WFDF Membership Checklist – regular membership 2018 - 82
COUNTRY/ORGANIZATION: Federation of Flying Disc of the Republic of
Kazakhstan (FFDRK)
Contact: Denis Suslov, Chairman of the Board, karagandaa@mail.ru
Compulsory
1. Information about the applicant - name, address, email, website, key
contacts.
WFDF 2018 Kazakhstan membership proposal documentation, Page 3
2. Copy of the body's constitution or by/laws.
WFDF 2018 Kazakhstan membership proposal documentation, Pages 923
3. Statement of number of active members.
WFDF 2018 Kazakhstan membership proposal documentation, Page 2
and 4
4. Latest annual financial statement or bank statement.
Under development using WFDF template – see page 6
5. Latest annual report of activities of the organization.
WFDF 2018 Kazakhstan membership proposal documentation, Page 3
6. Brief history of the organization.
WFDF 2018 Kazakhstan membership proposal documentation, Page 3
7. Statement of the legal status of the organization (eg incorporation, non-profit
etc).
WFDF 2018 Kazakhstan membership proposal documentation, Page 6
Preferred
8. Organization website.
WFDF 2018 Kazakhstan membership proposal documentation, Page 7
Website: https://www.facebook.com/FFDRK/
9. Evidence (e.g. websites, photographs, media clippings, video) of national
championships or other major competitive events held.
WFDF 2018 Kazakhstan membership proposal documentation, Page 7
10. Evidence of participation of teams in international competition.
WFDF 2018 Kazakhstan membership proposal documentation, Page 4
11. Evidence of regional reach within the country.
WFDF 2018 Kazakhstan membership proposal documentation, Page 2
12. Plans for development of disc sports and the organization.
WFDF 2018 Kazakhstan membership proposal documentation, Page 4

13. Reference from at least 1 existing member of WFDF.
WFDF 2018 Kazakhstan membership proposal documentation, Page 8,
Reference from RFDF Russian Federation
14. Reference from a government agency.
n/a – registration with the Ministry is wip
Addendum: FFDRK has at this stage only provided the Statutes in their
language - but as this is a one-to-one copy of the RFDF Statutes the
respective translation from RFDF is annexed and the original translation
will be received next week.
Date: 2018.09.21
Reviewer: Volker Bernardi

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ФЕДЕРАЦИЯ ФЛАИНГ ДИСКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
Республика Казахстан, индекс 100012, город Караганда, район имени Казыбек би, ул. Тулепова, д.19/2
тел: +77471751655 email: karagandaa@mail.ru Instagram: @frisbee_kz

Executive Director
«World Flying Disc Federation»
Volker Bernardi
From the Chairman of the Management Board
«Federation of Fling Disks of the Republic of Kazakhstan»
Suslov D.

06.09.2018

Application
Dear Mr. Volker
We kindly ask you to join You organization "World Flying Disc Federation" with our
organization - Public Association "Federation of the Flying Disc of the Republic of
Kazakhstan".
At the moment, the legal base is being formed and the necessary documentation is being
prepared at the state level. We have been practicing the Flying Disc for only about a year.
And during this time they managed to form teams in different regions of our country.
In Kazakhstan, this sport is still very young, but it is rapidly gaining popularity.
Not so long ago we held amateur competitions between several teams.
The Flying Drive is not yet included in the list of sports in the Republic of Kazakhstan, but
we plan to correct this annoying mistake in the near future. And as soon as we receive all
the necessary documents, we intend to resolve this issue through the Ministry of Sport of
the Republic of Kazakhstan.
We hope for your favor, take us to the international family of Flying Disc.

Yours faithfully
Chairman of the Management Board
«Federation of Flying Disc of the Republic of Kazakhstan»
Suslov D.
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The Flying Disc is not developed in the Republic of Kazakhstan. But now in view of the
opening of the Federation, we took responsibility in this. Kazakhstan is a multinational
country, where more than 18,000,000 people live. In Kazakhstan we have 14 regions. In 8
of them, our federation opens the branches. We are engaged in the Flying Disk for a year
and a half. Now the Federation is opening and the training process is being established.
About 250 people are involved in the whole of Kazakhstan. But only about 50 people train
in teams.
We sent our instructors to Russia and Uzbekistan for training. Also in our team there are
people who played at international tournaments for the teams of Russia and China. We
also tied up close contact with the Federation of Russia on the Flying Disc.
This year we made a presentation of this sport and held two tournaments in Ultimate
Frisbee where 10 teams participated.
We were given time for training at the central stadium of the city, as well as a gym for
physical training and a field for games.
We do not have our own budget, but we are looking for opportunities for decent
development.
We want to develop and grow in this sport.
Now we are cooperating with the US Embassy in our Republic, which fully supports our
idea of development. We hope to represent our country in your organization and in the
international arena.
Being at the stage of formation, we hope that we will be able to take a worthy place in this
sport.
In 2018, we plan to contribute to the introduction of the Flying Disc, in the register of
sports of the Republic of Kazakhstan. And also to conduct mass agitation of this sport in
the media and through the Ministry of Sport.
In 2019, we want to participate in one of the tournaments held by your organization.
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WFDF Membership Application Template
KAZAKHSTAN – Federation of Flying Disc of the Republic of Kazakhstan (FFDRK)
1. Basic Background
a. Information about
the applicant

President - Larisa Shaimerdenova
Chairman of the Board of the Federation - Denis Suslov
Instagram: frisbee_kz
Website: https://www.facebook.com/FFDRK/
Email: karagandaa@mail.ru

b. Brief history of flying
disc activity within the
country

c. Brief history of the
organization

Phone and WhatsApp: +77471751655; +77471751605
The Flying Disc began to develop in Kazakhstan about 10 years ago. Several
guys from the US arrived in Kazakhstan on the Christian Mission. They taught
us to play a few guys. Gradually, the movement grew and developed. 2 years
ago we began to form teams and coaching staff. Several trainers were sent to
Uzbekistan and Russia for training Flying Discs. Also invited was a coach who
played for the American and the Chinese teams. Now we have pinned your
organization and want to join it.
The leadership of the Federation was established in mid-2018. Among them
are the honored coach of the international class and the judge of the
international martial arts category. Coach for Ultimate Frisbee arrived from
Russia. The trainer is a WFDF representative in Kazakhstan. Experience in
international sports for more than 35 years.

2. Description and Evidence of Flying Disc Activity
a. Written report of
activities

b. Communications

Since our organization was established only in 2018, our activities are still very
small. Two tournaments were held, in which teams from different cities
participated. The first tournament took place in the middle of June, where
there were 8 teams. The second tournament was held in mid-August, where 4
teams took part in the competition. In total, about 250 people are fond of the
Flying Disc in Kazakhstan. But we plan to greatly change this figure in 2019.
At the moment we have developed a program for the presentation of the
Flying Disc in educational institutions. This program helps to maximize the
audience of future players. They are students of schools, institutes,
universities, academies and colleges. Together with the "Flex Alumni Program"
a promotion program is being conducted in our country.
There is also an instagram (https://www.instagram.com/frisbee_kz/ ) and a
facebook page (https://www.facebook.com/FFDRK/ ). Since January 2019, a
joint program with the Ministry of Sport of the Republic of Kazakhstan has
been launched on the presentation of the Flying Disc in all cities of the
Republic.
As well as tight support of the US Embassy in the Republic of Kazakhstan, it
helps to promote the Flying Disc in all "American Corner" cities of Kazakhstan.
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c. Photos/Video

d. Media attention

e. Development

The pictures are attached to the message (see Annex 1).
You can also see the photos and videos of our trainings on our Instagram page:
https://www.instagram.com/frisbee_kz/ (@frisbee_kz)
We started our development in the Flying Disc not so long ago. This is why we
have not worked with the media yet.
But we have very warm friendly relations with many TV channels and radio. In
addition, there is an agreement with the "Sports Committee of Kazakhstan" on
the development of the Flying Disc and notification of all media.
There are 14 regions in our country. In 8 of them we open branches of our
Federation. We work closely with the "Education Department" in various
education programs. Including the opening of clubs on the basis of
comprehensive schools.
Since the "Spirit of the Game" teaches a friendly attitude and respect for the
enemy, we began cooperation with different Christian Churches. The "spirit of
the game" of the Flying Disc is the most and best depicts the Christian
worldview. Now in many churches there are amateur teams for Ultimate
Frisbee.

f. International
involvement

g. WFDF Events

And we also use their sports grounds to develop this sport in different regions.
Starting in 2019, we plan to take up the development of this sport in the
Republic of Kazakhstan.
The President (Shaimerdenova L.) and the Vice President (Suslova N.) of the
Federation, were trained on the Flying Disc in Uzbekistan and Kirghizia.
Senior coach (Abashkin A.), studied and played in Russia for the team in the
city of Tomsk.
The Technical Director of the Federation, (Batyrbek Hapirat) studied in the USA
and played for the rooms of the USA and China
We want to train several professional teams and participate in the
championships of the country and the world.
And as far as possible to help in the conduct of international tournaments
WFDF as volunteers and organizers.

