1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. «Жастар қызметкерлерінің қоғамдастығы» қоғамдық бірлестігі (бұдан әрі –
Қоғамдастық) коммерциялық емес ұйым болып табылады және өз қызметін Қазақстан
Республикасының Азаматтық кодексіне, «Қоғамдық бірлестіктер туралы», «Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заңдарына, бұдан әрі Заңдарға, Қазақстан Республикасының
нормативтік-құқықтық актілерге актілеріне, сондай-ақ осы Жарғыға (бұдан әрі - Жарғы)
сәйкес жүзеге асырылады.
1.2. Қауымдастық - Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін
ортақ мақсаттарына жету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарын – жастар
ресурстық орталықтарында, жастар ұйымдары, жастар өзін-өзі басқару органдарында,
білім беру, әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау және басқа ұйымдарда жұмыс жасайтын
жастармен жұмыс жасайтын мамандарды еркін түрде біріктіретін ұйым.
1.3. Қауымдастықтың аталуы:
Мемлекеттік (қазақ) тіліндегі толық атауы – «Жастар қызметкерлерінің
қоғамдастығы»;
Орыс тіліндегі толық атауы – «Сообщество молодежных работников»;
Ағылшын тіліндегі толық атауы – «Society of Youth Workers»;
Мемлекеттік (қазақ) тіліндегі қысқартылған атауы– «ЖҚҚ»;
Орыс тілінде қысқартылған атауы – «CМР»;
Ағылшын тілінде қысқартылған атауы – «SYW».
1.4. Қоғамдастықтың орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана
қаласы, Есіл ауданы, Шұбар т.ш., Нұртас Оңдасынов көшесі, 52а үй.
1.5. Қоғамдастықтың өз бухгалтерлік балансы, банктік шоттары, мөртабандары,
мөрі және толық атауы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде көрсетілген бланктері
және басқа да реквизиттері бар.
1.6. Қоғамдастық мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап жеке меншік құқығын
және жеке мүліктік емес құқықтарды өз атынан алып, өзіне міндеттеме алады, сотқа
талапкер және жауапкер бола алады және жеке меншікке меншік құқығына ие бола
алады.
1.7. Қоғамдастық мүшелерінің еркіндігі, оладың теңдігі, өзін-өзі басқару, заңдылық,
жауапкершілік және қызметтің жариялылығы қағидаттарында әрекет етеді.
1.8. Толық құқықтық қабілеттілігі бар Қоғамдастық өз қызметінің заңдық мақсаттары
мен міндеттеріне сәйкес және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы
келмейтін кез-келген іс-әрекеттерді жүзеге асыру мақсатында заңнамамен көзделген
барлық құқықтарды пайдалануға құқылы.
1.9. Қоғамдастық өзінің барлық міндеттемелері бойынша өз міндеттеріне жауап
береді және өз мүшелерінің міндеттемелері үшін жауап бермейді. Мүшелер
Қоғамдастықтың міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
1.10. Қоғамдастық ерікті негізде кәсіподақтарға, қоғамдық бірлестіктер
қауымдастығына қосылу, халықаралық байланыстар мен байланыстар орнату, тиісті
келісімдер, меморандумдар, келісімшарттар жасау және т.б. құқылы.
1.11. Мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар Қоғамдастығының қызметіне
заңсыз араласуға жол берілмейді.
1.12. Қоғамдастық өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағына таратады.
1.13. Қоғамдастыққа берілетін мүлік Қоғамдастықтың меншігі болып табылады.
2. ҚОҒАМДАСТЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ МӘНІ
2.1. Қоғамдастықтың мақсаты – Қазақстанда жастар саясатының және жастармен
жұмыстың дамуына жәрдемдесу және жастармен жұмыс жөніндегі мамандардың күшжігері мен тәжірибесін біріктіру.
2.2. Қоғамдастықтың қызмет ету мәні:
1) жастардың әлеуметтік – экономикалық проблемаларын шешу, әлеуметтік және
жеке дамуына ықпал ететін іс – шараларды жүзеге асыру үшін жастармен жұмыс
жөніндегі мамандардың күш – жігері, зияткерлік, шығармашылық және іскерлік әлеуетін
біріктіру;
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2) жастармен жұмыс жөніндегі мамандардың құқықтары мен заңды мүдделерін
қорғау;
3) жастар саясатының және жастармен жұмыстың интеграцияланған моделін
дамытуға ықпалдасу;
4) жастармен жұмыс жөніндегі мамандардың білімі, дағдылары мен
құндылықтарын дамыту;
5) Қазақстанда бейресми білім беруді дамыту;
6) жастардың бойында өмірлік маңызы бар дағдыларды
қалыптастыруға
жәрдемдесу;
7) жастардың волонтерлік және қоғамдық пайдалы қызметін дамыту;
8) қоғамның және жергілікті қауымдастықтардың өміріне және бастамаларына
жастардың қатысуына ықпалдасу;
9) жастар мен жастар қызметкерлерінің бастамалары мен жобаларын қолдау
көрсету;
10) жастармен жұмысты ұйымдастыруды зерттеу, мониторинг жүргізу және бағалау
(табысты халықаралық, шетелдік және отандық тәжірибелерді көрсету арқылы жастармен
жұмыс жағдайының жыл сайынғы ұлттық шолуын дайындау);
11) нормативтік құқықтық актілердің жобаларына ұсыныстар әзірлеу және оларды
тиісті мемлекеттік органдарға және мүдделі ұйымдарға жіберу;
12) жастар саясатының қолданыстағы проблемаларын тиімді шешу бойынша
ұсыныстар әзірлеу;
13) халықаралық ұйымдармен, мемлекеттік органдармен, үкіметтік емес
ұйымдармен және бизнеспен ынтымақтастық;
14) мамандандырылған, оның ішінде халықаралық конференцияларды,
симпозиумдарды, семинарларды, «дөңгелек үстелдерді», дискуссияларды, конкурстар
мен басқа да іс-шараларды өткізу;
15) заңдарда белгіленген тәртіпте ғылыми, білім беру, ақпараттық материалдарды,
соның ішінде мерзімді басылымдарды жариялау және тарату.
