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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 

1.1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес әзірленген және «ПРЕЗИДЕНТТІК 
БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ҚОЛДАУ ҚОРЫ» қоғамдық 
қорының (әрі қарай мәтін бойынша - Қор),  
коммерциялық емес ұйым болып табылады, 
мүшелігі жоқ және пайда табу және оны 
құрылтайшылар арасында бөлу мақсатын 
көздемейді. 
1.2. Өз қызметінде Қор Қазақстан Республикасының 
Конституциясын, Азаматтық кодексін, 
«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заңын, өзге 
де заңнамалық актілерін және осы Жарғыны 
басшылыққа алады. 
1.3. Қордың түрі – қоғамдық.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и определяет 
основные задачи, функции, право и юридический статус 
Общественного Фонда «ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПРОГРАММ» (Далее по тексту - Фонд), 
является некоммерческой организацией, не имеет 
членства и не преследует цели получения прибыли и 
распределения её между учредителями. 
1.2. В своей деятельности Фонд руководствуется 
Конституцией, Гражданским Кодексом, Законом «О 
некоммерческих организациях», иными 
законодательными актами Республики Казахстан и 
настоящим Уставом.  
1.3. Вид Фонда – общественный фонд.  

2. АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ 
 

2.1. Толық атауы: 
Орыс тілінде: 
Общественный Фонд «ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПРОГРАММ» 
Қазақ тілінде: 
«ПРЕЗИДЕНТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ҚОЛДАУ ҚОРЫ» 
Қоғамдық Қоры немесе 
«PREZIDENTTIK BAǴDARLAMALARDY QOLDAÝ QORY» 
Qoǵamdyq Qory 
Ағылшын тілінде: 
Public Fund "PRESIDENTIAL PROGRAMS SUPPORT FUND" 
2.2. Қысқаша атауы: 
Орыс тілінде: 
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПРОГРАММ» 
Қазақ тілінде: 
«ПРЕЗИДЕНТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ҚОЛДАУ ҚОРЫ» 
немесе 
«PREZIDENTTIK BAǴDARLAMALARDY QOLDAÝ QORY» 
Ағылшын тілінде: 
"PRESIDENTIAL PROGRAMS SUPPORT FUND" 
2.3. Тұрақты қызмет ететін басқару органының 
орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индексі 
050000, Алматы қ. Д.А. Қонаев көшесі 171А үй.  

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 
 

2.1. Полное наименование:  
На русском языке:  
Общественный Фонд «ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПРОГРАММ» 
На казахском языке:  
«ПРЕЗИДЕНТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ҚОЛДАУ ҚОРЫ» 
Қоғамдық Қоры или 
«PREZIDENTTIK BAǴDARLAMALARDY QOLDAÝ QORY» 
Qoǵamdyq Qory 
На английском языке: 
Public Fund "PRESIDENTIAL PROGRAMS SUPPORT FUND" 
2.2. Сокращенное наименование:  
На русском языке: 
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПРОГРАММ» 
На казахском языке:  
«ҚОЛДАУ ҚОРЫ ПРЕЗИДЕНТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ 
или 
«QOLDAÝ QORY PREZIDENTTIK BAǴDARLAMALAR» 
На английском языке:  
"PRESIDENTIAL PROGRAMS SUPPORT FUND" 
2.3. Место нахождения постоянно действующего 
руководящего органа: Республика Казахстан, индекс 
050000, г. Алматы ул. Д.А.Кунаева дом. 171А 

 

3. ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ 
НЫСАНЫ 

 

3.1.  Қорды азаматтар, жеке тұлғалар ерікті ақшалай, 
мүліктік жарналар, қайырмалдықтар мақсатында 
құрған және осы мақсаттарға қол жеткізу үшін 
құрылған: 
• әлеуметтік, экономикалық, мәдени, ғылыми, білім, 
қайырымдылық, басқару мақсаттары; 
• азаматтардың мен ұйымдардың құқықтарын, заңды 
мүдделерін қорғау; 
• даулар мен келіспеушіліктерді шешу және заңды 
көмек көрсету, сондай-ақ қоғамдық игілік пен өз 
мүшелерінің (Құрылтайшыларының) игілігін 

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВАЯ ФОРМА 

 

3.1. Фонд учреждён гражданами, физическими лицами 
для целей добровольных денежных, имущественных 
взносов, пожертвований и создан для достижения: 
• социальных, экономических, культурных, научных, 
образовательных, благотворительных, управленческих 
целей; 
• защиты прав, законных интересов граждан и 
организаций; 
• разрешения споров, конфликтов и оказания 
юридической помощи, а также в других целях, 
направленных на обеспечение общественных благ и 



қамтамасыз етуге бағытталған басқа да мақсаттарға; 
3.2. Қордың меншік құқығында өз 
құрылтайшыларының және өзге тұлғалардың 
мүлкінен оқшауланған мүлік бар. Қордың әрекет ету 
мерзімі шектелмеген. 
3.3. Қор өзіне жаңа құрылтайшыларды қосуға 
арналған ашық ұйым болып табылады. 
• Жаңа құрылтайшыларды қабылдау тек Қордың 
барлық құрылтайшыларының келісімімен мүмкін. 
• Әр құрылтайшы Қордың қызметіне қатысуды 
тоқтатуға және Қордың барлық басқару 
органдарынан шығуға құқылы. 
3.4. Қордың беделіне немесе қаржылық жағдайына 
залал келтірген жағдайда құрылтайшы Қор 
құрылтайшыларының қатарынан алынып тасталуы 
мүмкін. Құрылтайшыны алып тастау туралы шешім 
дәлелді болуы тиіс. 
3.5. Қордың құрылтайшылары осы Жарғыда 
белгіленген тәртіпте, Қор органдарының қызметіне 
қатысуға тең құқылы. 

благ своих членов (Учредителей). 
3.2. Фонд имеет на праве собственности имущество, 
обособленное от имущества своих учредителей, 
государства и иных лиц. Срок действия Фонда не 
ограничен.  
3.3.Фонд является открытой организацией для 
присоединения к нему новых учредителей. 
• Прием новых учредителей возможен лишь с согласия 
всех учредителей Фонда.  
• Каждый учредитель вправе прекратить свое участие в 
деятельности Фонда и выйти из всех органов 
управления Фонда.  
3.4. В случае, причинения ущерба репутации или 
финансовому положению Фонда учредитель может 
быть исключен из числа учредителей Фонда. Решение 
об исключении учредителя должно быть мотивировано.  
3.5. Учредители Фонда имеют равное право на участие в 
деятельности органов Фонда в порядке, установленном 
настоящим Уставом. 

4. МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ 
БАҒЫТТАРЫ 

 

4.1.   Негізгі Қордың мақсаты болып табылады: 
• мемлекеттің, қоғамдық ұйымдардың, 
мекемелердің және бірлестіктердің жеке бизнесі 
негізінде мағыналы және инновациялық жобаларды 
іске асыру арқылы қазақстандық азаматтардың өмір 
деңгейі мен сапасын арттыруға жәрдемдесу; 
• түрлі әлеуметтік және экономикалық салалардағы 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
бағдарламаларын қолдау; 
• Қазақстанда өндірілген тауарлар мен қызметтерді 
шетелдік нарықта жылжытуға әрекет ете отырып, 
халықаралық көрмелер, семинарлар ұйымдастырып, 
оған қатысу; 
• экономикалық және әлеуметтік жобаларды іске 
асыру үшін заңды тұлғаларға қаржылық көмек 
көрсету; 
• өзге қайырымдылық мақсаттар. 
4.2. Қор қызметінің нысаны:  
• Қазақстан Республикасының экономикасын тұрақты 
дамытуға әрекет ететін шұғыл әлеуметтік маңызы бар 
және импортты алмастыру жобаларды 
қаржыландыру; 
• тауарлар мен қызметтерді тұтынушылардың 
құқықтарын қорғауға байланысты жобаларды 
қаржыландыру; 
• перспективалы «IT»-жобаларды қаржыландыру; 
• мектептер мен өзге де орташа білім беру 
орындарында жемқорлықты алдын-алу, ата-аналар 
мен мұғалімдерге заңды көмек көрсету; 
• жастардың Отанға деген патриотизм мен махаббат 
рухында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие беру; 

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 
4.1. Основными целями Фонда являются:  
• содействие повышению уровня и качества жизни 
казахстанских граждан через реализацию значимых и 
инновационных проектов на основе объединения 
усилий государства, частного бизнеса  общественных 
организаций, учреждений и объединений; 
• поддержка программ Президента Республики 
Казахстан в различных социальных и экономических 
областях; 
• организация и  участие в международных выставках, 
семинарах, способствуя продвижению на зарубежных 
рынках товаров и услуг, производимых в Казахстане;  
• предоставление финансовой помощи юридическим 
лицам на реализацию экономических и социальных 
проектов; 
• иные благотворительные цели. 
 
4.2. Предметом деятельности Фонда является: 
• финансирование срочных социально значимых и 
импортозамещающих проектов способствующих 
устойчивому развитию экономики Республики 
Казахстан; 
• финансирование проектов связанных с защитой прав 
потребителей товаров и услуг; 
• финансирование перспективных «IT»-проектов; 
• искоренение коррупции в  школах и  иных средних 
учебных заведениях, юридическая помощь родителям и 
учителям; 
•  антикоррупционное воспитание молодежи в духе 
патриотизма и любви к Родине; 
• оказание адресной помощи при лечении различных 



• ҰОС ардагерлеріне, аз қамтылған азаматтарға және 
балаларға түрлі ауруларды емдеу кезінде атаулы 
әлеуметтік көмек көрсету; 
• ата-анасының қорғауынсыз қалған студенттерге, 
оқу кезінде екі ата-анасынан немесе жалғыз ата-
анасынан айырылған тұлғаларға және ата-анасы 
жасы бойынша зейнеткер болған тұлғаларға  атаулы 
әлеуметтік көмек көрсету; 
• Қазақстанның тиімді экономикалық ортасын 
дамыту мәселелерін шешуге әрекет ететін көрмелер, 
семинарлар, дәрістер, конкурстар және өзге де іс-
шаралар ұйымдастыру; 
• газет, журналдар, интернет ресурстар сияқты жеке 
бұқаралық ақпарат құралдарын құру, баспа қызметін 
жүзеге асыру; 
• Қордың мақсаттарын іске асыруға белсенді 
қатысқан тұлғалар үшін құрмет төсбелгілерін, 
медальдар, ордендар, белгілер, грамоталар, 
дипломдар және өзге де құнды сыйлықтар 
дайындау; 
• өзге де қайырымдылық қызметі. 

заболеваний ветеранам ВОВ, малоимущим гражданам и 
детям; 
• оказание адресной помощи студентам находящихся  в 
тяжелом материальном положением из числа:  
оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя и лицам, чьи родители 
являются пенсионерами по старости; 
• организация выставок, семинаров, лекций, конкурсов 
и других мероприятий способствующих решению 
проблем развития эффективной экономической среды 
Казахстана; 
• создание собственных средств массовой информации 
– газет, журналов, интернет ресурсов, осуществление 
издательской деятельности; 
• изготовление благодарственных нагрудных знаков, 
медалей, орденов, значков, грамот, дипломов и прочих 
ценных подарков для  лиц, принявших активное участие 
в реализации целей Фонда; 
• иная благотворительная деятельность. 

5. ҚОРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
 

5.1. Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін Қор: 
• осы Жарғымен белгіленген мақсаттарды жүзеге 
асыру үшін қаражаттарды пайдалануға; 
• заңнамамен белгіленген тәртіпте банктерде шоттар 
ашуға, дөңгелек мөрге, мөртаңбаларға және 
бланкілерге, сондай-ақ өз эмблемасына (тауар 
белгісі, логотип, символика) ие болуға; 
• меншігінде немесе оралымды басқаруында 
оқшауландырылған мүлікке, сондай-ақ дербес 
теңгерімге ие болуға; 
• меншігіне жылжымайтын және өзге мүлік алуға; 
• мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды 
жүзеге асыруға; 
• филиалдар мен өкілеттіктер ашуға; 
• қауымдастыққа енуге, сондай-ақ олардың 
қызметіне қатысуға; 
• сотта талапкер және жауапкер болуға, Қазақстан 
Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін 
өзге құқықтарды жүзеге асыруға құқылы. 
 
5.2. Қор: 
• Қордың Жарғысында көрсетілген мақсаттарға 
сәйкес өз қызметін жүргізуге; 
• белгіленген тәртіпте салықтар мен өзге де міндетті 
төлемдерді өтеуге; 
• өз міндеттемелері бойынша барлық тиесілі 
мүлікпен жауап беруге; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
жауап беруге міндетті. 
 