3. Organization
a. Constitution or
Bylaws

b. Statement of
number of active
members

Official documents of our organization are now in the "Ministry of Justice of
the Republic of Kazakhstan." They will be ready by September 30. After that
we plan to pass accreditation in the "Ministry of Sport of Kazakhstan"
according to the current legislation. At the moment we can provide you with a
copy of the Charter of our organization, the protocol of the general meeting of
the members of the federation, as well as the provision on branches (in
Russian and Kazakh).
At the moment, the approximate number of people keen on the Flying Disc in
Kazakhstan is not counted. but according to preliminary data about 20-30
amateur teams are engaged in the Republic. This approximately amounts to
about 500 to 1,000 people. Basically it is a community of amateurs playing in
4

squares and parks. There are also several teams that train constantly for the
amateur league. By sex, you can divide roughly 20/80. where 20% are girls and
80% are guys.
In our federation while about 100 people. Of which only 30 people play in the
team and train daily. The rest of the members come to the training once a
week.

c. Board of Directors

There are no membership fees in our organization yet. Since we just started
our activities. In Kazakhstan, the financial situation of most citizens is difficult.
No more than 200 - 300 $ per month for the maintenance of the family. And
for sports, there is almost no money left. Therefore, we spend all financial
processes on funds raised for a particular event. In the future, we plan to
correct this issue and find our own budget.
1. Chairman of the Board of the Federation - Suslov Denis.
President of the International Academy of Martial Arts with branches around
the world. Master of Jiu Jitsu 8 dan. Representative of a number of samurai
schools. Expert in the field of security and self-defense. Judge of the
international category. Coach of the International class. Colonel of the Center
for Special Forces. Director of the Association of Bodyguards. Sport activities
37 years. Of these, 23 years of instructorship. Among the students there are a
lot of world champions, Asia and Eurasia in different versions of full contact
fights. Practice Ultimate Frisbee 3 years. Opening of teams and organization of
the National Federation. Organizational activities in the conduct of sports
competitions, events, world championships, etc.
2. President - Shaimerdenova Larisa, businessman. Organizer and manager.
Practice Frisbee 2 years. She studied in Kyrgyzstan (School of Sports Leaders)
and Uzbekistan (Federation of Ultimate Frisbee). He is an instructor of the
Federation and conducts training.
The chairman of the board is elected by the general meeting of the founders
and is the legislative body.

d. Officers

The president is elected by the general meeting of the founders for 4 years.
Is the executive power.
1. Vice President - Natalia Suslova.
Certified coach-instructor for TotalFit and CrossFit.
Instructor for Jiu Jitsu for children. Trainer instructor Ultimate Frisbee. Training
Uzbekistan (Altimat Frisbee Federation), Kyrgyzstan (School of Sports Leaders),
Russia (International Athletic Fitness TotalFit and CrossFit), Ukraine (Euroasian
School of Sports Managers), Kazakhstan (Union of Martial Arts and Jiu Jitsu
Federation of Kazakhstan). Experience in sports activities for 18 years.
Practice Ultimate Frisbee 2 years. Holds training for Ultimate Frisbee for teams
and instructors in Kazakhstan.
2. Senior coach - Abashkin Anton.
The coach is an instructor for tennis. Trainer instructor in Ultimate Frisbee and
Disc Golf "Federation of the Flying Disc of Kazakhstan".
Played in the team at Ultimate Frisbee, Tomsk (Russia)
Studied "Federation of Flying Disks of Russia" (Russia)
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3. Technical Director - Hapirat Batyrbek.
President of the Association of Flying Discs of Kazakhstan.
President of the language school in Astana.
Coach for basketball. Trainer Ultimate Frisbee. Played in the teams of the
United States and China.
e. Historical Financials

f. Budgeted Financials

g. Bank Account
h. Corporate Status

i. Governmental
Recognition

All positions are selective and are selected by major founders for 4 years.
Financial reporting is not available due to the opening of documents of the
Federation of Flying Disc of Kazakhstan in September 2018. At the moment
there are no entrance fees to the organization. The budget issue will be
decided a little later.
At the moment, the organization exists for charitable contributions from our
partners and sponsors. At the moment, $ 3000 has been allocated for the
development of the federation. for the year 2019.
Of these, renting a room for a year is $ 2500. Purchase of inventory (chips 20
pieces, flying discs frisbee 10 pieces, t-shirts for the team, organization general
Kazakhstan tournament for Ultimate Frisbee -500 $)
Since January 2019, it is planned to create a program, provide sponsorship and
membership fees.
The bank account will be opened after September 30. At the moment there
are no bank accounts, due to the opening of the organization.
"Federation of Flying Disс of the Republic of Kazakhstan" is not a commercial
organization. The tasks of the Federation are the development of the sport of
the Flying Disc in Kazakhstan. Official documents are registered in the Ministry
of Justice of the Republic of Kazakhstan. after September 30, we open
branches in 8 regions of the country. After that our organization will be
accredited in the Ministry of Sport. After that we plan to promote the
introduction of the Flying Disc into the Register of official sports in the
Republic of Kazakhstan. Preliminary conditions have already been discussed
with the Sports Department. We hope that WFDF will be able to assist in the
conduct of a new sport in the roster and will support us in the development of
this sport in Central Asia.
We plan to pass accreditation in the Ministry of Sport and National Olympic
Committee after the opening of branches in our country. Estimated period
November - December 2018

4. Other
a. Reference
b. Other

We have communication with Alexander Shebunyaev, president of the
«Federation of Flying Disс of Russia». And as the technical director of our
federation is a representative of WFDF (Batyrbek Hapiat KZ)
Some guys in our Federation have been practicing the Flying Disc for about 10
years now. But only now we have unified for the opening of the Federation
and registration of this sport.
Each of us has been in sport for a long time, but it was Flying Disс that drew us
to this direction, because this is the only sport where there is respect and
"spirit of the game." Where the veneration of the enemy and honesty are
valued. Sincere attitude and decency. It is very close to us in spirit. and We
want to be a part of this movement.

Ends
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FFDRK Kazakhstan – Media and Photo files:
facebook page: https://www.facebook.com/FFDRK/

The page contains numerous photo files and evidence of playing activity of the FFDRK.
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«Федерация флаинг диска Республики Казахстан» ҚБ

Жалпы жиналыстың шешімімен,
қатысушылардың
«03» 03.2018 ж.
БЕКІТІЛГЕН
УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания участников
ОО «Федерация флаинг диска Республики Казахстан»
от «06» 03. 2018 г.

«Федерация флаинг диска Республики Казахстан»

Қоғамдық Бірлестігі
ЖАРҒЫСЫ
=========================================================
УСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«Федерация флаинг диска Республики Казахстан»