2.3. Қоғамдастық Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмейтін және
Қоғамдастықтың жарғылық мақсаттарына сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметті жүзеге
асыруға құқылы. Қоғамдастық кәсіпкерлік қызметпен айналысқаннан алатын табысты
Қоғамдастықтың мүшелері арасында бөліп таратуға болмайды, олар Қоғамдастықтың
жарғылық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге жұмсалады.
2.4. Заңнамаға сәйкес қызметтің жекелеген түрлері Қоғамдастыққа қолданыстағы
заңнамамен қарастырылған рұқсат құжаттарына (лицензиялар, рұқсаттар және т.б.)
сәйкес ғана жүзеге асырылуы мүмкін.
3. ҚОҒАМДАСТЫҚ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
3.1. Қоғамдастық өзінің жарғылық мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыру үшін:
1)
Қоғамдастықтың қызметі үшін жоспарлар мен бағдарламаларды дербес
әзірлеуге және бекітуге;
2)
егер Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделмесе, басқа заңды
тұлғаларды құруға;
3)
мемлекеттік органдарға және өзге де ұйымдарға ұсыныстар енгізуге;
4)
өз қызметi барысында кез келген азаматтық-құқықтық қатынастар жасауға;
5)
отандық және шетелдік мекемелермен, ұйымдармен және олардың
өкілдерімен олардың қызмет мәселелері бойынша іскерлік қарым-қатынастар жасауға;
6)
өз мүшелерінің іссапарлары мен тағылымдамалардан, олардың ішінде
шетелдік іссапарлар мен тағылымдамалардан өтулерді ұйымдастыру, Қоғамдастықтың
қызметімен байланысты мәселелерді шешу үшін шетелдік және қазақстандық
мамандарды тартуға;
7)
республикалық және жергілікті мемлекеттік, шаруашылық және қоғамдық
органдардың ұсыныстары бойынша осы органдар ұсынатын материалдардың тәуелсіз
сараптамасын өткізуге;
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8)
Қоғамдастықтың әлеуметтік-экономикалық және өзге де бағдарламалары мен
жобаларын, оның ішінде коммерциялық негізде де мақсатты қаржыландыруға;
9)
Қоғамдастықтың меншігінде бар ғимараттарды, құрылыстарды, тұрғын – үй
қорымен, жабдықпен, құрал–сайманымен, ақша қаражаттарымен, құнды қағаздармен
және өзге де мүлікпен пайдалануға;
10) өз меншігінде немесе мерзімсіз пайдалануда жер телімдерін иеленуге;
11) білім беру, ғылыми–зерттеу, өндірістік, сауда–саттық және өзге де
шаруашылық қызметті жүзеге асыру, кәсіпкерлік қызмет бойынша кірістер мен
табыстардың есебін жүргізуге;
12) жарғылық міндеттерге қол жеткізу үшін шаруашылық қоғамдар мен
серіктестіктерге салымшы ретінде қатысу, коммерциялық емес ұйымдарды құру,
қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қауымдас тықтар мен одақтарға мүше болуға;
13) өз атынан шарттар, келісім–шарттар, келісімдерді жасау, мүліктік және жеке
мүліктік емес құқықтарға иеленуге, меншікті теңгерімге иеленуге және де қажет болған
кезде қауымдастыққа мүше құрылымдарының да теңгерімдерін де иеленуге, біздің
елімізде, сонымен қатар шетелде теңге мен шетелдік валютадағы өз шоттарының бар
болуына, сот органдарында талапкер және жауапкер болуға;
14) Қоғамдастыққа мүшелікке құқығы жоқ негізде шетелдік сарапшылардың
қатысуымен консультативтік-кеңесші органдар құруға;
15) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте өзге де
құқықтар мен кез келген қызметті атқаруға құқылы.
3.2. Қоғамдастық міндетті:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға;
2) осы Жарғыны сақтауға;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте бюджетке
салықтар мен басқа да төлемдерді төлеуге;
4) Қоғамдастықтың мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыруға жәрдемдесуге;
5) өздерінің міндеттемелері бойынша өзіндегі бар бүкіл мүлкімен жауап беруге;
6) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болуға міндетті.
4. КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТІ
4.1. Қоғамдастық коммерциялық емес ұйым болып табылады және өзінің басты
мақсаты ретінде пайда табуды көздемейді. Қоғамдастықтың барлық қаржы қаражаттары,
оның ішінде кәсіпкерлік қызметтен алынғандар, тек Қоғамдастықтың жарғылық
мақсаттары мен міндеттерін орындау үшін қана жұмсалады.
5. ҚОҒАМДАСТЫҚТЫҢ МҮЛКІ
5.1. Қоғамдастықтың мүлкі тек жарғылық мақсаттарға қол жеткізу үшін қана
пайдаланылады және де келесі көздерден құралады:
1) кіру және мүшелік жарналардан;
2) меншікті кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырылуының нәтиже сінен;
3) ғимараттар, құрылыстар, тұрғын үй қоры, жабдық, мүкәммал және басқа да
материалды құндылықтар, құнды қағаздар, жерді, ғимараттарды, құрылыстар мен
жабдықты пайдалану құқықтары, түріндегі жеке және заңды тұлғалардың салымдарынан
(мүше болып табылатын, сондай–ақ мүше емес заңды және жеке тұлғалардың), сонымен
қатар зияткерлік меншік (ноу - хау) нәтижесі мен өзге де түсімдерден;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салын баған өзге де мүліктік
және мүліктік емес құқықтардан, теңге мен шетел валютасындағы ақша қаражаттарынан
қалыптасады.
5.2. Кіру және мүшелік жарналарды төлеудің тәртібі мен шарттары Қоғамдастықтың
Жалпы жиналысы бекіткен Ережемен реттеледі.
