы жиналыстың 

және (немесе) Қамқоршылық кеңесiнің 

шешімі бойынша Қордың 

консультациялық-кеңесші органдары 

құрылуы мүмкiн. 

 

5. ҚОРДЫҢ  ҚҰҚЫҒЫ МЕН 

МІНДЕТТЕРІ 

5.1. Қордың құқығы мен міндеттері 

Қазақстан Республикасының 

қолданылатын заңдарымен және осы 

Жарғымен белгіленеді. 

5.2. Қор өзінің жарғылық мақсатын 

Заңдармен белгіленген тәртіппен іске 

асыру үшін келесілерге құқылы: 

- өз атынан мәмілелер (шарттар, 

келісімдер) жасауға, мүліктік және жеке 

мүліктік емес құқықтар мен 

міндеттемелер алып іске асыруға және 

сотта талапкер және жауапкер болу; 

- өзінің қызметі туралы хабарды тарату; 

- бұқаралық ақпарат құралдарын және 

өзге заңды тұлғаларды құру; 

- баспа қызметін жүзеге асыруға; 

- халықаралық байланыстарды іске асыру 

және қолдау, тиісті келісімдер жасау, 

халықаралық үкіметік емес бірлестіктерге 

және өзге бірлестіктерге ұжымдық мүше 

ретінде кіру; 

- түрлі мемлекеттер арасында 

мамандармен мәдени және кәсіби 

алмасуды іске асыру, Қордың қызметіне 

қатысу үшін шетелдік азаматтарды 

деятельности Фонда осуществляются 

ревизором и/или аудиторской организацией. 

Ревизор избирается и/или аудит назначается 

Общим собранием учредителей. 

4.14. В случае избрания ревизора все 

должностные лица Фонда обязаны по его 

запросу предоставлять необходимые 

информацию и документы. Ревизор 

подотчетен только Общему собранием 

учредителей. 

4.15. Местонахождение постоянно 

действующего руководящего органа Фонда 

соответствует местонахождению Фонда. 

4.16. По решению Общего собрания 

учредителей и(или) Попечительского совета 

могут быть образованы консультативно-

совещательные органы Фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

5.1. Права и обязанности Фонда 

регламентируются действующим 

законодательством Республики Казахстан и 

настоящим Уставом. 

5.2. Для осуществления уставных целей Фонд 

в установленном законодательством порядке 

имеет право: 

- заключать от своего имени сделки 

(договоры, контракты), приобретать и 

осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде; 

- распространять информацию о своей 

деятельности; 

- учреждать средства массовой информации и 

иные юридические лица; 

- осуществлять издательскую деятельность; 

- устанавливать и поддерживать 

международные 

связи, заключать соответствующие 

соглашения, 

вступать в качестве  коллективных  членов  в 

международные неправительственные 

объединения и иные объединения; 

- осуществлять культурный и 

профессиональный  обмен специалистами 
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шақыру, шетелде оқу үшін қазақстандық 

азаматтарын жіберу, оларға визалық 

көмек көрсету, халықаралық семинарлар 

мен конференциялар өткізу; 

- қайырымдылық шараларды өткізу; 

- Қазақстан Республикасының және 

шетелдегі басқа ұйымдар, мекемелер, 

банктер мен жеке тұлғалардан ақысыз 

немесе кайтару негізінде, соның ішінде 

еркін алмасатын валютамен қаржылық 

көмек және несие алу; 

- ғылыми-зерттеу, ақпараттық-баспалық 

жұмыстарын ұйымдастыру. 

5.3. Қор басқа одақтарға 

(қауымдастықтарға) кіруге, немесе 

халықаралық одақтардың 

(қауымдастықтардың) және басқа заң 

тұлғалардың қатысушысы болуына 

құқылы. 

5.4. Қор кәсіпкерлік қызметі Жарғылық 

мақсатқа жету үшін ғана іске асыруға 

құқылы. Қордың кәсіпкерлік қызметінен 

түскен табыстары Қордың Жарғылық 

мақсатқа жету үшін ғана жұмсалады да, 

Қордың Құрылтайшыға төлеуге 

жатпайды. 