Қарағанды қ. - г. Караганда
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«Қазақстан Республикасы флаинг диск
УСТАВ
федерациясы»
Республиканского общественного объединения
Республикалық қоғамдық бірлестігінің
«Федерация флаинг диска Республики Казахстан»
ЖАРҒЫСЫ
Статья 1.
1-бап. Жалпы ережелер.
Общие положения.
1.1. «Қазақстан Республикасы флаинг диск 1.1.Республиканское общественное объединение «
федерациясы»
Республикалық
қоғамдық Федерация флаинг диска Республики Казахстан»
бірлестігінің, одан əрі қарай «Бірлестік», именуемое в дальнейшем «Объединение», является
самоуправляемой
үкіметтік емес, өзін-өзі басқаратын қоғамдық неправительственной,
организацией,
действует
в
ұйым
Қазақстан
Республикасының общественной
с
Конституцией
Республики
Конституциясына,
Қазақстан соответствии
Республикасының
Азаматтық
Кодексіне Казахстан, Гражданским Кодексом Республики
Қазақстан Республикасының 16.01.2001 жылғы Казахстан Законом Республики Казахстан от
«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 16.01.2001 года «0 некоммерческих организациях»,
Заңына,
Қазақстан
Республикасының Законом Республики Казахстан от 31.05.1996 года
31.05.1996 жылғы «Қоғамдық бірлестіктер «Об общественных объединениях», и настоящим
Уставом.
туралы» заңы жəне осы Жарғымен.
является
общественным
1.2. Қоғамдық
бірлестігінің
негізінде 1.2.Объединевие
Республикалық мəртебесі бар жəне өз қызметін объединением с Республиканским статусом и
Қазақстан Республикасының аумағында əрекет осуществляет свою деятельность на территории
ететін, негізгі іс əрекеті ерікті түрде, оның Республики Казахстан, действует на основе
равноправия
его
членов,
мүшелерінің тең құқықтылығы, өзін өзі добровольности,
самоуправления,
законности,
отчетности
и
басқару,
заңдылық,
есеп
беру
жəне
гласности в деятельности.
жариялылық негізінде қалыптасады.
1.3.Объединение имеет полное и сокращенное
1.3. Бірлестіктің толық жəне қысқартылған
наименование на государственном, русском и
атауы мемлекеттік, орыс жəне ағылшын
английском языках:
тілдерінде жазылған:
Полное наименование:
Толық атауы:
• на русском языке: «Федерация флаинг диска
• Орыс тілінде: «Федерация флаинг диска
Республики Казахстан»;
Республики Казахстан»;
• на английском языке: «Federation of Flying
Discs of the Republic of Kazakhstan»
• Ағылшын тілінде: «Federation of Flying
• на государственном языке:
Discs of the Republic of Kazakhstan»
Сокращенное
наименование:
• Мемлекеттік
тілде:
«Қазақстан
• на русском языке: ФФДРК;
Республикасы флаинг диск федерациясы»
• на английском языке: FFDRK.
Қысқартылған атауы:
• на государственном языке:
• Орыс тілінде: «ФФДРК»
1.4.Местонахождение
и
юридический
адрес
• Ағылшын тілінде: «FFDRK»
Объединения:
Республика Казахстан, индекс 100012, город
• Мемлекеттік тілде: «ҚРФДФ»
1.4. Бірлестіктің орналасқан жері жəне заңды Караганда, район имени Казыбек би, ул. Тулепова,
д.19/2
мекен-жайы:
1.5. Объединение является юридическим лицом,
Қазақстан
Республикасы,
индекс
100012, имеет печать и штампы со своим наименованием,
Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Төлепов самостоятельный баланс, расчетный и другие счета
көшесі, 19/2 үй
в банках, самостоятельно ведет дела, может от
1.5. Бірлестік Қазақстан Республикасының своего имени заключать договоры, приобретать
өзінің заңды тұлға екендігін,
өз атауы имущественные
и
неимущественные
права,
жазылған мөрі мен штампысы, дербес исполнять обязанности и нести ответственность в
балансы, банктерде есеп айырысу жəне басқа соответствии с законодательством Республики
да шоттары, дербес іс жүргізеді, өз атынан Казахстан.
шарттар жасасады, мүліктік жəне мүліктік 1.6.Объединение самостоятельно осуществляет
емес
құқықтарын,
міндеттерін
жəне владение, пользование, распоряжение своим
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жауапкершілікті
заңдылықтарына
сүйене имуществом в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, целями своей деятельности
отырып жүргізеді.
1.6. Бірлестік қызметінің мақсаттарына жəне өз и назначением имущества.
вправе
создавать
другие
мүлкін
Қазақстан
Республикасының 1.7.Объединение
юридические
лица,
если
иное
не
предусмотрено
заңнамасына сəйкес иеленуге, пайдалануға
сонымен қатар өз мүлкін əр жағдайға законодательными актами, вступать в любые
организации, ассоциации и союзы, а также
ыңғайлауға құқылы.
1.7. Бірлестікті құруға басқа да заңды тұлғалар участвовать в их деятельности.
1.8.Объединение отвечает по своим обязательствам
құқылы, егер заң актілеріне қарама – қайшы
всем принадлежащим ей имуществом, на которое
келмесе, кез келген ұйымдарға кіруге,
может быть обращено взыскание в соответствии с
қауымдастықтар мен одақтар, сондай-ақ
действующим
законодательством
Республики
олардың қызметіне қатысуына болады.
Казахстан. Члены (участники) Объединения не
1.8. Қазақстан Республикасының заңнамасына отвечают
по
обязательствам
Объединения.
сəйкес Бірлестік өз міндеттемелері бойынша Объединение не отвечает по обязательствам своих
өзіне тиесілі барлық мүлкі мен мүмкіндігінше членов (участников).
өндіріп алуға байланысты
қолданыстағы 1.9.Срок деятельности Объединения не ограничен.
барлық мүлікке жауап береді. Мүшелері Статья 2.
(қатысушылары) Бірлестіктің міндеттемелері Цели и предмет деятельности Объединения.
бойынша жауап бермейді. Бірлестік өз 2.1.Основными целями Объединения являются:
мүшелерінің
(қатысушылардың)
Развитие флаинг диска на территории
міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
Республики Казахстан,
1.9. Қызмет мерзімі Бірлестігінің уақыты
Организция и проведение спортивных
шектелмеген.
мероприятий,
Подготовка спортсменов -членов сборных
2-бап.
Бірлестіктің
мақсаттары
мен
команд
по флаинг диску.
қызметінің мəні.
2.1. Бірлестіктің негізгі мақсаты болып табылады:
2.2. Задачами Федерации являются:
Қазақстан Республикасының аумағында флаинг
Содействие развитию массового флаинг диска
дискіні дамыту
в Республики Казахстан;
Спорттық іс-шаралар ұйымдастыру жəне өткізу
Развитие флаинг диска среди детей и
Спортшыларды дайындау - флаинг диск бойынша
подростков,
құрама команданың мүшелері.
Содействие развитию сети ДЮСШ по флаинг
2.2. Федерациясының міндеттері болып табылады:
диску,
Қазақстан Республикасының аумағында флаинг Подготовка спортсменов для спортивных
дискінің жаппай дамуына жəрдемдесу;
сборных команд Республики Казахстан по
Балалар мен жасөспірімдер арасында флаинг флаинг диску;
дискіні дамыту,
Содействие развитию спортивных
Флаинг дискіні бойынша БЖСМ арасында
международных связей Казахстана по флаинг
дамуына үлес қосу,
диску,
Флаинг дискіні бойынша Қазақстан Республикасы
укреплению связей со спортивными
құрама командаларының құрамына спортшыларды
международными организациями по флаинг
даярлау;
диску,
Флаинг дискіні бойынша Қазақстан Республикасы
Представление Республики Казахстан по флаинг
мен халықаралық спорттың дамуына үлес қосу;
диску на международной арене,
Флаинг дискі бойынша халықаралық спорттық
Участие в Казахстанских и международных
ұйымдармен байланысты нығайту,
спортивных мероприятиях и спортивных
Халықаралық аренада флаинг дискіні бойынша
соревнованиях по флаинг диску.
Қазақстан Республикасы атынан қатысу,
Делегировать в соответствии с нормами
Қазақстандық жəне халықаралық спорттық ісзаконодательства Республики Казахстан иным
шараларға жəне спорттық жарыстарға флаинг
созданным в виде некоммерческих организаций
дискіні бойынша қатысу.
физкультурно-спортивным организациям право
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Қазақстан
Республикасының
заңнамасының
нормаларына сəйкес коммерциялық емес ұйымдар
түріндегі
құрылған
денешынықтыру-спорт
ұйымдарымен
бірлесе
отырып
құқығы
чемпионаттар, біріншіліктер, өзіндік статусы бар
кубоктары
бар
чемпионаттар,
біріншілік
жеңімпаздарды марапаттауға, сонымен қатар ҚР
кубок иегерлерін марапаттай алады,;
Флаинг дискіні бойынша спорттық жəне өзге де ісшараларды өткізуші ұйымдастырушы комитетпен
шарт жасасу;
Флаинг дискіні бойынша спорттық құрама
командалырының жəне Федерацияның рəміздері,
естелік жəне марапаттық атрибутикасы арнайы
белгіленген заң шеңберінде дайындауға, қолдануға
жəне іске асыруға барлық жағынан құқылы.
Республикасының
құрама
Қазақстан
командасының спорттық дайындығына арналған
жəне арнайы халықаралық спорттық шараларға
қатысуға келісім шарт негізінде тренерлер құрамы,
ғылыми қызметкерлер, медициналық қамтамассыз
ету, басқа да мамандар, сонымен қатар шетел
азаматтарын қалыптастыру.
Флаинг дискі бойынша тренерлерді, спорт
төрешілері, басқа да жаттықтырушыларды
аттестациялау жəне олардың қызметін бақылауға
міндетті;
Флаинг дискі бойынша халықаралық спорттық
жарыстарға қатысуға жəне сонымен қатар осы
жарыстарға
бағыттауға
Қазақстан
Республикасының спорттық құрама командасын
дайындау жəне қалыптастыруды жүзеге асыру.
Қазақстан Республикасының спорттық құрама
командасын жарыстарға қатысу тəртібімен таныса
отырып Қазақстан Республикасының спорттық
құрама командасына үміткер кандидаттармен,
оның ішінде жаттықтырушылар, ғалымдар жəне
де өзге де мамандарды анықтай отырып, олармен
шарттар мен келісім – шарттар жасау.
Қазақстан Республикасы құрама командалары
флаинг диск бойынша ресми нысаны мен
жарақтарды, соның ішінде жарыстық киімдерін,
спорттық жарыста сөз сөйлеу флаинг диск
бойынша Қазақстан Республикасының спорттық
құрама командасының мүшесі болуын бекітуге.
Флаинг диск бойынша спортшыларды кəсіптік
даярлау, қайта даярлау, спорт төрешілерінің,
жаттықтырушылардың
жəне
басқа
да
мамандардың біліктілігін арттыруды іске асыру,
бекіту жəне қалыптастыру.
Қазақстан Республикасы Олимпиадалық комитеті
флаинг диск бойынша жаттықтырушылар, спорт

на проведение чемпионатов, первенств, кубков с
правом наделять статусом чемпионов,
победителей первенств, обладателей кубков РК;
Заключать договоры с оргкомитетами
спортивных и иных мероприятий по флаинг
диску;
обладать всеми правами на изготовление,
использование, реализацию в установленном
законом порядке официальной, памятной и
наградной атрибутики, символики Федерации и
спортивных сборных команд по флаинг диску;
Формировать, в том числе на договорной основе,
составы тренеров, специалистов научного,
медицинского обеспечения, других
специалистов, в том числе, граждан
иностранных государств, для подготовки
спортивных сборных команд Республики
Казахстан к участию в международных
официальных спортивных мероприятиях;
осуществлять аттестацию тренеров, спортивных
судей, инструкторов и иных специалистов по
флаинг диску и контролировать их деятельность;
Осуществлять формирование, подготовку
спортивных сборных команд Республики
Казахстан по флаинг диску для участия в
международных спортивных соревнованиях и
направлять их для участия в этих
соревнованиях;
Заключать договоры и контракты с кандидатами
в члены спортивной сборной команды
Республики Казахстан, в том числе, с тренерами,
учеными и иными специалистами, определяя в
них условия их участия в соревнованиях в
составе спортивной сборной команды
Республики Казахстан;
Утверждать официальную форму и экипировку,
в том числе соревновательную, спортивных
сборных команд Республики Казахстан по
флаинг диску, выступление в которой
обязательно членам спортивных сборных
команд Республики Казахстан по флаинг диску;
Формировать, утверждать и реализовывать
программы повышения профессиональной
подготовки, переподготовки спортсменов,
квалификации спортивных судей, тренеров,
других специалистов по флаинг диску;
Представлять спортсменов, тренеров и
спортивных судей по флаинг диску
Олимпийскому комитету Республики Казахстан,
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төрешілері мен спортшыларды ұсыну, ал
денешынықтыру
мен
спорт
облысындағы
мемлекеттік мекеме тағайындалған біліктілік,
құрметті атақ пен марапаттарды бекітуге.
Флаинг диск бойынша халықаралық спорттық
ұйым білімі мен біліктілігіне сай спортшыларды,
жаттықтырушылар мен спорт төрешілерін іріктеп
алуға жəне ұсынуға.
Дүниежүзілік федерациясы бекіткен флаинг диск
ережелерін ескере отырып, флаинг дискінің
нормасы, қойылатын ережесі мен міндеттерін
əзірлеу;
Қазақстан Республикасы нормаларына сəйкес
спорттық құрама командасының халықаралық
спорт ұйымдарының талаптарына сай спорттық
жарыстарға қатысуға құқығы жоқ спортшылардың
флаинг диск бойынша спорттық жарыстарға
қатысуға спортшыларға шектеулер белгілеуге
қатысу;
Бірыңғай күнтізбелік жоспарын өңіраралық,
Қазақстандық жəне халықаралық іс-шаралар дене
шынықтыру
жəне
спорттық
іс-шаралар
қабылдауға қалыптастыруға қатысу,;
Қазақстан Республикасының спорт түрлерінің
тізімінің өзгерістер енгізу туралы ұсыныстар;
Қазақстан Республикасы құрама командаларының
спорттық құрамасын қалыптастыру,
спорт
резервін дайындау мақсатында спорт мектептері,
командалық клубтармен жұмыс жүргізу;
Қазақстан Республикасы құрама командаларының
флаинг диск бойынша ресми халықаралық ісшараларға қатысу мен дайындығын қамтамассыз
ету үшін Федерациясының
мақсаттары мен
міндеттерін жарғылық іске асыру үшін бюджеттік
қаражатты қоса алуға бекітеді, сонымен қатар
флаинг диск бойынша ардагерлер арасында
спорттық шаралар мен жарыстарды өткізуді қолға
алу.
Федерациясының міндеттеріне сай халықаралық
спорт ұйымдарына кіруге, құқықтық негіз бен
міндеттерді
алуға,
халықаралық
спорт
ұйымдарының мүшелері мəртебесіне ие шетел
мамандарын
қабылдау
статусына
жəне
спортшыларды,
жаттықтырушыларды,
спорт
төрешілері мен басқа да мамандарды шетелге
шығарып дайындауға;
Федерациясының жарғылық мақсаттарына сай
жүзеге асыратын жарғылық міндеттерді орындау
үшін заңда белгіленген тəртіппен кəсіпкерлік
(табыс əкелетін) жəне сыртқы экономикалық
қызметі белгіленеді;
Лотереяны өткізу;