5.3. Қор Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 
 

5.1. Для осуществления уставных целей Фонд имеет 
право:  
• использовать средства на осуществление 
предусмотренных  настоящим Уставом целей;  
• открывать счета в банках, иметь круглую печать, 
штампы и бланки, а также свою эмблему (товарный 
знак, логотип, символику) в установленном 
законодательством порядке;  
• иметь в собственности или в оперативном управлении 
обособленное имущество, а также самостоятельный 
баланс;  
• приобретать в собственность недвижимое и иное 
имущество; 
•  осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права;  
• открывать филиалы и представительства;  
• вступать в ассоциации, а также участвовать в их 
деятельности;  
• быть истцом и ответчиком в суде, осуществлять иные 
права, не противоречащие законодательству 
Республики Казахстан.  
5.2. Фонд обязан:  
• вести свою деятельность в соответствиями с целями, 
указанными в Уставе Фонда; 
• уплачивать налоги и другие обязательные платежи в 
бюджет в установленном порядке;  
• отвечать по своим обязательствам всем 
принадлежащим имуществом;  
• нести ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.  
5.3. Фонд, в соответствии с действующим 



заңнамаларына сәйкес, өзінің жарғылық 
мақсаттарына қол жеткізу үшін кәсіпкерлік қызметті 
іске асыруға құқылы. 
5.4.  Қордың кәсіпкерлік қызметінен түскен табыс 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
салық салуға жатады. 
5.5. Қор жоғары басқару органының жұмысына 
қатысуға тікелей байланысты шығын келтірген үшін 
өтемақыларды қоспағанда, құрылтайшыларға 
үстемақылар төлеуге құқылы емес. 
5.6. Егер қандай да бір қызметті іске асыру үшін тиісті 
рұқсат (лицензия, сертификат) қажет болса, Қор 
аталған қызмет түрін тек тиісті рұқсат (лицензия, 
сертификат) алғаннан кейін ғана жүзеге асырады. 

законодательством Республики Казахстан имеет право 
осуществлять предпринимательскую деятельность для 
достижения своих уставных целей. 
5.4.  Доходы от предпринимательской деятельности 
Фонда подлежат налогообложению в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
5.5. Фонд не вправе осуществлять выплату 
вознаграждений учредителям за выполнение ими 
возложенных на них функций, за исключением 
компенсации расходов, непосредственно связанных с 
участием в работе высшего органа управления. 
5.6. Если для осуществления какой-либо деятельности 
необходимо специальное разрешение (лицензия, 
сертификат), Фонд осуществляет данный вид 
деятельности только после получения соответствующего 
разрешения (лицензии, сертификата). 

6. ҚОРДЫ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНЫҢ  ҚҰРЫЛЫМЫ, 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЕТІ 

6.1. Қорды басқару органдары: 
- Жоғары орган (құрылтайшылардың жалпы жиыны); 
- Қамқоршылық кеңес; 
- Атқару органы (Бас директор); 
- Тексеруші. 
6.2. Қордың жоғары басқару органы – 
құрылтайшылардың жалпы жиыны Қордың 
құрылтайшыларынан тұрады. 
6.3. Қор органдарының құзыреті Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен және осы 
Жарғымен анықталады. 
6.4. шешімдер өңкей бірауыздан қабылданатын, 
Құрылтайшылардың жалпы жиынының ерекше 
құзыретіне келесілер жатады: 
• Қордың Жарғысына және құрылтай шартына 
өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу; 
• филиалдардың және (немесе) өкілеттіктердің 
Жарғысын (алғашқы жәнежаңа басылымда) бекіту; 
• Қорды ерікті түрде қайта құру немесе тарату туралы 
шешім жасау; 
• тарату комиссиясын тағайындау және таратылу 
теңгерімін бекіту; 
• Қамқоршылық кеңес туралы Ережені бекіту; 
• Қор құрылтайшыларының жалпы жиынында 
дауыстардың жалпы санын анықтаудың өзге тәртібін 
бекіту; 
• Атқару органдарының қаржылық есебін ұсыну 
тәртібі мен мерзімділігін, сондай-ақ бақылау 
органымен тексеріс жүргізу және олардың 
нәтижелерін бекіту тәртібін анықтау және өзгерту. 
6.5. Шешімдер Құрылтайшылардың жалпы 
отырысына қатысушылар мен ұсынылғандардың 
ерекше қарапайым көпшілік дауысымен 
қабылданатын, Қор құрылтайшыларының жалпы 
жиынының айрықша құзыретіне: 

6. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВАЛЕНИЯ 

 

6.1. Органами управления Фонда являются:  
- Высший орган (общее собрание учредителей); 
- Попечительский совет;  
- Исполнительный орган (Генеральный директор); 
- Ревизор.  
6.2.  Высший орган управления Фонда - общее собрание 
учредителей состоит из учредителей Фонда. 
6.3.  Компетенция органов Фонда определяется 
законодательством Республики Казахстан и настоящим 
Уставом 
6.4. К исключительной компетенции общего собрания 
Учредителей, при которых решения принимаются 
исключительно единогласно, относятся: 
• внесение изменений и/или дополнений в  Устав и 
учредительный договор  Фонда;  
• утверждение Устава (первоначальное и в новой 
редакции) филиалов,  и/или представительств; 
• решение о добровольной  реорганизации или 
ликвидации Фонда; 
• назначение ликвидационной комиссии и  утверждение  
ликвидационных балансов. 
• утверждение Положения о Попечительском совете;  
• установление иного порядка определения общего 
числа голосов на общем собрании учредителей Фонда; 
• определение и изменение порядка и периодичности 
представления финансовой отчетности исполнительных 
органов, а также порядка проведения проверки 
контрольным органом и утверждения их результатов.  
6.5. К исключительной компетенции общего собрания 
учредителей Фонда, при которых решения принимаются 
исключительно простым большинством голосов 
присутствующих и представленных на общем собрании 
Учредителей, относятся: 
• утверждение годовой финансовой отчетности; 
• определения компетенции, организационной 



• жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 
• құзыретін, ұйымдық құрылымды анықтау, Қордың 
қамқоршылық кеңесін басқару органдарының 
өкілеттіктерін қалыптастыру және тоқтату тәртібін 
қалыптастыру; 
• Қордың Бас бухгалтерін тағайындау және оның 
өкілеттігін тоқтату туралы шешім қабылдау, оған 
төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін 
анықтау; 
• Қордың филиалдары мен өкілдіктерінің басшылары 
сияқты өзге лауазымды тұлғалардың кандидатурасын 
бекіту; 
• Қордың орналасқан орнын ауыстыру (заңды мекен-
жайын); 
• ішкі ережелерді, оларды және Қордың, оның 
филиалдарының және өкілдіктерінің ішкі қызметін 
реттейтін өзге құжаттарды бекіту (болған жағдайда); 
• Қордың, сондай-ақ Қордың, филиалдар мен 
өкілеттіктердің атқару органдарының 
қызметкерлеріне арнайы үстемелер мен 
сыйлықақылар бекіту; 
• заңнамалық актілермен белгіленген шекте өзге 
заңды тұлғаларды, сондай-ақ өзінің филиалдары мен 
өкілдіктерін құруда Қордың қатысуы туралы шешім 
қабылдау; 
• Тексерушінің қызметін таңдау және мерзімінен 
бұрын тоқтату. 
6.6. Қордың ағымдағы қызметінде осы Жарғымен 
реттелмейтін жағдайлар туындаған кезде, олар 
бойынша шешімдер қабылдау құқығы Қордың 
құрылтайшыларына ұсынылады. 
6.7. Қамқоршылық кеңестің және атқарушы 
органының бақылауындағы шешімдерден басқа 
барлық қалған шешімдер Қор құрылтайшыларының 
жалпы жиналысына қатысып отырғандардың және 
өкілдік алғандардың тек қана қарапайым көпшілік 
даусымен қабылданады. 