5.3. Қаржы және материалды қорлардың түсу көздері келесідей болуы мүмкін:
1) мемлекеттік және аймақтық бағдарламалардың жүзеге асырылуына қатысуды,
инвестициялық жобалардың, сыртқы экономикалық операциялардың жүзеге асырылуын,
конференциялардың, көрмелердің, аукциондардың, лотереялардың (мемлекеттік
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лотереялардан басқалары) өткізілуін және Қазақстан Республикасының заңнамасына
қайшы келмейтін кез келген өзге де қызметті қоса санағандағы меншікті өндірістік –
шаруашылық және ғылыми – зерттеу қызметі;
2) ерікті және қайырымдылық жарналар, қайырмалдылықтар мен аударымдар,
қазақстандық және шетелдік мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарының, жеке фирмалар
мен басқа да заңды және жеке тұлғалардың сыйлықтары, сонымен қатар өсиет ретінде
қалдырылған мұрагерлік мүлік;
3) ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несиелер;
4) құнды қағаздар мен салымдармен жүзеге асырылатын операциялар;
5) Қоғамдастық түсіретін және де оның қатысуымен шаруашылық құрылымдар
түсіретін табыстардан аударылатын жарналар мен есептеулер.
5.4. Қоғамдастық өз қызметін өзін – өзі басқару мен өзін өзі қаржыландыру
қағидаттарын басшылыққа алып жүзеге асырады.
6. ҚОҒАМДАСТЫҚТЫҢ МҮШЕЛЕРІ, ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
6.1. Қоғамдастықтың мүшелері өз дербестіктерін сақтап қалады.
6.2. Қоғамдастықтың барлық мүшелері тең құқықтарға ие.
6.3. Жастармен жұмыс жөніндегі мамандар мен Жарғыны мойындайтын,
Қоғамдастықтың негізгі мақсаттары мен міндеттерінің жүзеге асырылуына салым енгізетін
Қазақстан Республикасының өзге де азаматтары Қоғамдас тықтың мүшелері бола алады
6.4. Қоғамдастықта «құрметті мүшелік» ұғымы бар. Құрметті мүшелік Қоғамдастық
Кеңесінің ұсынысы бойынша Жалпы жиналыстың шешімімен кез келген адамға оның
Қоғамдастық алдындағы еңбектері, сонымен қатар басқа да Қазақстан Республикасы үшін
және де әлемде көрнекті маңызы бар кез келген еңбектері үшін беріледі. Құрметті
мүшелер Қоғамдастық мүшелерінің құқықтарын иеленіп, міндеттерін атқармайды.
6.5. Азаматтарды Қоғамдастық мүшелегіне қабылдау Қоғамдастық Кеңесінің
шешімі бойынша, жазбаша арыз негізінде жүзеге асырылады. Азаматтарды
Қоғамдастыққа қабылдау тәртібі Қоғамдастықтың Жалпы жиналысы бекіткен Ережемен
реттеледі.
6.6. Қоғамдастық мүшелері:
1) осы Жарғыда көзделген тәртіпте Қоғамдастықтың істерін басқаруға;
2) Қоғамдастықтың іс – әрекеті туралы барлық қажетті ақпаратты алуға;
3) Жалпы жиналысқа дауыс беру құқығы бар болып қатысуға, Қоғамдастықтың
басқару және бақылау органдарына сайлауға және сайлануға;
4) осы Жарғымен және де Жалпы жиналыс немесе Қоғамдастықтың Кеңесімен
ұсынылған өкілеттіктер шеңберінде азамат тармен және ұйымдармен орнатылатын өзара
қарым – қатынас тарда Қоғамдастықтың өкілі ретінде әрекет етуге;
5) меншікті және тартылған қайырымдылық жарналарды енгізуге;
6) қаржылық, материалды және басқа да көмек түрлерін, сонымен қатар
Қоғамдастықтың басқару органдарымен белгіленген тәртіпте еңбекке тарту мәселелері
жөніндегі ұсыныстарды алу туралы өтініш білдіруге;
7) Қазақстан мен шетелде ұйымдастырылатын іс – шараларға қатысу, сонымен
қатар Қоғамдастықтың Кеңесінің тапсырмасы бойынша Қоғамдастықтың мүдделеріне кез
келген мемлекеттік, қоғамдық, жеке және халықаралық ұйымдардың жұмыстарында
өкілдік етуге;
8) ішкі талқылаулар барысында Қоғамдастықтың басқарушылық органдарының
көзқарастарына сәйкес келмейтін пікірді білдіруге;
9) өз қарауымен тиісті өтінішті беру арқылы Қоғамдастықтың мүшелігінен шығу;
10) Қоғамдастық өз мүшелеріне ұсынатын өзге де құқықтарға иеленуге құқылы.
6.7. Қоғамдастық мүшесінің Қоғамдастықтың мүлкіне, соның ішінде өзі
Қоғамдастыққа табыс еткен мүлікке, жарналарына құқықтары жоқ.
6.8. Қоғамдастық мүшелері міндетті:
1) осы Жарғының ережелерін сақтау;
2) Қоғамдастыққа қатысты иеленген міндеттемелерді орындау;
3) Қоғамдастықтың тәжірибелік құмысына қатысу және де өз қызметі туралы есеп
беру;
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4) Қоғамдастық Кеңесінің, Тексеру комиссиясының құрамын, Жарғыны немесе
жылдық жұмыс жоспарын өзгерту туралы мәселе шешілетін Жалпы жиналыстарға қатысу;
5) Қоғамдастықтың Жалпы жиналысы бекіткен Ережеде белгіленген мерзімдерде
кіру және мүшелік жарналарды төлеу;
6) Қоғамдастықтың нақты бағдарламалары мен жобаларының орындалуына
ықпал ету;
7) Қоғамдастықтың абыройына, қаржылық, коммерциялық және өзге де
мүдделеріне нұқсан келтіре алатын қызметтің кез келген түрінен бас тарту;
8) Қоғамдастықтың басқарушы органдарының шешімі бойынша өткізілетін іс –
шараларға белсенді қатысу;
9) көпшілік алдында Қоғамдастықтың қызметіне қатысты сөйлейтін сөздер мен
сұхбаттардың мазмұны мен сөйленетін сөздер мен сұхбаттардың көпшілікке жария етілу
уақытын Қоғамдастықтың кеңесімен алдын ала келісу, сонымен қатар Қоғамдастыққа
қорытынды ақпаратты ұсыну;
10) Қоғамдастыққа оның жарғылық қызметіне қатысты нақты шешімдерді шешу
үшін қажетті болып табылатын ақпаратты ұсыну;
11) Қоғамдастықтың мүлкін сақтау;
12) Қоғамдастықтың қызметі туралы құпия ақпаратты жария етпеу;
13) Күнделікті өмірде мінез – құлықтың этикалық нормаларын сақтау және де
стипендиат атауы мен стипендиат абыройына нұқсан келтіретін іс – әрекеттерді жасаудан
бас тарту.