5.5. Қор міндеттері: 

- Қазақстан Республикасының 

заңдарын және осы Жарғымен 

белгіленген нормаларды сақтау; 

- тіркеуден өткізген органға 

мемлекеттік бірыңғай регистрге 

енгізілетін мәліметтер көлемінде үнемі 

жұмыс жасайтын басқару органының 

мекен-жайы және басшылары туралы 

мәліметтер өзгеруі туралы хабардар ету. 

 

6. ФИЛИАЛДАР ЖӘНЕ ӨКІЛДІКТЕР 

6.1. Қор Казақстан Республикасында және 

шетелде өз филиалдарын мен 

өкілеттіктерін құруына құқылы, өз 

меншігіндегі мүлік есебінен оларға негізгі 

және айналым қаражатын үлестіруі 

ықтимал және Казақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес 

олардың қызмет тәртібін белгілеуі 

ықтимал.  

6.2. Филиал немесе өкілеттіктің мүлкі 

олардың жеке теңгерімде немесе Қордың 

теңгерімінде бүтіндей есепке алынады. 

6.3. Филиал немесе өкілеттіктер қызметін 

басқаруды Директор тағайындаған 

между различными       государствами, 

приглашать    иностранных    граждан для 

участия в деятельности Фонда, направлять 

казахстанских граждан для обучения за 

границу, оказывать им визовую поддержку, 

проводить международные семинары и 

конференции; 

- проводить благотворительные мероприятия; 

получать финансовую помощь и кредиты на 

безвозмездной или возвратной основе, в том 

числе в свободно конвертируемой валюте от 

других организаций, учреждений, банков и 

частных лиц Республики Казахстан; 

- организация научно-исследовательских, 

информационно-издательских работ. 

5.3. Фонд вправе вступать в союзы 

(ассоциации), а также быть участником 

международных союзов (ассоциаций) и иных 

юридических лиц. 

5.4. Фонд вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью 

исключительно с целью реализации уставных 

целей. Доходы, полученные Фондом от 

предпринимательской деятельности, 

расходуются исключительно для достижения 

уставных целей и не подлежат выплате 

Учредителю. 

5.5. Фонд обязан: 

- соблюдать законодательство   Республики 

Казахстан, а также нормы, предусмотренные 

настоящим Уставом; 

- информировать регистрирующий орган об 

изменениях местонахождения постоянно 

действующего руководящего органа и 

данных о  руководителях в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный 

регистр. 

6. ФИЛИАЛЫ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

6.1. Фонд вправе создавать свои филиалы и 

открывать представительства на территории 

Республики Казахстан и за рубежом, 

наделять их основными и оборотными 

средствами за счет собственного имущества и 

определять порядок их деятельности в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

6.2. Имущество филиала или 

представительства учитывается на их 

отдельном балансе и балансе Фонда в целом. 

6.3. Руководством деятельностью филиалов 

или представительств осуществляют лица, 
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тұлғалар іске асырады. Филиалдар мен 

өкілеттіктер басшылары Қор берген 

сенімхат негізінде әрекет етеді. 

7.ТОЛЫҚТЫРУ МЕН  ӨЗГЕРІСТЕР 

ЕНГІЗУ 

7.1. Қор іс-құжаттарына мемлекеттік 

қайта тіркеуді қажет етпейтін өзгерістер 

(мекен-жайының ауыстырылуы, филиал 

немесе өкілдіктерді ашу, т.б.) енгізілсе, 

бір ай мерзім ішінде тіркеуші органға сол 

өзгерістер туралы хабарлауға міндетті.  

7.2. Жарғыға өзгертулер мен 

толықтырулар енгізу туралы мәселесі 

Құрылтайшылар жалпы жиналыс, 

Қамқоршылық кеңес немесе Директормен 

көтерілуі ықтимал. 

7.3. Толықтырулар мен өзгерістер енгізу 

Құрылтайшылар жалпы жиналыстың 

шешімімен қабылданады. 

7.4.  Жарғының өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілген жаңа 

редакциясы Әділет органдарына 

заңды ұйымдарды тіркеу туралы заңдарда 

көрсетілген тәртіппен тіркелуге жатады. 