структуры, формирование Попечительского совета 
Фонда порядка формирования и прекращения 
полномочий органов управления;  
• назначение Главного бухгалтера Фонда и принятие 
решения о прекращении его полномочий, установление 
размера выплачиваемых ему вознаграждения и 
компенсаций;  
• утверждение кандидатур других должностных лиц: 
руководителей филиалов и представительств фонда;  
• смена места нахождения Фонда (юридический адрес); 
• утверждение внутренних правил, процедуры  их 
принятия  и  других документов, регулирующих 
внутреннюю деятельность Фонда, его филиалов и 
представительств (при их наличии); 
• утверждение персональных надбавок  и 
премирования сотрудникам Фонда, а также 
исполнительных органов Фонда, филиалов и 
представительств; 
• принятие в пределах, установленных 
законодательными актами, решения об участии Фонда в 
создании и деятельности других юридических лиц, а 
также своих филиалов и представительств; 
• избрание и досрочное прекращение деятельности 
Ревизора.  
6.6. При возникновении в текущей деятельности Фонда 
ситуаций, не регулируемых настоящим Уставом, право 
принятия решений по ним предоставляется 
учредителям Фонда. 
6.7. Все остальные решения, кроме решений, которые 
находятся в компетенции Попечительского Совета и 
исполнительного органа, принимаются исключительно 
простым большинством голосов присутствующих и 
представленных на общем собрании Учредителей 
Фонда 

7. ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИЫНЫН ӨТКІЗУ 
 

7.1.  Құрылтайшылардың жалпы жиныны Қордың 
атқарушы органымен, құрылтайшылардың немесе 
Қамқоршылық кеңестің бастамасы бойынша 
қажеттілігіне қарай, кемінде жылына бір рет 
шақырылады. 
7.2. Әр құрылтайшы жалпы жиында бір дауысқа ие 
болады. 
7.3.  Егер жалпы жиынға қатысып отырған немесе 
оған өкілдік алған қатысушылар қатысушылардың 
жалпы дауыс санының жартысынан астам сомада 
иеленсе, Кворум өтті деп танылады. 
7.4. Құрылтайшыларға жалпы жиналысты шақыру 
туралы курьер, электрондық пошта, хат, телефон 
немесе телефонограмма арқылы ол өткізілгенге 
дейін 14 күннен кешіктірілмей дербес хабарланады. 

7. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
 

7.1. Общее собрание учредителей созывается 
исполнительным органом Фонда,  по инициативе 
учредителей или Попечительского совета по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год.  
7.2. Каждый учредитель имеет на общем собрании один 
голос.  
7.3. Кворум признается состоявшимся, если  
присутствующие или представленные на общем 
собрании участники обладают в сумме более чем 
половиной от общего числа голосов участников.  
7.4. Учредители извещаются о созыве общего собрания 
персонально через курьера, электронной почтой, 
письмом, по телефону или телефонограммой не 
позднее, чем за 14 дней до его проведения. В 
письменном или устном извещении указывается время 



Жазбаша немесе ауызша хабарламада оның 
өткізілетін уақыты мен орны, шақыру қағазы 
көрсетіледі. 
 7.5.  Құрылтайшылардың жалпы жиынының 
хаттамасына жалпы жиынның төрағалық етушісі де, 
хатшысы да, барлық қатысып отырған 
құрылтайшылар да қол қоя алады, ал қабылданған 
мәселелер бойынша бірауыздан шешім талап етілген 
(талап етілген) жағдайларда хаттамаға Қордың 
барлық құрылтайшылары ғана қол қояды. 
 

и место его проведения, повестка дня собрания, а также 
дата повторного собрания. 
7.5. Протокол общего собрания учредителей может 
подписывается как председательствующим и 
секретарем общего собрания, так и всеми 
присутствующими учредителями, а в случаях когда по 
принятым вопросам требовалось (требуется)  
единогласное решение, протокол подписывается 
исключительно всеми учредителями Фонда. 
 

8. ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИЫНЫН 
СЫРТТАЙ ӨТКІЗУ 

 

8.1.  Қор құрылтайшыларының сырттай кезектен тыс 
жалпы жиыны айқын басым көпшілік дауысқа ие 
құрылтайшылардың тікелей білдірген келісімімен 
және шұғыл шешімдер қажет болған жағдайларда 
өткізіледі. 
8.2.  Қордың барлық құрылтайшыларына кезектен 
тыс сырттай жалпы жиынның өткізілетіні туралы 
хабарлау оны өткізу басталғанға дейін 2 (екі) сағат 
бұрын өткізіледі. 
8.3.  Құрылтайшылардың жалпы жиынының шешімі 
жалпы жиынды өткізудің мұндай нысанын 
құрылтайшылардың кезектен тыс жалпы жиынын 
шақыруды талап ететін адамдар айқындаған 
(мәлімдеген) жағдайда сырттай дауыс беру жолымен 
(телефон арқылы және/немесе электрондық 
хабарлар арқылы сұрау салу жолымен) 
қабылданады. 
8.4.  Құрылтайшы (-лар) күн тәртібіне қосымша 
мәселелерді енгізу туралы ұсыныстар енгізген 
жағдайда, жиынды шақырушы орган немесе адам 
бұл туралы жиынды өткізу процесінде қалған 
қатысушыларды хабардар етеді. 
8.5.  Сырттай дауыс беру нысанында өткізілетін 
құрылтайшылардың жалпы жиынын шақыратын 
адамдар әрбір құрылтайшыны дауыс беру рәсімінің 
аяқталғаны туралы хабардар етуге міндетті емес. 
8.6.  Қор құрылтайшыларының кезектен тыс сырттай 
жалпы жиынының хаттамасына төрағалық етуші мен 
хатшы қол қояды. 
8.7.  Құрылтайшылардың сырттай дауыс беру 
нысанында өткізілетін кезектен тыс сырттай жалпы 
жиынын шақыратын адамдар электрондық пошта 
арқылы хабарлау жолымен әрбір құрылтайшыдан 
жазбаша растау - жауап (дауыс) алуға міндетті. Осы 
жауап (дауыс) алдағы уақытта құрылтайшының сол 
немесе өзге жауабының (дауысының) дәлелі болып 
табылады. 
8.8.  Қор құрылтайшыларының сырттай жалпы 
жиыны құрылтайшылардың аралас (сырттай) жиыны 
нысанында өткізілуі мүмкін. 

8. ЗАОЧНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
 

8.1. Заочное внеочередное общее собрание 
учредителей Фонда проводится с прямо выраженного 
согласия учредителей, обладающих 
квалифицированным большинством голосов и в случаях, 
когда необходимы  безотлагательные решения. 
8.2. Оповещение всех учредителей Фонда о 
предстоящем проведении заочного внеочередного 
общего собрания проводится за 2 (два) часа до начала 
его проведения. 
8.3. Решение общего собрания учредителей 
принимается путем заочного голосования (опросным 
путем по телефону и/или электронными сообщениями) 
в случае, когда такая форма проведения общего 
собрания определена (заявлена) лицами, требующими 
созыва внеочередного общего собрания учредителей. 
8.4. В случае внесения учредителем (-ями) предложений 
о включении в повестку дня дополнительных вопросов 
орган или лицо, созывающее собрание, оповещает об 
этом остальных участников в процессе проведения 
собрания. 
8.5. Лица, созывающие общее собрание учредителей, 
проводимое в форме заочного голосования, не обязаны 
уведомлять об окончании процедуры голосования 
каждого учредителя. 
 
8.6. Протокол внеочередного заочного общего собрания 
учредителей Фонда подписывается  
Председательствующим и Секретарем. 
8.7. Лица, созывающие внеочередное заочное общее 
собрание учредителей, проводимое в форме заочного 
голосования, обязаны получить письменное 
подтверждение  - ответ (голос) от каждого учредителя 
путем сообщения по электронной почте. Данный ответ 
(голос) в дальнейшем служит доказательством  того или 
иного ответа (голоса) учредителя. 
8.8. Заочное общее собрание учредителей Фонда может 
проводиться в форме смешанного (очного с заочным) 
собрания учредителей. 



9 ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕС. 
 

9.1.  Құрылтайшылардың шешімімен тұрақты жұмыс 
істейтін алқалы басқару органы - Қамқоршылық 
кеңес құрылады. 
9.2. Қамқоршылық кеңес 3 (үш), 5 (бес), 7 (жеті) 
немесе 9 (тоғыз) мүшеден құрылады, олар 
Қамқоршылық кеңес төрағасының қарапайым 
көпшілік дауысымен сайланады. 
9.3.  Қамқоршылық кеңес Қор қызметіне жалпы 
басшылықты жүзеге асырады. 
9.4.  Қамқоршылық Кеңестің құзыретіне келесі 
мәселелер жатады: 
• Қор қызметінің оның жарғылық мақсаттарына 
сәйкестігін бақылау; 
• Қордың атқарушы органын құру және оның 
өкілеттігін тоқтату туралы шешім қабылдау, оған 
төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін 
белгілеу; 
• Қор Тексерушісіне сыйақы мөлшерін анықтау; 
• Қордың шығыстары мен кірістерінің сметасын 
бекіту; 
• ішкі ережелерді бекіту; 
• Қордың жыл сайынғы бюджетін бекіту; 
• Қордың ішкі ережелері мен ішкі саясатын бекіту; 
• Бас директордың, Ревизордың және тәуелсіз 
Аудитордың есептерін қарау; 
• құрылтайшылардың жалпы жиынының айрықша 
құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер. 
9.5.  Қордың Қамқоршылық кеңесі Қамқоршылық 
кеңес мүшелерінің 50% - дан астамы болған кезде 
шешім қабылдауға құқылы. Шешім, егер оған 
Қордың Қамқоршылық кеңесі мүшелерінің жалпы 
санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп 
есептеледі. 
9.6.  Қамқоршылық кеңестің төрағасы Қамқоршылық 
кеңес мүшелері арасынан Қамқоршылық кеңес 
мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен 
сайланады. 
9.7.  Төраға Қамқоршылық кеңестің жұмысын 
ұйымдастырады, Қамқоршылық кеңестің 
отырыстарын шақырады және оларға төрағалық 
етеді, отырыстарда хаттамалардың жүргізілуін 
ұйымдастырады. 
9.8. Қамқоршылық кеңестің қызметі осы Жарғының 
және құрылтайшылардың жалпы жиыны 
қабылдайтын және бекітетін Қамқоршылық Кеңес 
туралы ереженің негізінде жүзеге асырылады 
9.9.  Қамқоршылық кеңестің мүшелері өз құқықтары 
мен міндеттерін жүзеге асыруда адал болуға және 
Қордың мүддесі үшін әрекет етуге тиіс. 

9 ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ. 
 

9.1. Решением учредителей формируется постоянно 
действующий коллегиальный орган управления - 
Попечительский совет.  
9.2. Попечительский совет формируется из 3 (трёх), 5 
(пяти), 7 (семи) или 9 (девяти) членов, которые 
избирают простым большинством голосов Председателя 
Попечительского совета.   
9.3. Попечительский совет осуществляет общее 
руководство деятельностью Фонда.  
9.4. К компетенции Попечительского совета относятся 
следующие вопросы:  
• контроль за соответствием деятельности Фонда его 
уставным целям;  
• образование исполнительного органа Фонда и 
принятие решения о прекращении его полномочий, 
установление размера выплачиваемых ему 
вознаграждения и компенсаций;  
• определение размера вознаграждения Ревизору 
Фонда;  
• утверждение сметы расходов и доходов Фонда;  
• утверждение внутренних правил; 
• утверждение  ежегодного бюджета Фонда; 
• утверждение внутренних положений и внутренней 
политики Фонда; 
• рассмотрение отчетов  Генерального директора, 
Ревизора  и независимого Аудитора; 
• иные вопросы, не относящиеся к исключительной 
компетенции общего собрания учредителей.  
10.5.  Попечительский совет Фонда правомочен 
принимать решения, при наличии более 50% членов 
Попечительского совета. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало большинство от общего 
числа членов попечительского совета Фонда. 
9.6. Председатель Попечительского совета избирается 
из числа членов Попечительского совета большинством 
голосов от общего числа членов Попечительского 
совета. 
9.7.  Председатель организует работу Попечительского 
совета, созывает заседания Попечительского совета и 
председательствует на них, организует на заседаниях 
ведение протоколов. 
9.8.  Деятельность Попечительского совета 
осуществляется на основании настоящего Устава и 
Положения о Попечительском совете, принимаемого и 
утверждаемого Общим собранием учредителей 
9.9. В осуществлении своих прав и обязанностей члены 
Попечительского совета должны быть добросовестны и 
действовать в интересах Фонда. 