6.9. Қоғамдастыққа қабылдау және Қоғамдастықтан шығу рәсімі Қоғамдастық
Кеңесімен бекітілген ережелермен реттеледі.
7. ҚОҒАМДАСТЫҚТЫ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ
7.1. Қоғамдастықтың басқару органдары:
1) Жоғарғы басқару органы – Жалпы жиналыс;
2) Атқарушы орган – Кеңес;
3) Бақылау органы – Ревизиялық комиссия.
8. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС
8.1. Қоғамдастықтың жоғары басқарушы органы - Жалпы жиналыс (бұдан әрі Жиналыс). Жиналыс жылына кем дегенде бір рет өткізіледі. Қоғамдастық Кеңесінің
Төрағасы отырыстың басталуына дейін бір айдың (30 күн) алдын ала күн тәртібі туралы
мәжілістің өткізілетін күні мен орны туралы хабарлайды.
8.2. Жиналысқа делегаттарды ұсыну және сайлау тәртібін Директор бекітеді.
8.3. Қоғамдастықтың әрбір мүшесі Жиналыста бір дауысқа ие.
8.4. Кезектен тыс жиналыс Кеңестің Төрағасы немесе Қоғамдастық мүшелерінің
жалпы санының кемінде 1/3 бөлігінің талабы бойынша шақырылады.
8.5. Жиналысқа Қоғамдастықтың кем дегенде 1/3 мүшесі қатысқан жағдайда
Жиналыс заңды, ал шешім егер де оның қабылдануына Жиналысқа қатысқан барлық
депутаттардың жартысынан астамының дауыстары берілген кезде қабылданған болып
саналады. Дауыс беру тәртібін (ашық немесе жасырын) Қоғамдастықтың Кеңесі
белгілейді. Жиналысқа электронды байланыс құралдары арқылы да қатысуға рұқсат
етіледі.
8.6. Жалпы Жиналыстың айрықша құзыретіне енгізілген мәселелер:
1) Қоғамдастықтың Жарғысын қабылдау, оған өзгерсітер мен толықтыруларды
енгізу;
2) Қоғамдастықтың Кеңесі мен оның Төрағасын, Тексеру комиссиясын сайлау,
олардың есептерін тыңдап, бекіту;
3) Қоғамдастықтың келер есепті жылға арналып көзделген қызметінің негізгі
бағыттарын белгілеу;
4) Қоғамдастық қызметі туралы жылдық есепті бекіту
5) қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешімді қабылдау, тарату
комиссиясын тағайындау;
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6) Қоғамдастықтың филиалы туралы Ережені бекіту;
7) атқарушы органның қаржы есептілігін беру тәртібі мен мерзімділігін белгілеу,
сондай-ақ бақылау органының тексеру жүргiзу тәртiбiн және олардың нәтижелерiн
бекiтудi айқындау;;
8) коммерциялық емес ұйымның басқару органдарының құзыретiн, ұйымдық
құрылымын, оларды құру және өкiлеттiктерiн тоқтату тәртiбiн айқындау;
10) Қоғамдастық Кеңесімен белгіленген басқа да маңызды мәселелерді қабылдау.

9. ҚОҒАМДАСТЫҚ КЕҢЕСІ
9.1. Жалпы жиналыстар арасында Қоғамдастықтың Кеңесі (бұдан әрі - Кеңес)
атқарушы орган болып табылады.
9.2. Кеңесті Жиналыс сайлайды және де Кеңес Жиналысқа есеп береді.
9.3. Құрамында кем дегенде 10 адам бар Кеңесті үш жылдық мерзімге сайланатын
Қоғамдастықтың мүшелері құрайды.
9.4. Қоғамдастықтың мүшелері бір мерзімнен астам мерзімге қайта сайлануға
құқылы. Кеңес оның кез келген мүшесінің өтініші бойынша, Төрағамен алдын ала келісіліп
өткізіледі.
9.5. Егер де Кеңестің жұмысына Кеңес мүшелерінің кем дегенде ½ мүшелері
қатысқан кезде Кеңестің өткізілуі құқылы болып табылады. Барлық шешімдер
дауыстардың қарапайым көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде Кеңес
Төрағасының немесе Кеңесте Төраға етушінің дауысы шешуші болып табылады.
9.6. Сырттай дауыс беруге рұқсат етіледі. Кеңестің шешімдеріне Төраға қол қояды;
олардың орындалуы Кеңестің барлық мүшелері үшін міндетті.
9.7. Қоғамдастық Кеңесінің мүшелері жеке және алқалы жауапкершілікке
тартылады.
9.8. Келесі жағдайларда Қоғамдастық Кеңесінің мүшесі өзінің өкілеттіліктерінен
айырылады:
1) Қоғамдастық Кеңесінің шешімімен белгіленген функционалды міндеттерін
орындамаған кезде;
2) Қоғамдастық Кеңесінің шешімдерін орындамаған кезде;
3) Қоғамдастық Кеңесінің отырыстарында дәлелдi себептерсiз үш реттен астам
қатыспау;
4) Қоғамдастық пен Кеңестің беделі мен оң бейнесіне нұқсан келтіру;
5) міндеттерді орындауға мүмкіндік жоқ болған және де өз өкілеттіліктерінен бас
тартқан кезде.
9.9. Кеңестің айрықша құзыретіне мыналар кіреді:
1) өз құрамынан Қоғамдастықтың атқарушы директорын сайлау;
2) шығыстар бюджетін бекіту және оларды жүзеге асыру туралы есептерді тыңдау;
3) Қоғамдастық мүшелерін қаражат алу және жұмсау туралы жыл сайын
ақпараттандыру;
4) Қоғамдастықтың тоқсандық және жылдық жұмыс жоспарларын қарау және
бекіту;
5) Қоғамдастықтың Атқарушы хатшылығының штаттағы қызметкерлер санын,
құрылымын, еңбекті төлеу шарттары мен Қоғамдастық қызметкерлерінің материалды–
тұрмыстық қамтамасыз ету шарттарын, Қоғамдастықты ұстауға жұмсалатын шығындар
мөлшерін белгілеу;
6) Жиналыс пен Ревизиялық комиссияның құзыретіне енгізілмеген Қауымдастық
қызметіне қатысты басқа да мәселелерді қарастырып, шешу.