государственному органу в области физической
культуры и спорта и ходатайствовать о
присвоении квалификаций, почетных званий и
наград;
Отбирать и представлять спортсменов, тренеров
и спортивных судей по флаинг диску на
присвоение международными спортивными
организациями званий и квалифкаций;
разрабатывать с учетом правил, утвержденных
Всемирной федерацией флаинг
диска, правила по флаинг диску, а также
утверждать нормы, устанавливающие права и
обязанности;
Устанавливать ограничения на участие в
спортивных соревнованиях по флаинг диску
спортсменов, не имеющих права выступать за
спортивные сборные команды Республики
Казахстан в соответствии с нормами
международных спортивных организаций,
проводящих соответствующие международные
соревнования;
Принимать участие в формировании Единого
календарного плана межрегиональных,
Казахстанских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий;
Вносить предложения о внесении изменений в
реестр видов спорта Республики Казахстан;
Проводить работу по подготовке спортивного
резерва, а также его привлечения из
спортивных школ, клубных команд в целях
формирования спортивных сборных команд
Республики Казахстан;
Получать средства, включая бюджетные, для
реализации уставных целей и задач Федерации,
в том числе обеспечения подготовки и участия в
официальных международных мероприятиях
спортивных сборных команд Республики
Казахстан по флаинг диску, проведения
физкультурных и спортивных мероприятий,
поддержки ветеранов флаинг диска;
Вступать в международные спортивные
организации, приобретать права и нести
обязанности‚ соответствующие статусу членов
международных спортивных организаций;
принимать иностранных специалистов и
направлять за границу спортсменов,
тренеров, спортивных судей и других
специалистов для решения вопросов, связанных
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Білім беру қызметін жүзеге асыру, заңда
белгіленген тəртіппен жүзеге асады;
оқу құралдары мен материалдар үлестіру;
Өз қызметі туралы ақпаратты еркін таратуға
жүзеге асыруға, ол баспа, жарнамалық, ақпараттық
қызмет құруға, бұқаралық ақпарат құралдары
қатыса теле - жəне радиобағдарламалар,
Федерациясының қызмет жүргізуіне байланысты,
халықтың арасында спорт жəне белсенді демалыс
бойынша үгіт жəне насихат жүргізу;
Азаматтық - құқықтық сипаттағы мəмілелер
жасасуға түрлі келісім-шарттар, оның ішінде
шарттар, банктік салым, мүлікті сенімгерлік
басқару жəне өзге де келісім-шарттар жасау;
Денешынықтыру жəне спорт мəселелері бойынша
мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзінөзі басқару органдарының шешімдерін өңдеуге
қатысу;
Федерациясының
комитеттер,
комиссиялар,
кеңестер, алқалар жəне өзге де органдарының
негізгі қызмет бағыттарын құруға;
Флаинг диск саласында
ғылыми зерттеулер
жүргізуге ықпал ету;
Флаинг дискінің дамуына қажетті спорттық
тауарлары сатып алу, тарату, сату, жалға беру
жұмыстарды
ұйымдастыруға
жəрдемдесу,
Қазақстан
Республикасы
спорттық
құрама
командаларының
флаинг
диск
бойынша
жарыстарды өткізу жəне дайындауға ат салысу;
Федерациясының нормативтік құжаттары мен осы
жарғының ережелерін бұзатын Федерациясының
мүшелеріне,
сонымен
қатар
шешімді
орындамайтын
басшылар
мен
басқа
да
Федерациялық органдарға шектеу белгілеуге жəне
санкция қою;
Флаинг диск өңірлік спорт федерациясына,
құрылымдық бөлімшелерге жəне жеке тұлғаларға
ұйымдастырушылық, кеңестік, əдістемелік жəне
басқа да көмек көрсету;
Өзінің ішкі құрылымын, формалары мен əдістері,
қызметі, бюджет жəне штаттарын дербес
анықтауға,;
Федерацияның мүшелерін белсенді жұмысы үшін
моральдық жəне материалдық көтермелеу;
Тексерулер мен кеңес беруге қатысу үшін жəне
белгіленген
тəртіппен
мамандарды
регламенттейтін құжаттарды əзірлеуге тарту;
Қазақстан Республикасы еңбек жəне халықты
əлеуметтік
қорғау
туралы
заңнамада
қолданылатын
штаттық
аппаратының
қызметкерлерін, жалданып жұмыс істейтіндерді

с деятельностью Федерации;
Осуществлять для выполнения уставных задач в
установленном законом порядке
предпринимательскую (приносящую доход) и
внешнеэкономическую деятельность,
соответствующую уставным целям Федерации;
Проводить лотереи;
Осуществлять образовательную деятельность в
порядке, установленном законом;
издавать учебные пособия и материалы;
Свободно распространять информацию о своей
деятельности, осуществлять
издательскую, рекламную, информационную
деятельность, учреждать средства массовой
информации, участвовать в теле- и
радиопрограммах, связанных с деятельностью
Федерации, проводить агитацию и пропаганду
спорта и активного отдыха среди населения;
Совершать сделки, заключать различные виды
договоров, в том числе договоры банковского
вклада, доверительного управления имуществом
и иные договоры гражданско- правового
характера;
Участвовать в выработке решений органов
государственной власти и органов местного
самоуправления по вопросам физической
культуры и спорта;
Создавать по основным направлениям
деятельности Федерации комитеты, комиссий,
советы, коллегии и иные органы;
Содействовать проведению научных
исследований в области флаинг диска;
Содействовать в организации работ по
производству, приобретению,
распределению, продаже, прокату спортивных
товаров, необходимых для развития флаинг
диска, проведения соревнований и подготовке
спортивных сборных команд Республики
Казахстан по флаинг диску;
Устанавливать ограничения и санкции на членов
Федерации, нарушающих положения
настоящего устава и иные нормативные
документы Федерации, а также неисполняющих
решения руководящих и иных органов
Федерации;
Оказывать организационную,
консультационную, методическую и иную
помощь региональным спортивным федерациям
флаинг диска, структурным подразделениям
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қамту,;
Флаинг
диск
бойынша
біріншіліктер,
чемпионаттар, Қазақстанның Кубоктарын суретке
түсіру жəне (немесе) дыбыс спорттық ісшараларды кез келген тəсілдермен жəне (немесе)
кез-келген технологиясын көмегімен жүзеге асыру
арқылы жазу, тікелей трансляциялау жəне (немесе)
іс-шараларды суретке түсіріп беруге (сатуға) оны
пайдалануға үшінші тұлғалар да құқылы.

Федерации и физическим лицам;
Самостоятельно определять свою внутреннюю
структуру, формы и методы деятельности,
бюджет и штаты;
Ппоощрять членов Федерации за активную
работу морально и материально;
Привлекать в установленном порядке
специалистов к разработке регламентирующих
документов и для участия в проверках и
консультациях;
Содержать штатных работников аппарата,
работающих по найму, на которых
распространяется законодательство Республики
Казахстан о труде и социальной защите;
Освещать первенства, чемпионаты, Кубки
Казахстана по флаинг диску посредством
передачи изображения и (или) звука
спортивного мероприятия любыми способами и
(или) с помощью любых технологий, а также
посредством осуществления записи указанной
трансляции и (или) фотосъемки мероприятий,
осуществлять передачу (продажу) прав на её
использование третьим лицам.