10. АТҚАРУШЫ ОРГАН, БАСШЫ 
 

10.1.Қордың атқарушы органы – Қордың қызметіне 
ағымдағы басшылықты жүзеге асыратын Бас 

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, РУКОВОДИТЕЛЬ 
 

10.1. Исполнительный орган Фонда – Генеральный 
директор, который осуществляет текущее руководство 



директор. Бас директор Қамқоршылық кеңестің 
шешімі бойынша қызмет мерзімін ұзарту 
мүмкіндігімен 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге 
тағайындалады. 
10.2. Бас директор құрылтайшылардың жалпы 
жиынының және тұрақты жұмыс істейтін 
Қамқоршылық кеңестің шешімдері негізінде және 
оларды орындау үшін оларға есеп береді. 
10.3. Бас директор басқару органдарының шешімдері 
негізінде Қордың атынан мәмілелер жасауға құқылы. 
10.4. Бас директор келесі функцияларды жүзеге 
асырады: 
• үшінші тұлғалармен қатынастарда Қордың атынан 

сенімхатсыз әрекет етеді; 
• Қордың мүдделерін білдіру құқығына сенімхаттар 

береді, оның ішінде филиалдар, өкілдіктер 
басшыларына да; 
• Қор құрылтайшылары мен Қамқоршылық кеңес 

шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 
• Қор атынан келісімшарттар, меморандумдар және 

шарттар, оның ішінде еңбек шарттары жасалады; 
• бұйрықтар мен өкімдер шығарады, соның ішінде 

Қордың өкілдіктері үшін де; 
• еңбек тәртібін реттейді; 
• банкте есеп айырысу және қажет болған жағдайда 

басқа шоттар ашады; 
• штаттық кестені бекітеді; 
• қызметкерлерді жұмысқа қабылдайды, оларды 

лауазымға тағайындайды, ауыстырады, босатады, 
лауазымдық айлықақының мөлшерін белгілейді 
және қажет болған жағдайда қызметкерлерге 
қызметтік куәлік береді; 
• құрылтайшылармен келіскен жағдайда Қордың 

жарғылық мақсаттарын іске асыру және оған қол 
жеткізу үшін Қордың ақшалай қаражаты мен 
мүлкіне билік етеді; 
• қолданыстағы Жарғыға және Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де 
өкілеттіктерді жүзеге асырады. 

 
10.5. Қордың және Бас директордың еңбек 
қатынастары Қордың атынан Қамқоршылық кеңестің 
төрағасы сөз сөйлейтін еңбек шартымен реттеледі. 

деятельностью Фонда. Генеральный директор 
назначается на срок не более 5 (пяти) лет, с 
возможностью пролонгации срока деятельности по 
решению Попечительского совета.  
10.2.  Генеральный директор на основании и во 
исполнение решений общего собрания Учредителей и 
постоянно действующего Попечительского совета  
подотчетен им.  
11.3.  Генеральный директор  на основании решений 
органов управления вправе совершать сделки от имени 
Фонда.  
10.4.  Генеральный директор  осуществляет следующие 
функции:  
• без доверенности действует от имени Фонда в 

отношениях с третьими лицами;  
• выдает доверенности, в том числе и руководителям 

филиалов, представительств на право представлять 
интересы Фонда;  
• организует выполнение решений Учредителей Фонда и 

Попечительского совета;  
• от имени Фонда заключает контракты, меморандумы и 

договоры, в том числе трудовые;  
• издает приказы и распоряжения, в том числе и для 

представительств Фонда;  
• регламентирует трудовой распорядок; 
• открывает расчетный и  при необходимости другие 

счета в банке;  
•  утверждает штатное расписание;  
• принимает сотрудников на работу, назначает их  на 

должность, переводит, увольняет, устанавливает 
размеры должностных окладов и при необходимости 
выдает сотрудникам служебные удостоверения; 
• при согласовании с учредителями распоряжается 

денежными средствами и имуществом фонда для 
реализации и достижения уставных целей Фонда;  
• осуществляет иные полномочия в соответствии с 

действующим Уставом и  законодательством 
Республики Казахстан.  
• прочие функции и решения, которые находятся вне 

компетенции Попечительского совета и 
учредительного собрания. 

10.5. Трудовые отношения Фонда и  Генерального 
директора  регулируются трудовым договором, в 
котором от имени Фонда выступает Председатель 
Попечительского совета.  

11. ЕҢБЕК ҰЖЫМЫ 
 

11.1. Қордың барлық жұмыстарын еңбек шарты 
бойынша жұмысқа қабылданған Қазақстан 
Республикасы резиденттерінің қызметкерлері 
орындайды. 
11.2. Қазақстан Республикасының бейрезиденттері  
жеке тұлғалар еңбек шарты бойынша жұмысқа 
қабылдануы мүмкін және Қорда басшы 

11. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 
 

11.1. Все работы Фонда выполняются сотрудниками 
резидентами Республики Казахстан, принятыми на 
работу по трудовому договору.  
11.2.  Физические лица нерезиденты  Республики 
Казахстан,  могут быть принятыми на работу по 
трудовому договору и вправе занимать руководящие 
должности в Фонде. 



лауазымдарын атқаруға құқылы. 
11.3. Қазақстан Республикасының бейрезиденттері 
жеке тұлғалар Қордың Қамқоршылық кеңесінің 
мүшелігіне, егер олар Қамқоршылық кеңестің елеулі 
азшылығын құраған жағдайда ғана сайлана алады. 
11.4. Қордың жалданып жұмыс істейтін штаттағы 
қызметкерлеріне Қазақстан Республикасының еңбек, 
сақтандыру, әлеуметтік қамсыздандыру туралы 
заңдары қолданылады. 
11.5. Қор қызметкерлері және қызметкерлер болып 
табылмайтын Қамқоршылық кеңес мүшелері Қордың 
қызметтік куәліктерін иеленуге құқылы. 

11.3.  Физические лица нерезиденты  Республики 
Казахстан  могут быть избраны в члены Попечительского 
совета Фонда, лишь в том случае, если  они составляют 
значительное меньшинство Попечительского совета. 
11.4. На штатных работников Фонда, работающих по 
найму, распространяется законодательство о труде, 
страховании, социальном обеспечении Республики 
Казахстан. 
11.5. Сотрудники и не являющиеся сотрудниками Фонда 
члены Попечительского Совета,  вправе иметь 
служебные удостоверения. 

12. ҚОР МҮЛКІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ КӨЗДЕРІ 
 

12.1. Қордың мүлкі оның Жарғысында көзделген 
қызметті материалдық қамтамасыз ету үшін 
қалыптастырылады. Қордың мүлкін негізгі және 
айналым қаражаты құрайды. 
12.2. Қор өз қызметін жүзеге асыру үшін 
жылжымайтын және өзге де мүлікке, материалдық 
және материалдық емес құралдарға ие болуға 
құқылы. 
12.3. Қор өзіне тиесілі мүлік пен қаражатқа қатысты 
оның белгіленген мақсаттары мен Қазақстан 
Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез 
келген операцияларды жүргізуге құқылы. 
12.4. Қордың мүлкін ақшалай және өзге де 
нысандарда қалыптастыру көздері мыналар болып 
табылады: 
• құрылтайшылардан түсімдер; 
• заңды және жеке тұлғалардың ерікті ақшалай 
және/немесе мүліктік жарналары мен 
қайырымдылықтары; 
• қайырымдылық қайырмалдық терімдер бойынша 
қайырымдылық науқандары нәтижесінде алынған 
кез келген қаражаттар; 
• жеке және заңды тұлғалар қолма-қол ақша және 
заттай түрде беретін қайырымдылық салымдар, 
гранттар және қайырмалдықтар; 
• заңды және жеке тұлғалардан демеушілік көмек; 
• заңнамамен белгіленген жағдайларда 
жарияланымдардан/басылымдардан, тауарларды, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден 
түсетін түсімдер мен кірістер; 
• акциялар, облигациялар, басқа да бағалы қағаздар, 
салымдар және банк депозиттері бойынша алынатын 
кірістер мен сыйақылар; 
• үкіметтен, мемлекеттік және мемлекеттік емес 
қорлардан түсетін түсімдер; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым 
салынбаған басқа да түсімдер. 
12.5. Қордың мүлкін ақшалай нысаннан басқа заттай 
және өзге нысандарда қалыптастыруға 
құрылтайшылардың салымдары барлық 

12. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА 
 

12.1. Имущество Фонда формируется для 
материального обеспечения деятельности, 
предусмотренной его Уставом. Имущество Фонда 
составляют основные и оборотные средства. 
12.2. Фонд вправе иметь недвижимое и иное 
имущество, материальные и нематериальные средства 
для осуществления своей деятельности. 
12.3. Фонд вправе проводить любые операции в 
отношении принадлежащего ему  имущества и средств, 
которые не противоречат его установленным целям и 
законодательству Республики Казахстан. 
12.4.  Источниками формирования имущества Фонда  в 
денежной и иных формах являются:  
• поступления от учредителей;  
• добровольные денежные и/или имущественные 
взносы и пожертвования юридических и физических 
лиц;   
• любые средства, полученные в результате 
благотворительных кампаний по сбору   
благотворительных пожертвований; 
• благотворительные вклады,  гранты и пожертвования, 
предоставляемые физическими и юридическими 
лицами в виде наличных денег и в натуральном 
выражении; 
• спонсорская помощь от юридических и физических 
лиц;  
• поступления и доходы от публикаций/изданий, 
реализации товаров, работ, услуг в установленных 
законодательством случаях;  
• доходы и вознаграждения, получаемые по акциям, 
облигациям, другим ценным бумагам, вкладам и 
депозитам банков;  
•  поступления от правительства, государственных и 
негосударственных фондов; 
• другие, не запрещенные законодательством 
Республики Казахстан поступления.  
12.5. Вклады учредителей в формирование имущества 
Фонда в натуральной и иных формах, кроме денежной, 
оцениваются в денежной форме по соглашению всех 
учредителей. Если стоимость такого вклада превышает 



құрылтайшылардың келісімі бойынша ақшалай 
нысанда бағаланады. Егер мұндай салымның құны 
жиырма мың айлық есептік көрсеткіш мөлшеріне 
баламалы сомадан асып кетсе, оның бағасын 
аудиторлық ұйым растауға тиіс. 
12.6. Қорға оның құрылтайшылары берген мүлік 
Қордың меншігі болып табылады. 
12.7. Қор өз міндеттемелері бойынша өзінің барлық 
мүлкімен жауап береді. 
12.8. Кәсіпкерлік қызметтен түскен кірістер, гранттар, 
ерікті жарналар, қайырмалдықтар және өзге де 
заңды түсімдер Қордың құрылтайшылары арасында 
дивидендтер немесе өзге де төлемдер ретінде 
бөлінбейді және жарғылық мақсаттарға жұмсалады. 

сумму, эквивалентную двадцати тысячам размеров 
месячных расчетных показателей, ее оценка должна 
быть подтверждена аудиторской организацией. 
12.6. Имущество, переданное Фонду его учредителями, 
является собственностью Фонда.  
12.7. Фонд несет ответственность по своим 
обязательствам всем своим имуществом.  
12.8. Доходы от предпринимательской деятельности, 
гранты, добровольные взносы, пожертвования и прочие 
законные поступления не могут распределяться между 
учредителями Фонда в качестве дивидендов или иных 
платежей и направляются на уставные цели. 

13. ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК 
 

13.1. Қордың бухгалтерлік және статистикалық есебі 
мен есептілігі Қазақстан Республикасының 
заңнамасына, Қамқоршылық кеңес бекіткен саясатқа, 
осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. 
13.2. Қажет болған жағдайда Қор кәсіпкерлік қызмет 
бойынша кірістер мен шығыстардың есебін жүргізеді. 
13.3. Қор қызметінің қаржылық нәтижелері жылдық 
қаржылық есептілік негізінде белгіленеді. 
13.4. Қор кірістерінің мөлшері мен құрылымы, қор 
мүлкінің мөлшері мен құрамы туралы, оның 
шығыстары, қызметкерлерінің саны мен құрамы 
туралы, олардың еңбегіне ақы төлеу туралы, 
азаматтардың қор қызметіндегі өтеусіз еңбегін 
пайдалану туралы мәліметтер коммерциялық 
құпияның нысанасы бола алмайды. Қор жыл сайын 
баспа басылымдарында өз мүлкінің пайдаланылуы 
туралы есептер жариялайды. 

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

13.1. Бухгалтерский и статистический учет и отчетность 
Фонда осуществляются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, политикой 
утвержденной Попечительским советом, настоящим 
Уставом. 
13.2. При необходимости Фонд ведет учет доходов и 
расходов по предпринимательской деятельности.  
13.3. Финансовые результаты деятельности Фонда 
устанавливаются на основе годовой финансовой 
отчетности.  
13.4. Размеры и структура доходов Фонда, 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. Фонд ежегодно публикует отчеты 
об использовании своего имущества в печатных 
изданиях. 

14. ТЕКСЕРУШІ 
 

14.1. Құрылтайшылардың жалпы жиынымен 
тағайындалатын тексеруші: 
• материалдық және қаржы ресурстарын пайдалану 
тәртібін; 
• қаржылық тәртіпті; 
• Қордың қаржы–шаруашылық қызметін кемінде  
жылына бір рет бақылайды. 
14.2. Текссеруші 2 (екі) жыл мерзіміне сайланады 
және құрылтайшылардың қалауы бойынша қайта 
сайлануы мүмкін. 
14.3. Қор қаржылық есептілікті тексеру үшін Қормен 
мүліктік мүдделермен байланысты емес кәсіби 
аудитор тартуға құқылы. Аудиторлық тексеру 
құрылтайшылардың талабы бойынша Қор қаражаты 
есебінен кез келген уақытта жүргізілуге тиіс. 
14.4. Тексеруші Қордың жылдық қаржылық 
есептілігін оны құрылтайшылардың жалпы жиыны 
бекіткенге дейін міндетті түрде тексереді. 
14.5. Тексеруші Қамқоршылық кеңеске жүргізілген 

14. РЕВИЗОР 
 

14.1. Ревизор, назначаемый общим собранием 
Учредителей, осуществляет контроль за: 
• порядком использования материальных и финансовых 
ресурсов;  
• финансовой дисциплиной;  
• финансово–хозяйственной деятельностью Фонда не 
реже одного раза в год.  
14.2.Ревизор, избирается сроком на 2 (два) года и может 
быть переизбран по желанию учредителей. 
14.3.Фонд вправе для проверки финансовой отчетности 
привлекать профессионального аудитора, не связанного 
имущественными интересами с Фондом. Аудиторская 
проверка должна быть проведена в любое время по 
требованию учредителей за счет  средств Фонда.  
14.4. Ревизор в обязательном порядке проводит 
проверку годовой финансовой отчетности Фонда до её 
утверждения общим собранием учредителей. 
14.5. Ревизор представляет Попечительскому совету 
отчет о проделанной работе ревизии, заключение о 



тексеру жұмысы туралы есепті, бекітуге ұсынылған 
қаржылық есептілікке сәйкестігі туралы 
қорытындыны ұсынады. 