9.10. Кеңестің Төрағасы үш жыл мерзімге сайланады және бір мерзімнен артық
емес мерзімге қайта сайлануы мүмкін. Кеңес Төрағасы Кеңестің отырыстарын өткізеді.
Кеңестің мәжілісіне қатысу мүмкін болмаған жағдайда, Кеңес Төрағасы Кеңес мүшелерінің
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арасынан төрағалық мүшені анықтайды. Міндеттерін орындау мүмкін болмаған жағдайда,
төраға мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін.
9.11. Кеңес Төрағалары өз өкілеттіліктерінің мерзімдері аяқталғаннан кейін Кеңеске
тұрақты негізде қатысу құқығына иеленеді, осындайда оларды дауыс беру құқығы бар
болады.
10. АТҚАРУШЫ ХАТШЫЛЫҚ
10.1. Атқарушы Хатшылық Қоғамдастық Кеңесіне есеп беретін орган болып
табылады, оны келісім – шарттың негізінде Атқарушы директор басқарады. Атқарушы
директорды Кеңес сайлайды.
10.2. Атқарушы директордың ерекше құзыреті:
1) Қоғамдастықтың ағымдағы қызметін басқару және Төраға мен Кеңес қызметінің
ақпараттық – талдау және ұйымдастырушылық тұрғыдан қамсыздандыру;
2) Жиналыс пен Кеңес алдындағы есептілік;
3) Банк мекемелерінде шоттарды ашып, жабу, бекітілген бюджет пен штаттық
кестенің шеңберінде Қоғамдастықтың атынан мәмілелер мен шарттарды, келісім –
шарттар мен келісімдерді жасау;
4) Барлық қаржы құжаттары мен салық, статистикалық және басқа да мемлекеттік
органдарға тапсырылатын есептерге қосылатын құжаттарға қол қою;
5) штаттық кестеге сәйкес қызметкерлерді жұмысқа қабылдау және жұмыстан
босату;
6) билік органдары мен қоғамдық ұйымдармен тікелей байланыстарды орнату;
7) Қазақстан Республикасында да, шетелде де мемлекеттік және қоғамдық
ұйымдарда Қоғамдастықтың мүдделеріне өкілдік ету;
8) Жиналыс пен Кеңестің шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру;
9) Қоғамдастық мүшелерін Қоғамдастық Жиналысының шақырылуы туралы
хабарландыру;
10) Жиналыс пен Кеңестің қарастырылуына ұсынылатын тиісті құжаттардың
жобаларын және сұрақтарды дайындау;
11) іс – шаралар кестелерін, Қоғамдастық жұмысының ағымдағы жоспарларын
құрастырып, бекіту;
12) белгіленген лимиттарға сәйкес ағымдағы шығыстар сметасын құрастырып,
бекіту.
10.3. Қоғамдастық қызметіне қатысты қаржылық – шаруашылық және жалпы
ұйымдастырушылық мәселелердің жүзеге асырылуына Атқарушы директор жауапты
болып табылады.
11. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ
11.1. Қоғамдастықтың қызметіне бақылауды жүзеге асыру мақсатында үш дылдық
мерзімге құрамында кем дегенде үш адам бар Тексеру комиссиясы құрылады. Тексеру
комиссиясы тек Қоғамдастықтың Жиналысына қана есеп береді. Тексеру комиссиясының
мүшелері Кеңес отырыстарына қатысуға құқылы.
11.2. Тексеру комиссиясы Қоғамдастықтың шаруашылық – қаржылық және өзге де
қызметін жылына кем дегенде бір рет тексереді. Тексерулер мен тексерістер Қоғамдастық
жұмысының әдеттегі жұмыс тәртібін бұзбауы тиіс.
11.3. Тексеру комиссиясы Қоғамдастықтың лауазымды тұлғаларынан барлық өзіне
қажетті материалдардың,. Бухгалтерлік және өзге де құжаттардың ұсынылуын талап етуге
құқылы.
11.4. Тексеру комиссиясы өзі өткізген тексерулердің қорытындыларын
Қоғамдастықтың Жиналысына жолдайды.
11.5. Тексеру комиссиясы Қауымдастықтың жерлердегі бүкіл мүлкін тексеріп қарап,
оған ревизия жүргізе алады; сонымен қатар Тексеру комиссиясы жыл бойы өндірілген
жұмыстар мен Қоғамдастықтың тиісті шығындарын да тексере алады.
11.6. Тексеру комиссиясында Қоғамдастықтың бүкіл құжаттамасына шартсыз
негізде қол жеткізу құқығы бар. Тексеру комиссиясының талабы бойынша Атқарушы
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественное объединение «Сообщество молодежных работников» (далее Сообщество) является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность
в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законами Республики
Казахстан «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», далее
Законы, другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также
настоящим Уставом (далее - Устав).
1.2. Сообщество является организацией, объединяющей на добровольной основе
граждан Республики Казахстан – специалистов по работе с молодежью, которые
работают в молодежных ресурсных центрах, молодежных организациях, органах
молодежного самоуправления, организациях образования, социальной защиты,
здравоохранения и других организациях, объединившихся, в целях достижения ими
общих целей, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.
1.3. Наименование Сообщества:
Полное наименование на государственном (казахском) языке – «Жастар
қызметкерлерінің қоғамдастығы»;
Полное наименование на русском языке – «Сообщество молодежных работников»;
Полное наименование на английском языке – «Society of Youth Workers»;
Сокращенное наименование на государственном (казахском) языке – «ЖҚҚ»;
Сокращенное наименование на русском языке – «СМР»;
Сокращенное название на английском языке – «SYW».
1.4. Местонахождение Сообщества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
район Есиль, ж.м. Шұбар, ул. Нуртаса Ондасынова, д. 52А.