 

 

8. ҚОРДЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ КАЙТА 

ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ ЖӘНЕ 

ТОҚТАТЫЛУЫ 

8.1. Қордың қызметінің тоқтатылуы 

қайта құру және тарату жолымен жүзеге 

асырылады: 

а) Құрылтайшылар жалпы жиналыстың 

шешімімен; 

б) Казақстан Республикасының 

заңдарымен қаралған жағдайда сот 

шешімімен жүзеге асырылады. 

8.2. Қордың қайта ұйымдастырылуы 

(бірігуі, қосылуы, бөлінуі, бөлініп шығуы, 

өзгеруі) заңда карастырылған тәртіппен 

жүргізіледі. Қайта құрылған Қордың 

тіркелген күнінен   бастап,   тек   

бірлескен   түрінен   қайта құрылған 

жағдайынан басқа Қор қайта 

ұйымдастырылған болып саналады. 

8.3. Қайта ұйымдастырылған жағдайда 

Қордың құқытары мен міндеттері 

Қазақстан Республикасының заңдарына 

сәйкес Құрылтайшылар жалпы жиналыс 

белгілеген тәртіп және шарттар бойынша 

оның мирасқорына өтеді. 

8.4. Қордың таратылуы 

назначаемые Директором. Руководители 

филиалов и представительств действуют на 

основании доверенности, выданной Фондом. 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ 

7.1. Фонд обязан сообщать в 

регистрирующий орган в месячный срок об 

изменениях других данных, внесение 

которых в учредительные документы не 

влечет перерегистрацию (изменение 

местонахождения, открытие филиала или 

представительства и др.).  

7.2. Вопрос внесения изменений и 

дополнений в Устав может быть 

инициирован Общим собранием учредителей, 

Попечительским советом или Директором.  

7.3. Решение о внесении изменений и 

дополнений принимается Общим собранием 

учредителей. 

7.4. Новая редакция Устава с внесенными 

изменениям и дополнениями подлежит 

регистрации в органах юстиции в порядке, 

предусмотренном       законодательством о 

государственной регистрации юридических 

лиц. 

 

8.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ                 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА  
8.1. Прекращение деятельности Фонда 

осуществляется путем реорганизации или 

ликвидации: 

а) по решению Общего собрания 

учредителей; 

б) по решению суда в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан. 

8.2. Реорганизация Фонда (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) производится в порядке, 

предусмотренном законодательством. Фонд 

считается реорганизованным, за 

исключением     случаев реорганизации в 

форме присоединения,   с   момента 

регистрации вновь возникших объединений. 

8.3. При реорганизации права и 

обязанности Фонда переходят   к   его   

правопреемникам   в   порядке   и   на 

условиях, определенных Общим собранием 

учредителей в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

8.4. Ликвидация Фонда производится 

ликвидационной  комиссией,   назначаемой   
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Құрылтайшылар жалпы жиналыс 

тағайындаған тарату комиссиясымен 

немесе сот шешімімен тәртіп пен 

мерзімде іске асырылады. 

Тарату комиссиясы тағайындалған 

кезенінен бастап Қордың ісін басқару 

құқығы оған көшеді. 

 

9. ТАРАТЫЛҒАН ЖАҒДАЙДА 

МҮЛКІН ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ. 

9.1. Қор Құрылтайшылар жалпы 

жиналыстың шешімі бойынша таратылған 

кезде несие берушілерінің талаптарын 

қанағаттандырғаннан кейін қалған 

Қордың мүлкі осы Жарғыға көзделген 

мақсаттарға бағытталады немесе ұқсас 

мақсаттары мен міндеттері бар басқа 

ұйымға беріледі. 

Общим собранием учредителей или судом в 

порядке и сроки,  предусмотренные 

действующим законодательством. С момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению 

делами Фонда. 

 

 

9. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА В СЛУЧАЕ 

ЛИКВИДАЦИИ 

9.1. При ликвидации по решению Общего 

собрания учредителей Фонда оставшееся 

после удовлетворения требований кредиторов 

имущество Фонда направляется на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом, или 

передается другой организации с 

аналогичными целями и задачами. 

 
 