соответствии представленной на утверждение 
финансовой отчетности. 

15. ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН 
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ 

 

15.1. Осы Жарғының 7.4.т. сәйкес Құрылтай 
құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар Қор 
құрылтайшыларының жалпы жиналысының шешімі 
бойынша, бірауыздан қабылданған шешім бойынша 
ғана енгізілуі мүмкін және Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасында 
белгіленген тәртіппен әділет органдарында тіркелуі 
тиіс. 

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

15.1. Изменения и дополнения в Учредительные 
документы согласно п. 7.4. настоящего Устава, могут 
быть внесены только по решению общего собрания 
учредителей Фонда, при единогласном решении и 
должны быть зарегистрированы, при необходимости, в 
органах юстиции в порядке, определенном 
действующим законодательством Республики Казахстан.  

16. ҚОРДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫҢ 
ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ ШАРТТАРЫ 

 

16.1. Қордың қызметін тоқтату қайта ұйымдастыру 
немесе тарату жолымен жүргізіледі. 
16.2. Қордың қызметін тоқтату Қор 
құрылтайшыларының жалпы жиынының шешімі 
негізінде жүзеге асырылады, ал Қор Қазақстан 
Республикасы Заңының немесе Жарғының 
талаптарын бұзған жағдайда, ол Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес 
сот шешімі бойынша таратылады. 
16.3. Қорды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөліп 
шығару, қайта құру) құрылтайшылардың жалпы 
жиынының шешімі бойынша жүзеге асырылады және 
Қорға, оның құқықтық мирасқорларына тиесілі 
құқықтар мен міндеттемелердің өтуіне әкеп соғады. 
16.4. Қорды таратуды соттың шешімі бойынша 
құрылтайшылардың жалпы жиыны тағайындайтын 
тарату комиссиясы жүзеге асырады. Тарату тәртібі 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасымен айқындалады. 
16.5. Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық 
тізіліміне мәліметтер енгізілгеннен кейін тарату 
аяқталды, ал Қор қызметін тоқтатты деп есептеледі. 

16. УСЛОВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

16.1. Прекращение деятельности Фонда происходит 
путем реорганизации или ликвидации. 
16.2. Добровольное прекращение деятельности Фонда 
осуществляется на основании решения общего собрания 
учредителей Фонда, а в случаях нарушения Фондом 
требований Закона Республики Казахстан или Устава, он 
ликвидируется по решению суда в соответствии с 
действующим законодательством Республики 
Казахстан.  
16.3. Реорганизация (слияние, присоединение, 
выделение, преобразование) Фонда осуществляется по 
решению общего собрания учредителей и влечет за 
собой переход прав и обязательств, принадлежащих 
Фонду, его правопреемникам.  
16.4. Ликвидация Фонда осуществляется 
ликвидационной комиссией, назначаемой общим 
собранием учредителей. Порядок ликвидации 
определяется действующим законодательством 
Республики Казахстан. 
16.5. Ликвидация считается завершенной, а Фонд 
прекратившим существование после внесения сведений 
в Национальный реестр бизнес-идентификационных 
номеров. 

17. ҚОР ТАРАТЫЛҒАН ЖАҒДАЙДА МҮЛІКТІ 
ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ 

 

17.1. Қор таратылған кезде кредиторлардың 
талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған мүлік 
қол жеткізу үшін Қор құрылған мақсаттарға 
жіберіледі және/немесе құрылтайшылардың жалпы 
жиынының шешімі бойынша Қор мүшелері, 
құрылтайшылары арасында тең үлестермен қайта 
бөлінуге тиіс. 
17.2. Қордың мүлкі қайта ұйымдастырылғаннан кейін 
құрылтайшылармен жаңадан құрылған заңды тұлғаға 
көшіріледі. 

17. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА В СЛУЧАЕ 
ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА 

 

17.1. При добровольной ликвидации Фонда, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов 
имущество направляется на цели, для достижения 
которых создавался Фонд  и/или по решению общего 
собрания учредителей должно быть  перераспределено 
между членами, учредителями Фонда в равных долях. 
17.2. Имущество Фонда после реорганизации переходит 
к вновь созданному юридическому лицу учредителями. 

18. ҚОРДЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ МЕН ӨКІЛДІКТЕРІ 
ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

18. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ 
ФОНДА 

 



 

 

18.1. Қор Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында 
филиалдар құрып, өкілдіктер аша алады. Филиал мен 
өкілдік Қордың атынан қызметін жүзеге асырады. 
18.2. Қордың филиалдары мен өкілдіктерінің 
басшылары Қор құрылтайшыларының жалпы 
жиынымен тағайындалады және олар сенімхат 
негізінде әрекет етеді. 
18.3. Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлғалар 
болып табылмайды. Оларға қордың мүлкі беріледі 
және олар бекіткен Ереже негізінде әрекет етеді. 
Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі жеке баланста 
есепке алынады. 

18.1. Фонд может создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Республики Казахстан 
в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. Филиал и представительство осуществляют 
деятельность от имени Фонда. 
18.2. Руководители филиалов и/или представительств 
Фонда назначаются общим собранием учредителей 
Фонда и действуют на основании  доверенности.  
18.3.  Филиалы и представительства не являются 
юридическими лицами. Они наделяются имуществом 
Фонда и действуют на основании утвержденного им 
Положения. Имущество филиала или представительства 
учитывается на отдельном балансе. 

19. ТҮСІНДІРУДЕГІ СӘЙКЕССІЗДІК. 
 

19.1. Осы Жарғыны түсіндіруде кез келген алшақтық 
және/немесе оның шарттары әртүрлі оқылған 
жағдайда, орыс тілінде жасалған және жазылған 
мәтін басым күшке (басымдыққа) ие болады. 

19. РАСХОЖДЕНИЕ В ТОЛКОВАНИИ 
 

19.1. В случае любого расхождения в толковании 
настоящего Устава и/или разночтения его условий, 
преимущественную силу  (приоритет) имеет текст, 
составленный и изложенный  на русском языке. 