2.2. Бірлестік қызметінің мəні болып табылады:
- допинг жəне басқа да тыйым салынған
фармакологиялық заттарды қолдануға қарсы
шараларды ұйымдастыру:
- өңірлік, республикалық жəне халықаралық
жарыстардың күнтізбелік жоспарларын əзірлеу
жəне бекіту;
- құрама командаларын жасақтау принциптерін
анықтау, команда құрамдары мен делегацияларды
бекіту;
- спортшыларға, жаттықтырушыларға, мамандарға
жəне қоғамдық белсенді мүшелеріне мемлекеттік
құрметті, спорттық марапаттар мен атақтарды
үлестіру белгіленген тəртіппен ұсыну;
- жаттықтырушылардың, төрешілердің жəне басқа
мамандардың біліктілікті арттыру курстарын 2.2.Предметом
деятельности
Объединения
являются:
ұйымдастыру, оның ішінде шетелде;
- Қазақстан Республикасының рекордтарын тіркеу - осуществление мероприятий по борьбе с
применением допинговых и других запрещенных
жəне бекіту;
- спорттық, сауықтыру-спорт орталықтарын, фармакологических средств;
- разработка и утверждение календарных планов
секцияларын ұйымдастыру;
региональных, республиканских и
- спорттық жарыстарды жəне спорттық-ойын- международных соревнований;
сауық іс-шараларын ұйымдастыру жəне жүргізу; - определение принципов формирования сборных
- спорттық құрылыстар жəне басқа да команд, утверждение составов команд и делегаций;
объектілердің
пайдалануын,
құрылыстың - представление в установленном порядке
салынуына қатысу,;
материалов на присвоение спортсменам тренерам
- меншікті баспа басылымы мен басып шығару, специалистам и общественникам государственных
почетных, спортивных наград и званий;
баспа қызметін дайындау,;
- Қазақстан Республикасында, сонымен қатар - организация курсов повышения квалификации
шетелде
халықаралық
конгресстерде тренеров, судей и других специалистов, в том числе
симпозиумдар,
семинарлар,
турнирлерге, и за рубежом;
- регистрация и утверждение рекордов Республики
жарыстарға жəне басқа да іс-шараларға қатысу;
- Зерттеу, ғылыми, қоғамдық ұйымдарға, Казахстан;
бұқаралық ақпарат құралдарына, мемлекеттік - организация спортивных, оздоровительножəне коммерциялық құрылымдарға ақпараттық спортивных центров, секций;
- организация и проведение соревнований,
жəрдем көрсету,;
спортивно-зрелищных мероприятий;
- жалпыəлемдік спорт үрдісінің даму негізінде участие
в
организации
строительства,
мемлекеттік жəне қоғамдық ұйымдарға ұсыныстар эксплуатации спортивных сооружений и других
əзірлеу жəне беру;
объектов;
қоғамдық
ұйымдар,
мемлекеттік
жəне - подготовка и издание собственных печатных
коммерциялық құрылымдар мен жеке тұлғалар публикаций, издательская деятельность;
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арасында
семинарлар,
тренингтер, участие
в
международных
конгрессах
конференциялар, дөңгелек үстелдер жəне т. б. симпозиумах, семинарах, турнирах, соревнованиях
и других мероприятиях как в Республике Казахстан
ұйымдастыру жəне өткізу;
- жоғары білікті мамандардың қатысуымен так и за рубежом;
оказание
информационного
содействия
кеңестік қызмет ұйымдастыру;,
исследовательским,
научным,
общественным
Бірлестіктің
мүдделерін
Қазақстан
Республикасының мемлекеттік жəне үкіметтік организациям, средствам массовой информации,
государственным и коммерческим структурам;
емес ұйымдарына ұсыну;
- разработка и предоставление государственным и
- Бірлестік мүшелерінің, жаттықтырушылар мен общественным организациям предложений на
спортшылардың ұйымдастыру құқықтық жəне основе развития общемировых тенденций в спорте;
басқа да қажетті қолдау құқықтарын мен - организация и проведение семинаров, тренингов,
мүдделерін қорғауды ұйымдастыру;
конференций, круглых столов и т.д. для
- Бірлестіктің жаттықтырушылар, спортшылар мен общественных организаций, государственных и
басқа да мамандардың мүдделері мен əлеуметтік коммерческих структур, частных лиц;
қорғау үшін қор құру;
- организация консультативной службы, с
высококвалифицированных_
Бап З. Бірлестіктің құқықтары мен міндеттері. привлечением
3.l . Қазақстан Республикасының қолданыстағы специалистов;
- представление интересов Объединения в
заңнамасына сəйкес Бірлестік құқылы:
государственных
и
неправительственных
- өз қызметі туралы ақпаратты еркін таратуға;
организациях Республики Казахстан.
- мемлекеттік билік органдары мен жергілікті - организация правовой и другой необходимой
өзін-өзі басқару органдары тəртібі мен поддержки по защите интересов и прав членов
көлемдегі қолданыстағы заңнамасына сай Объединения, тренеров и спортсменов;
көзделген қатысу шешімдерді əзірлеу;
- создание фондов Объединения для обеспечения
- жиналыстар, митингілер, демонстрациялар, социальной защиты и интересов тренеров,
шерулер мен тосқауылдар өткізу;
спортсменов и других специалистов.
- бұқаралық ақпарат құралдары жəне баспа Статья З.
Права и обязанности Объединения.
қызметін жүзеге асыру мен құру;
l
.B
соответствии
с
действующим
- құрылыстар, жабдықтар, көлік құралдары, 3.
Республики
Казахстан
құрал-саймандар жəне басқа да жылжымалы законодательством
Объединение
имеет
право:
немесе жылжымайтын мүлік, материалдық
қамтамасыз ету үшін қажетті ғимаратты сатып -свободно распространять информацию о своей
алуға, иеліктен шығаруға, беруге немесе алуға, деятельности;
- участвовать в выработке решений органов
пайдалануға немесе жалға алуға;
государственной власти и органов местного
- коммерциялық емес жəне коммерциялық
самоуправления
в
порядке
и
объеме,
ұйымдар құру
предусмотренном действующим законодательством;
- кəсіпкерлік қызметпен айналу жарғылық - проводить собрания, митинги, демонстрации,
мақсаттарға сəйкес жүргізу;
шествия и пикетирования;
- еңбек ақы төлеу жүйесін анықтау;
- учреждать средства массовой информации и
осуществлять издательскую деятельность;
3.2.Бірлестіктің міндеттері:
- Қазақстан Республикасының Конституциясы - приобретать, отчуждать, представлять или
получать в пользование или в аренду здания,
мен заңдарын орындауға;
сооружения, оборудование, транспортные средства,
- Қазақстан Республикасы заңдары мен
инвентарь и другое движимое или недвижимое
Конституциясына қайшы келетін іс-əрекеттері
имущество, необходимое для материального
мен осы жарғының шегінен шығатын ісобеспечения деятельности;
əрекетке жауапты;
-создавать
некоммерческие
и
коммерческие
- Бірлестіктің саласына қатысты қызметінде организации;
Қазақстан
Республикасының
заңнамасын -заниматься предпринимательской деятельностью
сақтауға, халықаралық құқық негізінде постольку, поскольку соответствует уставным
жалпыға
танылған
қағидаттары
мен целям;
нормаларын сақтауға;
-определять систему оплаты труда.
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- жыл сайын жариялауға танысу көрсетілген 3.2.Обязанности Объединения:
есебі мен өзінің мүлкін пайдалану туралы - выполнять Конституцию и законы Республики
Казахстан;
есепті қолжетімділігін қамтамасыз етуге;
ответственность
за
действия,
- жыл сайын уəкілетті органға хабарлауға өз -нести
противоречащие
Конституции,
законодательству
қызметін жалғастыру туралы көрсете отырып,
нақты орналасқан жері бойынша тұрақты Республики Казахстан и выходящие за пределы
жұмыс істейтін басшы органының, оның атауы настоящего устава;
соблюдать
законодательство
Республики
мен басшылар туралы деректердің Бірлестік енгізілетін мəліметтер көлемінде, сонымен Казахстан, общепризнанные принципы и нормы
права,
касающиеся
сферы
қатар
заңды
тұлғалардың
Бірыңғай международного
деятельности Объединения;
мемлекеттік тізіміне сəйкес;
- Бірлестіктің басшылық органдары мен - ежегодно публиковать отчет об использовании
лауазымды
тұлғалардың
құжаттық своего имущества, обеспечивать доступность
шешімдеріне сəйкес уəкілетті органның ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать уполномоченный орган о
сұрауын ұсынуға;
продолжении своей деятельности с указанием
- өткізілетін Бірлестік іс-шараларына уəкілетті действительного места нахождения постоянно
органның өкілдерін жіберуге;
действующего руководящего органа, его названия и
- Бірлестіктің қызметімен танысуға, жарғылық данных о руководителях Объединения в объеме
мақсаттарға қол жеткізуге жəне Қазақстан сведений, включаемых в Единый государственный
Республикасының қолданыстағы заңнамасын реестр юридических лиц;
сақтайтындығына
байланысты
уəкілетті - представлять по запросу уполномоченного органа,
органның өкілдеріне жəрдем көрсетуге;
документы с решениями руководящих органов и
З.З. Бірлестік штаттағы қызметкерлеріне еңбек, должностных лиц Объединения;
əлеуметтік
сақтандыру
жəне
əлеуметтік - допускать представителей уполномоченного
органа на проводимые Объединением мероприятия;
қамсыздандыру туралы заңдар қолданылады;
оказывать
содействие
представителям
4-бап. Бірлестік мүшелеріне қабылдаудың уполномоченного
органа
в
ознакомлении
с
шарттары мен тəртібі, жəне одан шығу.
деятельностью
Объединения,
в
связи
с
4.1. Бірлестік мүшелері ерікті болып табылады.
достижением уставных целей и соблюдения
4.2.Бірлестігінің
мүшелері
Қазақстан действующего
законодательства
Республики
Республикасының азаматтары, шетел азаматтары Казахстан.
жəне азаматтығы жоқ тұлғалар, 18 жасқа толған З.З. На штатных работников Объединения
ынтымақтастық мақсаттары мен міндеттері распространяется законодательство о труде,
Бірлестіктің Жарғысын мойындайтын кіру социальном
страховании
и
социальном
жарнасын таңдау, тұрақты мүшелік жарнаны обеспечении;
төлейтін
жəне
Бірлестіктің
қызметіне Статья 4.
жəрдемдесетін, оның ішінде қаржыландыру Условия и порядок приема в члены Объединения и
арқылы жүргізілетін іс-шаралар.
выхода uз него.
4.3.Бірлестік мүшелігіне қабылдау Бірлестіктің 4.1.Членство
в
Объединении
является
Атқарушы комитеті жүзеге асырады, ол негізінде добровольным.
жеке жазбаша өтініштері.
4.2.Членами Объединения могут быть граждане
Бірлестік мүшесінің мəртебесі
Атқарушы Республики Казахстан, иностранные граждане и
комитет мүшелігіне қабылдау туралы шешім лица без гражданства, достигшие 18 лет,
выразившие солидарность с целями и задачами
шығарылғаннан кейін қабылданады.
Объединения, признающие Устав, уплатившие
4.4. Бірлестікке мүшелік тоқтатылуы мүмкін:
вступительный взнос, регулярно уплачивающие
- Бірлестік мүшесінің өз бастамасы бойынша
членские взносы и содействующие деятельности
жазбаша өтініш негізінде құрамынан шығу,
Объединения, в том числе путем финансирования
оны Атқарушы комитет береді;
проводимых мероприятий.
- Бірлестіктің Жалпы жиналысының шешімі 4.3.Прием в члены Объединения осуществляется
бойынша
мынадай
негіздер
болғанда Исполнительным комитетом Объединения на
құрамынан шығару;
основании индивидуальных письменных заявлений.
- Бірлестіктің беделін түсіретін жəне оған зиян Статус члена Объединения является приобретенным
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келтіретін іс-əрекеттер жасауға, спорттық после вынесения решения Исполнительным
комитетом о принятии в члены.
этика нормаларын бұзғанда;
в
Объединении