1.5. Сообщество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать,
штампы и бланки с указанием полного наименования Сообщества на государственном,
русском и английском языках, а также другие реквизиты.
1.6. Сообщество приобретает права юридического лица с момента ее
государственной регистрации, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, обладает обособленным имуществом на праве собственности.
1.7. Сообщество действует на принципах добровольности, равноправия их членов,
самоуправления, законности, отчетности и гласности деятельности
1.8. Сообщество, обладая полной правоспособностью, вправе принимать в
соответствии с целями и задачами своей уставной деятельности любые решения и
совершать любые действия, не противоречащие законодательству Республики
Казахстан, пользоваться всеми представленными законодательством правами.
1.9. Сообщество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом и не отвечает по обязательствам своих членов. Члены не отвечают по
обязательствам Сообщества.
1.10. Сообщество имеет право на добровольной основе вступать в союзы,
ассоциации общественных объединений, налаживать международные контакты и связи,
заключать соответствующие соглашения, меморандумы, контракты и т.п.
1.11. Не допускается незаконное вмешательство в деятельность Сообщества
государственных органов и должностных лиц.
1.12. Сообщество распространяет свою деятельность на территории Республики
Казахстан.
1.13. Имущество, переданное Сообществу, является собственностью Сообщества.
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СООБЩЕСТВА
2.1. Цель Сообщества - содействие развитию молодежной политики и
работы с молодежью в Казахстане и объединение усилий и опыта специалистов
по работе с молодежью.
2.2. Предмет деятельности Сообщества:
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1) объединение усилий, интеллектуального, творческого и делового потенциала
специалистов по работе с молодежью на решение социально-экономических проблем,
проведение мероприятий, способствующих экономическому, социальному и личностному
развитию молодежи;
2) защита прав и законных интересов специалистов по работе с молодежью;
3) содействие развитию интегрированной модели молодежной политики и
работы с молодежью;
4) развитие знаний, навыков и ценностных установок специалистов по работе с
молодежью;
5) продвижение неформального образования в Казахстане;
6) содействие формированию жизненно важных навыков у молодежи;
7) развитие волонтерской и общественно-полезной деятельности молодежи;
8) содействие участию молодежи в жизни и инициативах общества и местных
сообществ;
9) оказание поддержки инициативам и проектам молодежи и специалистов по
работе с молодежью;
10) исследование, мониторинг и оценка организации работы с молодежью
(подготовка ежегодных национальных обзоров состояния работы с молодежью, с
успешными международными, зарубежными и отечественными практиками);
11) выработка предложений к проектам нормативных правовых актов и их
направление в соответствующие государственные органы, и заинтересованные
организации;
12) разработка рекомендаций по эффективному решению существующих
проблем молодежной политики;
13) сотрудничество с международными организациями, государственными
органами, неправительственными организациями и бизнесом;
14) проведение специализированных, в том числе международных конференций,
симпозиумов, семинаров, “круглых столов”, дискуссий, конкурсов и других мероприятий;
15) издание и распространение в установленном законом порядке научных,
учебных, информационных материалов, в том числе периодических изданий.
2.3. Сообщество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
которая соответствует уставным целям Сообщества и не противоречит законодательству
Республики Казахстан. Доходы, полученные Сообщества от осуществления
предпринимательской деятельности, не могут распределяться между членами
Сообщества, а направляются на достижение уставных целей и задач Сообщества.
2.4. Отдельные виды деятельности в соответствии с Законодательством могут
осуществляться Сообществом только на основании предусмотренных действующим
законодательством разрешительных документов (лицензий, разрешений и т.п.).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СООБЩЕСТВА
3.1. Для осуществления уставных целей и задач Сообщество имеет право:
1)
самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей
деятельности;
2)
создавать другие юридические лица, если иное не предусмотрено
законодательными актами Республики Казахстан;
3)
вносить предложения в государственные органы и другие организации;
4)
вступать в любые гражданско-правовые отношения в процессе своей
деятельности;
5)
вступать в деловые отношения с отечественными и зарубежными
учреждениями, организациями и их представителями по вопросам своей деятельности;
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6)
организовывать командировки и стажировки членов, в том числе зарубежные,
привлекать зарубежных и казахстанских специалистов по работе с молодежью для
решения вопросов, связанных с деятельностью Сообщества;
7)
организовывать
по
предложению
республиканских
и
местных
государственных, хозяйственных и общественных органов независимую экспертизу
предоставляемых ими материалов;
8)
осуществлять целевое финансирование социально-экономических и иных
программ и проектов Сообщества, в том числе на коммерческой основе;
9)
пользоваться и распоряжаться имеющимися в собственности зданиями,
сооружениями, жилищным фондом, оборудованием, инвентарем, денежными
средствами, ценными бумагами и иным имуществом;
10) иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные участки;
11) осуществлять
образовательную,
научно-исследовательскую,
производственную, торговую и иную хозяйственную деятельность, вести учет доходов и
расходов по предпринимательской деятельности;
12) участвовать в целях выполнения уставных задач в хозяйственных обществах
и товариществах в качестве вкладчика, создавать некоммерческие организации, вступать
в ассоциации и союзы в соответствии с действующим законодательством;
13) заключать от своего имени договоры, контракты, соглашения, приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, иметь
собственный баланс, и при необходимости, балансы входящих в Сообщество структур,
свои счета в тенге и иностранной валюте, как в стране, так и за рубежом, быть истцом и
ответчиком в судебных органах;
14) создавать совещательно-консультативные органы с участием в них
иностранных экспертов, без права на членство в Сообществе;
15) осуществлять иные права и любую деятельность на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
3.2. Сообщество обязано:
7) соблюдать законодательство Республики Казахстан;
8) соблюдать настоящий Устав;
9) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке;
10) содействовать реализации целей и задач Сообщества;
11) отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом;
12) нести ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.
4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. Сообщество является некоммерческой организацией и не ставит получение
доходов в качестве главной цели. Все финансовые средства Сообщества, в том числе,
полученные от предпринимательской деятельности, расходуются только для выполнения
уставных целей и задач Сообщества.