может
быть
- Бірлестік басшы органдарының актілерін, 4.4.Членство
Бірлестік алдындағы өз міндеттемелерін прекращено в случае:
орындамағанда, сонымен қатар кіру мен - выхода из состава Объединения членов по
мүшелік
жарналар
уақтылы
төлеумеу собственной инициативе на основании письменного
заявления, которое подается в Исполнительный
жағдайында
5-бап. Бірлестік мүшелерінің құқықтары мен комитет;
- исключения из состава Объединения по решению
міндеттері.
Общего собрания при наличии следующих
5.1.Бірлестік мүшелері міндетті:
оснований;
- осы жарғының талаптарын орындау, сондай- совершение
действий
дискредитирующих
ақ Бірлестік басқару органдарының шешімдері; Объединение и причиняющих ей ущерб, нарушение
Бірлестік
жұмысын
дамыту,
оның норм спортивной этики;
материалдық-техникалық
базасына - невыполнение решений, актов руководящих
органов Объединения, иных своих обязательств
жəрдемдесу;
- Бірлестіктің мақсаттары мен міндеттерінің перед Объединением, в том числе по своевременной
уплате вступительных и членских взносов.
дамуына қатысу;
Статья 5.
- Бірлестіктің жоғарғы деңгейде қалыптасуына;
Права и обязанности членов Объединения.
- Бірлестіктің белгіленген тəртіппен жұмыс 5.1.Члены Объединения обязаны:
істеуі үшін өз қызметі туралы қажетті ақпарат - выполнять требования настоящего устава, а также
беруге;
решения органов управления Объединения;
- Бірлестіктің басшылық органдарының - содействовать работе Объединения и развитию ее
шешімдерін орындауға;
материально-технической базы;
Бірлестікке
қатысты
міндеттемелерді - участвовать в работе по реализации целей и задач
Объединения;
орындауға;
способствовать
повышению
престижа
- Бірлестік мүлкіне ұқыпты қарауға;
Объединения;
- Бірлестіктің ішкі құжаттар мен осы
- предоставлять Объединению в установленном
жарғымен бойынша мүшелік жарналарды
порядке необходимую для ее функционирования
белгіленген тəртіпте, белгілі мөлшерде жəне
информацию о своей деятельности·
тəсілдермен уақытында төлеу;
- выполнять решения руководящих органов
- Бірлестікке нұқсан келтіретін іс-əрекеттен Объединения;
аулақ болу.
- выполнять приятые обязательства по отношению к
5.2.Бірлестік мүшелері құқылы:
Объединению;
- Бірлестіктің басшылығына ұсынуға, сайлауға; - бережно относиться к имуществу Объединения;
Жиналыстарда,
мəжілістерде, - своевременно оплачивать членские взносы в
конференцияларда,
бұқаралық
ақпарат порядке, размере и способами, предусмотренными
құралдарында Бірлестіктің қызметінің барлық настоящим уставом и внутренними документами
мəселелерін, өз ұсыныстарыңызды, сонымен Объединения;
қатар Бірлестіктің басшылығына өз арызыңыз - воздерживаться от всякой деятельности, которая
может нанести ущерб Объединению.
бойынша талқылауға;
5.2.Члены Объединения имеют право:
Бірлестіктің
спорт
ғимараттарын
- выдвигать избирать, быть избранными в
жабдықтармен,
құрал-саймандармен
руководящие органы Объединения;
пайдалануға;
-обсуждать на собраниях, заседаниях, конференциях
Бірлестіктің
спорттық
мерекелік Объединения в средствах массовой информации все
жарыстарына, турнирлерге жəне басқа да іс- вопросы деятельности, вносить свои предложения,
шараларға қатысуға;
обращаться с заявлениями во все руководящие
- Бірлестіктің қызметінің жай-күйі туралы органы Объединения;
қажетті
ақпарат
алуға,
оның
мүлік, -пользоваться
спортивными
сооружениями
консультациялық, ұйымдастырушылық жəне оборудованием, инвентарем Объединения;
өзге де көмек көрсетуі;
участвовать
в
спортивных
праздниках
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6 бап. Бірлестік басқару органдарының соревнованиях, турнирах и других мероприятиях
құрылымы, қалыптастыру тəртібі жəне Объединения;
получать
необходимую
информацию
о
құзыреті.
Объединения,
состоянии
ее
6.1.Басқарудың жоғарғы органы болып Бірлестік деятельности
имущества,
консультационную,
организационную
и
құрылтайшылардың Жалпы жиналысы саналады.
иную
помощь
Объединению.
Басқару органы қалған кезеңде, басқарма
Статья 6.
Төрағасы болып табылады;
Структура, порядок формирования и
Атқарушы органы – атқарушы комитет;
компетенция органов управления Объединения.
Бақылаушы орган - Тексеру комиссиясы.
6.1.Высшим органом управления Объединения
Жалпы жиналыс жылдық жəне кейде кезектен является Общее собрание учредителей.
тыс. Жалпы жиналысын шақыру бастамасы Органом управления в остальной период, является
басқарма Төрағасы бар 2 дауыс, дауыс беруге Председатель правления;
Президенті,
вице-президент,
Тексеру Исполнительный орган – исполнительный комитет;
комиссиясы,
1/3
Бірлестігінің Контрольный орган - Ревизионная комиссия.
құрылтайшылардың талап етуі бойынша Общее собрание может быть годовым и
внеочередным.
Созыв
Общего
собрания
жүзеге асырылады.
6.2. Құрылтайшылардың Жалпы жиналысының осуществляется по инициативе Председателя
правления имеющего 2 голоса на голосовании,
айрықша құзыретіне жатады:
Президента,
вице
президента,
Ревизионной
- заңда белгіленген тəртіппен тіркелгеннен
комиссии, либо по требованию 1/3 учредителей
кейін жарғыға толықтырулар мен өзгерістер
Объединения.
еңгізгеннен кейін;
6.2. К исключительной компетенции Общего
Бірлестіктің
құзыреттілігін
анықтау собрания учредителей относится:
мəселелерді шешуге ерікті түрде қайта - внесение в устав изменений и дополнений с
ұйымдастыру немесе тарату, сонымен қатар последующей регистрацией в установленном
Бірлестіктің
ұйымдық
құрылымын, законом порядке;
өкілеттіктерін қалыптастыру жəне тоқтату -решение вопросов о добровольной реорганизации
сұрақтарын шешу;
либо ликвидации Объединения - определение
- атқарушы органдарға қаржылық есептілігін компетенции, организационной структуры, порядка
ұсыну тəртібі мен кезеңділігін айқындау, формирования и прекращения полномочий органов
сондай-ақ бақылау органның тексеру жүргізу управления Объединения;
тəртібін жəне олардың нəтижелерін бекіту;
определение
порядка
и
периодичности
финансовой
отчетности
- Бірлестік құру немесе басқа заңды представления
исполнительных
органов,
а
также
порядка
тұлғалардың
қызметіне,
сондай-ақ
өз
филиалдары мен өкілдіктерінің шешімі туралы проведения проверки контрольным органом и
белгіленген заңнамалық актілер шегінде утверждения их результатов;
принятие
в
пределах,
установленных
қабылдау;
законодательными
актами,
решения
об участии
- Бірлестік қызметінің негізгі бағыттарын
Объединения в создании или деятельности других
айқындау;
юридических лиц, а также своих филиалов и
- Бірлестік қызметі мен тексеру комиссиясы
представительств;
жобалар мен бағдарламаларды қарау жəне
- определение основных направлений деятельности
бекіту;
Объединения;
- ақшалай жəне материалдық құралдарды - рассмотрение и утверждение проектов и программ
пайдалану жөніндегі шешім қабылдау.
деятельности
Объединения
и
ревизионной
6.3. Бірлестіктің атқарушы комитеті болып комиссии;
Атқарушы орган табылады.
- принятие решения по использованию денежных и
материальных средств.
Атқарушы комитет:
- Бірлестіктің жылдық есебі бекітуге ұсынады; 6.3. Исполнительным органом Объединения
является исполнительный комитет.
- Бірлестіктің регламенттейтін құжаттарын,
Исполнительный комитет:
Бірлестіктің жарыс өткізілетін күнтізбелік
-представляет на утверждение годовой отчет
жоспары, Бірлестіктің жұмыс жоспары мен
Объединения;
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- рассматривает и утверждает регламентирующие
бағдарламасын қарайды жəне бекітеді;
- кеңестер, комиссиялар жəне жұмыс документы Объединения, календарный план
соревнований
проводимых
Объединением,
комитеттерін құру туралы ережені бекітеді;
- Бірлестік мүшелігіне қабылдау туралы шешім программы и план работ Объединения;
қабылдайды жəне оларды алып тастауды - утверждает положения о создании советов,
комиссий и рабочих комитетов;
жүзеге асырады;
- осуществляет прием в члены Объединения и
- Бірлестік қызметі бойынша өзге де ұйымдық- принимает решение об их исключении;
техникалық іс-шараларды іске асыру.
- осуществляет иные организационно-технические
6.4.Атқарушы комитетті сайланған Президент мероприятия по деятельности Объединения.
басқарады
6.4.Исполнительный
комитет
возглавляет
Жалпы жиналыс Төрағасының ұсынуы Президент, который избирается
бойынша басқарма 4 жыл мерзімге сайланады. Общим собранием сроком на 4 года по
представлению Председателя правления.
Президент:
Президент:
- басқарма Төрағасы жəне Жалпы жиналысты
- организует выполнение решений Общего собрания
шешімдерін орындау үшін ұйымдастырады;
и Председателя правления;
- Бірлестіктің атынан сенімхатсыз үшінші - без доверенности действует от имени
тұлғалармен қарым-қатынастарда əрекет етеді; Объединения в отношениях с третьими лицами;
- Бірлестіктің
атынан шешім қабылдауға - выдает доверенности на право представления
сенімхат береді, ол Бірлестіктің жəне оның Объединения в ее отношениях с третьими лицами;
үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение
- Атқару комитетінің қызметкерлерінің работников Исполнительного комитета, применяет к
қабылдау, ауыстыру жəне жұмыстан босату, ним меры поощрения и налагает дисциплинарные
оларға көтермелеу шараларын жəне тəртіптік взыскания, устанавливает размеры должностных
жаза қолданады, қызметкерлерінің лауазымдық окладов работников и персональных надбавок к
жалақы мөлшерін белгілейді жəне дербес окладам в соответствии со штатным расписанием;
үстемеақы
лауазымдық
жалақыларының - распределяет обязанности, а также сферы
полномочий и ответственности между членами
штаттық кестеге сəйкес жүзеге асырады;
- Атқарушы комитеттің мүшелерінің өкілеттік Исполнительного комитета;
саласын
жəне
жауапкершілік
бойынша - распоряжается имуществом и денежными
средствами
Объединения
в
пределах,
міндеттерді бөледі;
установленных
Председателем
правления
- Бірлестіктің белгіленген шектерде Бірлестік
Объединения.
басқармасының Төрағасы ақша қаражаты мен
6.5.Заседания Совета Объединения проводятся под
мүлікке иелік етеді.
руководством
Председателя
правления
6.5. Бірлестігі Кеңесінің отырысы Төраға Объединения или Президента по необходимости, не
басшылығымен жүргізіледі, Бірлестік басқарма реже двух раз в год.
Төрағасының немесе Президентінің қажеттілігіне Срок полномочий Президента - 4 года. Общее
қарай, жылына кемінде екі рет өткізіледі.
собрание вправе продлить срок полномочий
Президентінің өкілеттік мерзімі - 4 жыл., Президента.
Жалпы
жиналыс
арқылы
Президент Президент:
өкілеттігінің мерзімін ұзартуға құқылы.
- согласовывает дату и порядок проведения Общего
собрания;
Президент:
- Жалпы жиналысын өткізу тəртібі мен -утверждает повестку дня Общего собрания;
- рекомендует Общему собранию кандидатуры в
уақытты келіседі;
члены
Исполнительного
комитета,
его
- Жалпы жиналыстың күн тəртібін бекітеді;
руководителя;
- Жалпы жиналыста Атқарушы комитеттің организует
исполнение
и
контролирует
мүшелерінің
мен
оның
басшысына выполнение решений Общего собрания;