5. ИМУЩЕСТВО СООБЩЕСТВА
5.1. Имущество Сообщества используется исключительно для достижения
уставных целей и формируется за счет:
1) вступительных и членских взносов;
2) в результате собственной предпринимательской деятельности;
3) вкладов физических и юридических лиц (как членов, так и не членов) в виде
зданий, сооружений, жилищного фонда, оборудования, инвентаря и других материальных
ценностей, ценных бумаг, прав пользования землей, зданиями, сооружениями и
оборудованием, а также интеллектуальной собственности (ноу-хау) и иных поступлений;
4) иных имущественных и неимущественных прав, денежных средств в
национальной и иностранной валюте, не запрещенных действующим законодательством
Республики Казахстан.
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5.2. Порядок и сроки внесения вступительных и членских взносов регулируются
Правилами, утвержденными Общим собранием Сообщества.
5.3. Источниками поступления финансовых и материальных ресурсов могут быть:
1) собственная производственно-хозяйственная и научно-исследовательская
деятельность, включающая участие в реализации государственных и региональных
программ, осуществление инвестиционных проектов, проведение внешнеэкономических
операций, организация конференций, выставок, форумов, торговых миссий, аукционов,
лотерей (кроме государственных), любой другой деятельности, не противоречащей
законодательству Республики Казахстан;
2) добровольные и благотворительные взносы, пожертвования и отчисления,
подарки от казахстанских и зарубежных государственных и общественных организаций,
частных фирм и других юридических и физических лиц, а также завещанное
наследственное имущество;
3) долгосрочные и краткосрочные кредиты;
4) операции с ценными бумагами и вкладами;
5) взносы и отчисления от прибыли создаваемых Сообществом и при ее участии
хозяйственных структур.
5.4. Сообщество осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления
и самофинансирования.
6. ЧЛЕНЫ СООБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
6.1. Члены Сообщества сохраняют свою самостоятельность.
6.2. Все члены Сообщества имеют равные права.
6.3. Членами Сообщества могут быть специалисты по работе с молодежью и
другие граждане Республики Казахстан, признающие Устав и вносящие вклад в
реализацию основных целей и задач Сообщества.
6.4. Сообщество признает “почетное членство”. Почетное членство присваивается
по представлению Совета Сообщества решением Общего собрания любому человеку за
признание его заслуг перед Сообществом, а также за другие заслуги, имеющие
выдающееся значение для Республики Казахстан и в мире. Почетные члены не обладают
правами и не несут обязанностей членов Сообщества.
6.5. Прием граждан в члены Сообщества производится по решению Совета
Сообщества на основании письменного заявления. Процедура принятия граждан в члены
Сообщества регулируется Правилами, утвержденными Общим собранием Сообщества.
6.6. Члены Сообщества имеют право:
1) участвовать в управлении делами Сообщества в порядке, установленном
настоящим Уставом;
2) получать всю необходимую информацию о деятельности Сообщества;
3) присутствовать на Общем собрании с правом голоса, избирать и быть
избранным в руководящие и контролирующие органы Сообщества;
4) представлять Сообщество в отношениях с гражданами и организациями в
соответствии с настоящим Уставом и в рамках полномочий, представленных Общим
собранием Сообщества;
5) вносить собственные и привлеченные благотворительные вклады;
6) ходатайствовать о получении финансовой, материальной и других видов
помощи, а также рекомендаций по вопросам трудоустройства в порядке, установленном
руководящими органами Сообщества;
7) участвовать в мероприятиях, организуемых в внутри страны и за ее
пределами, а также представлять по поручению Собрания Сообщества интересы
Сообщества в работе различных государственных, общественных, частных и
международных организаций;
8) высказывать в ходе внутренних обсуждений мнение отличное от позиции
руководящих органов Сообщества;
9) выйти из членства в Сообществе после выполнения материальных и других
обязательств перед Сообществом;
10) иметь иные права, предоставляемые Сообществом своим членам.
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6.7. Член Сообщества не имеет прав на имущество Сообщества, в том числе на
переданное им имущество и членские взносы.
6.8. Члены Сообщества обязаны:
1) соблюдать положения настоящего Устава;
2) исполнять принятые обязательства по отношению к Сообществу;
3) участвовать в практической работе Сообщества и отчитываться о своей
деятельности;
4) присутствовать на Общих собраниях, где решается вопрос об изменении
состава Сообщества, Ревизионной комиссии, Устава или годового плана работы;
5) уплачивать вступительные и членские взносы, в сроки установленные
Правилами, утвержденными Общим собранием Сообщества;
6) содействовать выполнению конкретных программ и проектов Сообщества;
7) воздерживаться от любого вида деятельности, способной нанести ущерб
репутации, финансовым, коммерческим и иным интересам Сообщества;
8) принимать активное участие в мероприятиях, проводимых по решению
руководящих органов Сообщества;
9) предварительно согласовывать с Советом Сообщества сроки и содержание
публичных выступлений и интервью в средствах массовой информации касательно
деятельности Сообщества, а также предоставлять Сообществу итоговую информацию;
10) предоставлять Сообществу информацию, необходимую для решения
конкретных вопросов, относящихся к уставной деятельности Сообщества;
11) беречь имущество Сообщества;
12) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Сообщества;
13) соблюдать этические нормы поведения в повседневной жизни и
воздерживаться от поступков, наносящих урон авторитету и званию члена Сообщества.
6.9. Процедура выхода из членства Сообщества регулируются Правилами,
утвержденными Общим собранием.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕСТВА
7.1 Органами управления Сообщества являются:
1) Высший руководящий орган – Общее собрание;
2) Исполнительный орган – Совет;
3) Контрольный орган – Ревизионная комиссия.
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
8.1 Высшим руководящим органом Сообщества является Общее собрание (далее
– Собрание). Собрание проводится не реже одного раза в год. О дате и месте
проведения собрания, предварительной повестке дня Председатель Совета Сообщества
объявляет за один месяц (30 дней) до начала Собрания.
8.2. Порядок представительства и выборов делегатов на Собрании устанавливает
Директором.
8.3. Каждый член Сообщества обладает на Собрании одним голосом.
8.4. Внеочередное Собрание созывается по мере необходимости по инициативе
Председателя Совета либо по требованию не менее 1/3 от общего числа членов
Сообщества.
8.5. Собрание считается правомерным, если в его работе принимает участие не
менее 1/3 членов Сообщества, а решение считается принятым, если за него будут
поданы голоса более половины присутствующих делегатов. Форму голосования
(открытое или тайное) устанавливает Собрание. Допускается участие в Собрании
посредством электронных средств связи.
8.6. К исключительной компетенции Собрания относятся следующие вопросы:
1) принятие Устава Сообщества, внесение в него дополнений и изменений;
2) избрание Совета Сообщества, Председателя Совета Сообщества,
Ревизионной комиссии, заслушивание и утверждение их отчетов;
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3) определение основных направлений деятельности Сообщества на
предстоящий период;
4) утверждение годового отчета о деятельности Сообщества;
5) принятие решения о реорганизации либо ликвидации Сообщества, назначение
ликвидационной комиссии;
6) создание и ликвидация организационных формирований Сообщества;
7) определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности
исполнительного органа, а также порядка проведения проверки контрольным органом и
утверждения их результатов;
8) определение
компетенции,
организационной
структуры,
порядка
формирования и прекращения полномочий органов управления некоммерческой
организации;
9) решение других важных вопросов деятельности Сообщества, определенных
Советом Сообщества.
9. СОВЕТ СООБЩЕСТВА
9.1. В период между Общими собраниями исполнительным органом является
Совет Сообщества (далее - Совет).
9.2. Совет избирается Собранием и подотчетен ему.
9.3. Совет количеством не менее 10 человек образуют члены Сообщества,
избираемые сроком на три года с правом переизбрания не более чем на один срок.
9.4. Совет собирается по просьбе любого из его членов по предварительному
согласованию с Председателем Совета. Совет считается правомочным, если в его
работе принимают участие не менее 1/2 членов Совета.
9.5. Все решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве
голосов решающим является голос Председателя Совета либо председательствующего.
Допускается заочное голосование.
9.6. Решения Совета подписываются Председателем и обязательны для всех его
членов.
9.7. Члены Совета Сообщества несут индивидуальную и коллегиальную
ответственность.
9.8. Член Совета Сообщества утрачивает свои полномочия в случае:
1) невыполнения функциональных обязанностей, определенных решением
Совета Сообщества;
2) невыполнения решений Совета Сообщества;
3) отсутствия на заседаниях Совета Сообщества более трех раз без
уважительной причины;
4) нанесения урона авторитету и имиджу Совета и Сообщества;
5) невозможности исполнения обязанностей и сложения с себя полномочий.
9.9. К исключительной компетенции Совета относится:
1) избрание из своего состава Исполнительного директора Сообщества;
2) утверждение бюджета расходов и заслушивание отчетов об их выполнении;
3) ежегодное информирование членов Сообщества о поступлении и
расходовании денежных средств;
4) рассмотрение и утверждение квартальных, годовых планов работы
Сообщества;
5) определение структуры, численности штатных работников Исполнительного
секретариата Сообщества, условий оплаты труда и материально-бытового обеспечения
его работников, расходов на его содержание;
6) рассмотрение и решение других вопросов деятельности Сообщества, не
входящих в компетенцию Собрания и Ревизионной комиссии.
9.10. Председатель Совета избирается сроком на три года и может быть
переизбран не более чем на один срок. Председатель Совета ведет заседания Совета. В
случае невозможности участия в заседании Совета Председатель Совета определяет
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председательствующего из числа членов Совета. В случае невозможности исполнения
обязанностей Председатель может досрочно сложить с себя полномочия.
9.11. Председатели Совета после истечения срока полномочий получают
постоянное членство в Совете с правом голоса.
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ
10.1. Исполнительный секретариат является подотчетным Совету Сообщества
органом, который на контрактной основе возглавляет Исполнительный директор.
Исполнительный директор избирается на должность Советом Сообщества.
10.2. К исключительной компетенции Исполнительного директора относится:
1) руководство текущей деятельностью Сообщества и осуществление
информационно-аналитического и организационного обеспечения деятельности
Председателя и Совета;
2) отчетность перед Собранием и Советом;
3) открытие и закрытие счетов в банковских учреждениях, совершение от имени
Сообщества сделок и заключение договоров, контрактов и соглашений в пределах
утвержденного бюджета и штатного расписания;
4) подписание всех финансовых документов и документов по отчетам в
налоговые, статистические и иные государственные органы;
5) принятие и увольнение работников в соответствии со штатным расписанием;
6) осуществление непосредственных связей с органами власти и общественными
организациями;
7) представление интересов Сообщества в государственных и общественных
организациях как в Республике Казахстан, так и за ее пределами;
8) организация исполнения решений Собрания и Совета;
9) уведомление членов Сообщества о созыве Собрания Сообщества;
10) подготовка вопросов, а также проектов соответствующих документов,
выносимых на рассмотрение Собрания и Совета;
11) составление и утверждение графиков мероприятий, текущих планов работы
Сообщества;
12) составление и утверждение текущих смет расходов, согласно установленным
лимитам.
10.3. Исполнительный директор несет ответственность за финансовохозяйственные и общеорганизационные вопросы деятельности Сообщества.
11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
11.1. В целях контроля за деятельностью Сообщества создается Ревизионная
комиссия численностью не менее трех человек, сроком на три года. Ревизионная
комиссия подотчетна только Собранию. Члены Ревизионной комиссии имеют право
принимать участие в заседаниях Совета Сообщества.
11.2. Проверка хозяйственно-финансовой и иной деятельности Сообщества
проводится Ревизионной комиссией не реже одного раза в год. Ревизии и проверки не
должны нарушать нормальный режим работы Сообщества.
11.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Сообщества
представления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов.
11.4. Ревизионная комиссия направляет результаты проведенных ею проверок
Собранию.
11.5. Ревизионная комиссия может производить осмотр и ревизию всего
имущества Сообщества на местах, и проверку произведенных в течение года работ, а
также соответствующих расходов Сообщества.
11.6. Ревизионная комиссия обладает правом безусловного доступа ко всей
документации Сообщества. По требованию Ревизионной комиссии Исполнительный
директор и работники Сообщества обязаны давать необходимые пояснения в
письменной или устной форме
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