кандидатуралар ұсынады;
- утверждает создание советов, комиссий и рабочих
Жалпы
жиналыстың
шешімдерінің комитетов
по
направлениям
деятельности
орындалуын ұйымдастырады жəне бақылайды;
Объединения;
- Бірлестік қызметінің бағыттары бойынша - утверждает старших тренеров и состав сборной
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кеңестер, комиссиялар жəне жұмыс комитеттерін команды, список судей, составы делегаций на
Казахстанские и международные соревнования;
құруын бекітеді;
- Қазақстандық жəне халықаралық жарыстарда - предварительно утверждает годовой отчет
аға жаттықтырушы мен құрама командасының Исполнительного комитета;
құрамы, судьялардың тізімі, делегациялардың - утверждает смету расходов и доходов
Объединения
в
пределах,
установленных
құрамын бекітеді;
- Атқару комитетінің жылдық есебін алдын ала Председателем правления Объединения..
6.6.Контрольным органом Объединения является
бекітеді;
Ревизионная комиссия.
- Бірлестік басқарма Төрағасы белгіленген 6.7 Для осуществления контроля финансовошектерде Бірлестік кірістер мен шығыстар хозяйственной
деятельности
исполнительных
сметасын бекітеді;
органов Объединения назначается ревизионная
6.6. Бірлестіктің бақылау органы болып Тексеру комиссия. Ревизионная комиссия Объединения
комиссиясы табылады.
избирается в составе 3-x человек. Ревизионная
6.7 Бірлестіктің қаржы-шаруашылық қызметін комиссия избирается сроком на 4 года, срок
атқарушы органдардың қызметін
бақылауды полномочий ревизионной комиссии может быть
жүзеге
асыру
үшін
тексеру
комиссиясы продлен или прекращен досрочно.
тағайындалады.
Бірлестіктің
Тексеру Членами ревизионной комиссии не могут быть
комиссиясының құрамына 3-x адам сайланады. члены руководящих и исполнительных органов
Тексеру комиссиясы 4 жыл мерзімге сайланады, Объединения.
тексеру
комиссиясының
өкілеттік
мерзімі Ревизионная комиссия осуществляет:
контроль
за
финансово
хозяйственной
ұзартылуы немесе мерзімінен бұрын тоқтатылуы деятельностью Объединения, проверяет состояние
мүмкін.
Тексеру комиссиясының мүшелері бола алмайды учета отчетности, исполнение сметы расходов.
Бірлестіктің басшы жəне атқарушы органдардың Ревизии должны проводиться не реже одного раза в
год, отчеты о своей работе ревизионная комиссия
мүшелері.
представляет на утверждение конференции.
Тексеру комиссиясы жүзеге асырады:
Статья 7.
- Бірлестіктің қаржы шаруашылық қызметін Источники формирования имущества Объединения.
бақылап тексереді, есепке алу жəне есептілік, 7.1.Объединение и его структурные подразделения
шығыстар сметасын орындалуын бақылайды.
(филиалы, представительства) могут иметь в
Ревизия жылына кемінде бір рет жүргізілуі тиіс, собственности: здания, сооружения, жилищный
есептерін жəне өздерінің жұмыстары туралы фонд, автотранспорт, оборудование, денежные
тексеру комиссиясы конференцияда бекітуге средства, иное имущество, необходимое для
ұсынады.
материального
обеспечения
деятельности,
7-бап. Бірлестіктің мүлікті қалыптастыру предусмотренной настоящим Уставом.
7.2. Имущество Объединения и его структурных
көздері
(филиалов,
представительств)
7.1.Бірлестігі
жəне
оның
құрылымдық подразделений
формируется
посредством:
бөлімшелері (филиалдары, өкілдіктері) болуы
керек: материалдық қамтамасыз ету үшін - вступительных и членских взносов;
ғимараттар, құрылыстар, тұрғын үй қоры, көлік, - добровольных, благотворительных взносов и
жабдықтар, ақша, өзге де мүлік, бұл қызмет осы пожертвований, даров местных и иностранных
граждан и организаций, в том числе в иностранной
Жарғыда қарастырылған.
валюте;
7.2. Бірлестіктің мүлкі мен оның құрылымдық
- поступлений от проведения в соответствии с
бөлімшелерінің (филиалдарының, өкілдіктерінің)
уставом общественных мероприятий, лекций,
қалыптасады:
выставок, и других мероприятий направленных на
- кіру жəне мүшелік жарналар;
достижение целей, предусмотренных настоящим
- ерікті жəне қайырымдылық жарналар мен Уставом;
қайырымдылықтар, сыйлықтар, жергілікті жəне 7.3.Бухгалтерский учет и статистическая отчетность
шетелдік ұйымдар мен азаматтардың, соның Объединения осуществляется в соответствии с
ішінде шетел валютасымен;
действующим законодательством, доходы от всех
- түсетін түсімдерді жүргізу жарғысына сəйкес видов деятельности направляются на уставные цели
қоғамдық іс-шаралар, дəрістер, көрмелер жəне и не подлежат перераспределению между членами
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басқа да іс-шаралар мақсаттарына қол жеткізуге Объединения.
7.4.
Филиалом
является
обособленное
бағытталған, ол осы Жарғыда қарастырылған;
подразделение
юридического
лица,
расположенное
7.3. Бірлестіктің бухгалтерлік есеп жəне
статистикалық есептілік қолданыстағы заңнамаға вне места его нахождения и осуществляющее все
сəйкес жүзеге асырылады, кірістер барлық или часть его функций, в том числе функции
түрлерінің жарғылық мақсаттарға жіберіледі жəне представительства.
7.5.Филиалы и представительства не являются
Бірлестік мүшелеріне қайта бөлуге жатпайды.
лицами.
Они
наделяются
7.4. Заңды тұлғаның орналасқан жерінен тыс юридическими
оқшауланған бөлімшесі филиал болып табылады, имуществом создавшим их юридическим лицом и
ондо ол функцияларының бір бөлігін, соның действуют на сновании утвержденных им
положений.
ішінде өкілдік қызметін атқарады.
Статья 8.
7.5.Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлғалар Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
болып
табылмайды.
Олар
қолданбалы Объединения.
бағдарламаларды орнату жəне оларды заңды тұлға 8.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по
бекіткен ережелерге сəйкес əрекет етуді қамту.
решению Общего собрания, принятому 2/3 голосов
8-бап. Бірлестік Жарғысына өзгерістер мен членов Объединения - участников Общего
толықтырулар енгізу тəртібі.
собрания.
8.1. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар Жалпы 8.2.Право внесения предложений по внесению
жиналыстың шешімі 2/3 дауыс Бірлестік изменений и дополнений в устав принадлежат
мүшелерінің - қатысушылардың Жалпы жиналысы любому члену Объединения.
Регистрация изменений и дополнений в устав
қабылданған бойынша енгізеді.
8.2. Жарғыға ұсыныстарды енгізу құқығы осуществляется в соответствии с законодательством
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу Республики Казахстан.
Статья 9.
Бірлестіктің əрбір мүшесіне тиесілі.
Сведения о филиалах и представительствах
Тіркеу
жарғысына
өзгерістер
мен
Объединения.
толықтырулар Қазақстан Республикасының
9.1.Объединение
должно
зарегистрировать
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
Филиалы
либо
Представительства
на
9-бап. Филиалдары мен өкілдіктері туралы территория более половины областей Республики
мəліметтер.
Казахстан.
9.1.Бірлестіктің Филиалдар не Өкілдіктер аумағы Статья 1О.
Қазақстан
Республикасы
облыстарының Предпринимательская деятельность Объединения.
жартысынан астамы тіркеуге тиіс.
10.1.Объединение
может
осуществлять
предпринимательскую
деятельность
постольку,
Бап 10. Бірлестіктің кəсіпкерлік қызметі
10.1.Бірлестік кəсіпкерлік қызметті қанша жəне поскольку это служит достижению уставных целей
қандай деңгейде болмасын жарғының негізгі в соответствии с законодательством РК.
мақсаттарына жетуге ҚР заңдылықтарына сəйкес 10.2 Доходы от предпринимательской деятельности
объединения
подлежат
налогообложению
в
іске асуы қажет.
соответствии с законодательством РК.
10.2 Кəсіпкерлік қызметінен түскен кірістер
10.3.Все выручаемые средства от производственной
бірлестігіне ҚР заңдарына сəйкес салық
хозяйственной и иной деятельности Объединения, а
салынады.
также поступления от его спонсоров, от любых
10.3. Бірлестіктің барлық көмек құралдары, других юридических и физических лиц, не могут
өндірістік, шаруашылық жəне өзге де қоғамдық, перераспределяться между членами Объединения и
сондай-ақ демеушілерден келіп түскен, кез келген направляются только на достижение целей
басқа да заңды жəне жеке тұлғалардан келген Объединения, закрепленных Уставом.
көмекті Жарғыға сəйкес Бірлестік мүшелеріне Статья 11.
қайта бөлуге тиым салынады, тек қана Порядок использования имущества в случае
Бірлестіктің мақсатына сай жіберіледі.
ликвидации Объединения.
11-бап. Бірлестік таратылған жағдайда 11.1.Имущество ликвидированного Объединения,
мүлікті пайдалану тəртібі
оставшееся после расчета с бюджетом и иными
направляется
на
цели,
11.1. Бірлестіктің таратылғаннан кейін қалған кредиторами
бюджетпен есеп айырысу жəне өзге де предусмотренные настоящим уставом.
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кредиторлармен
есептесу
мақсаттарына Статья 12.
Порядок реopгaнизaции и ликвидации Объединения.
жіберіледі, ол осы жарғыда қарастырылған.
деятельности
Объединения
12-бап. Бірлестік қайта ұйымдастыру жəне 12.1.Прекращение
осуществляется путем добровольной реорганизации
тарату тəртібі.
12.1. Бірлестіктің қызметін тоқтату ерікті түрде либо ликвидации или по решению суда.
қайта құру, жою немесе соттың шешімі бойынша 12.2.Реорганизация может быть осуществлена в
соответствии с действующим законодательством.
арқылы жүзеге асырылады.
12.3.Реорганизация или ликвидация Объединения
12.2.Қайта ұйымдастыру қолданыстағы заңнамаға осуществляется по решению Общего собрания, не
сəйкес жүзеге асырылуы мүмкін.
менее
чем
2/3
голосов
присутствующих.
12.3.Қайта
ұйымдастыру
немесе
тарату Деятельность Объединения может быть прекращена
Бірлестіктің Жалпы жиналыстың шешімімен по
другим
основаниям,
предусмотренным
жүзеге асырылады, қатысушылардың кем дегенде законодательством Республики Казахстан.
2/3 дауысымен. Бірлестіктің қызметі тоқтатылуы 12.4.При реорганизации Объединения права и
мүмкін
Қазақстан
Республикасының обязанности,
имущество
переходят
к
его
заңнамасында сəйкес басқа да негіздер бойынша. Правопреемникам определяемой конференцией
12.4.Қайта ұйымдастыру кезінде Бірлестіктің Объединения согласно целям и задачам устава.
құқықтары
мен
міндеттері,
мүлік, 12.5.В случае ликвидации Объединения создается
конференциямен айқындалған оның құқықтық ликвидационная комиссия.
мирасқорларына
ауысады,
ол
Бірлестіктің 12.6.Имущество ликвидированного Объединения,
Жарғысының мақсаттар мен міндеттерге сəйкес. оставшееся после расчета с бюджетом и иными
направляется
на
цели,
12.5. Бірлестікті тарату жағдайында, тарату кредиторами
предусмотренные
настоящим
уставом.
комиссиясын құралады.
12.7.В регистр о регистрации ликвидации
12.6.Таратылған Бірлестіктің кейін бюджетпен
юридических лиц в органах юстиции вносится
есеп айырысу жəне өзге де кредиторлармен есеп
запись, после чего данное юридическое лицо
айрысудан
қалған
бюджет жарғы бойынша
считается ликвидированным.
мақсаттарға жіберілуі қарастырылған.
12.7.Тіркеліміне тіркеу туралы заңды тұлғалар
əділет органдарында жазба енгізеді, содан кейін
осы заңды тұлға таратылды деп есептеледі.

Басқарма төрағасы/Председатель правления:
Суслов Денис Александрович _________________________________________________________
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«Federation of Flying Disks of the Republic of Kazakhstan»

ҚБ
Жалпы жиналыстың шешімімен,
қатысушылардың
«03» 03.2018 ж.
БЕКІТІЛГЕН
APPROVED
By a decision of a general meeting of the
participants
PA «Federation of Flying Disks of the Republic of
Kazakhstan»

from «06» 03. 2018 г.

«Kazakhstan Flying Disks Federation»

Қоғамдық Бірлестігі
ЖАРҒЫСЫ
=========================================================
STATUE
OF PUBLIC ASSOCIATION
“Federation of Flying Disks of the Republic of Kazakhstan”

Қарағанды қ. - Karaganda city

«Қазақстан Республикасы флаинг диск
Statue
федерациясы»
of
the
Republican
public
association of the “Federation
Республикалық қоғамдық бірлестігінің
of Flying Disk of the Republic of Kazakhstan”
ЖАРҒЫСЫ
Article 1.
1-бап. Жалпы ережелер.
General provisions.
1.1. «Қазақстан Республикасы флаинг диск 1.1. Republican public association "Federation of
федерациясы»
Республикалық
қоғамдық Flying Disks of the Republic of Kazakhstan" here and
бірлестігінің, одан əрі қарай «Бірлестік», after referred to as the "Association", which is a nonүкіметтік емес, өзін-өзі басқаратын қоғамдық governmental, self-governing public organization,
ұйым
Қазақстан
Республикасының operating in accordance with the Constitution of the
Конституциясына,
Қазақстан Republic of Kazakhstan, the Civil Code of the Republic
Республикасының
Азаматтық
Кодексіне of Kazakhstan Law of the Republic of Kazakhstan
Қазақстан Республикасының 16.01.2001 жылғы dated 16.01.2001 "About non-profit organizations ",
«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» The Law of the Republic of Kazakhstan of 31.05.1996"
Заңына,
Қазақстан
Республикасының On Public Associations ", and this Statue.
31.05.1996 жылғы «Қоғамдық бірлестіктер 1.2. 1.2. The Association is a public association with
the Republican status and carries out its activities in the
туралы» заңы жəне осы Жарғымен.
1.2. Қоғамдық
бірлестігінің
негізінде territory of the Republic of Kazakhstan, acts on the
Республикалық мəртебесі бар жəне өз қызметін basis of voluntariness, equality of its members, selfҚазақстан Республикасының аумағында əрекет government, legality, accountability and publicity in
ететін, негізгі іс əрекеті ерікті түрде, оның activities.
мүшелерінің тең құқықтылығы, өзін өзі 1.3.The association has a full and abbreviated name in
басқару,
заңдылық,
есеп
беру
жəне the state, Russian and English languages:
Full name:
жариялылық негізінде қалыптасады.
• in Russian: «Федерация флаинг диска
1.3. Бірлестіктің толық жəне қысқартылған
Республики Казахстан»;
атауы мемлекеттік, орыс жəне ағылшын
•
in
English: «Federation of Flying Discs of the
тілдерінде жазылған:
Republic of Kazakhstan»
Толық атауы:
• in state’s language:
• Орыс тілінде: «Федерация флаинг диска Abbreviations:
Республики Казахстан»;
• in Russian: ФФДРК;
• Ағылшын тілінде: «Federation of Flying
• in English: FFDRK.
Discs of the Republic of Kazakhstan»
• in state’s language:
1.4.
1.4. Location and legal address of the Association:
• Мемлекеттік
тілде:
«Қазақстан
Республикасы флаинг диск федерациясы» Republic of Kazakhstan, index 100012, the city of
Karaganda, the district named after Kazybek bi, ul.
Қысқартылған атауы:
Tulepova, 19/2
• Орыс тілінде: «ФФДРК»
1.5. The association is a legal entity, has a seal and
• Ағылшын тілінде: «FFDRK»
stamps with its name, an independent balance sheet,
settlement and other accounts in banks, independently
• Мемлекеттік тілде: «ҚРФДФ»
1.4. Бірлестіктің орналасқан жері жəне заңды conducts business, can conclude contracts in its own
name, acquire property and non-property rights,
мекен-жайы:
perform duties and bear responsibility in accordance
Қазақстан
Республикасы,
индекс
100012, with the legislation of the Republic Kazakhstan.
Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Төлепов 1.6.The association independently carries out the
көшесі, 19/2 үй
possession, use, disposal of its property in accordance
1.5. Бірлестік Қазақстан Республикасының with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the
өзінің заңды тұлға екендігін,
өз атауы objectives of its activities and claiming property.
жазылған мөрі мен штампысы, дербес 1.7. The association has the right to create other legal
балансы, банктерде есеп айырысу жəне басқа entities, unless otherwise stipulated by legislative acts,

да шоттары, дербес іс жүргізеді, өз атынан to join any organizations, associations and unions, and
шарттар жасасады, мүліктік жəне мүліктік also participate in their activities.
емес
құқықтарын,
міндеттерін
жəне 1.8. The association is responsible for its obligations
жауапкершілікті
заңдылықтарына
сүйене with all property belonging to it, which can be levied in
accordance with the current legislation of the Republic
отырып жүргізеді.
1.6. Бірлестік қызметінің мақсаттарына жəне өз of Kazakhstan. Members (members) of the Association
мүлкін
Қазақстан
Республикасының are not liable for the Union's obligations. The
заңнамасына сəйкес иеленуге, пайдалануға association is not responsible for the obligations of its
сонымен қатар өз мүлкін əр жағдайға members (members).
1.9.The term of the Association is unlimited.
ыңғайлауға құқылы.
Article 2.
1.7. Бірлестікті құруға басқа да заңды тұлғалар
Objectives and subject of the Association’s activities
құқылы, егер заң актілеріне қарама – қайшы
2.1. Main objectives of the Association are:
келмесе, кез келген ұйымдарға кіруге,
Flying disk development in the Republic of
қауымдастықтар мен одақтар, сондай-ақ
Kazakhstan;
олардың қызметіне қатысуына болады.
Organization and conducting sport events;
1.8. Қазақстан Республикасының заңнамасына
Preparation of the sport players – members of
сəйкес Бірлестік өз міндеттемелері бойынша Flying Disks teams.
өзіне тиесілі барлық мүлкі мен мүмкіндігінше
2.2. Tasks of the Federation are:
өндіріп алуға байланысты
қолданыстағы
барлық мүлікке жауап береді. Мүшелері Promotion of large-scale Flying Disks events in
(қатысушылары) Бірлестіктің міндеттемелері the Republic of Kazakhstan;
Development of Flying Disks among kids and
бойынша жауап бермейді. Бірлестік өз
teenagers;
мүшелерінің
(қатысушылардың)
Promotion of the development of Flying Disks,
міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
Preparation of members of national teams of the
1.9. Қызмет мерзімі Бірлестігінің уақыты
Republic of Kazakhstan for Flying Disks,
шектелмеген.
Promotion of international relationships on
2-бап.
Бірлестіктің
мақсаттары
мен
Flying Disks in Kazakhstan;
қызметінің мəні.
Strengthening the connections with
2.1. Бірлестіктің негізгі мақсаты болып табылады:
international organizations of Flying Disks,
Қазақстан Республикасының аумағында флаинг
Republic of Kazakhstan’s representation of
дискіні дамыту
Flying Disks in the international arena,
Спорттық іс-шаралар ұйымдастыру жəне өткізу
Participation in Kazakhstany and international
Спортшыларды дайындау - флаинг диск бойынша
Flying Disks’ meetings and sports events.
құрама команданың мүшелері.
Delegate, in accordance with the legislation of the
2.2. Федерациясының міндеттері болып табылады:
Republic of Kazakhstan, the right to organize sports
Қазақстан Республикасының аумағында флаинг
championships, championships, cups with the right
дискінің жаппай дамуына жəрдемдесу;
to confer the status of champions, winners of the
Балалар мен жасөспірімдер арасында флаинг
championships, holders of the Cups of the Republic
дискіні дамыту,
of Kazakhstan, created in the form of non-profit
Флаинг дискіні бойынша БЖСМ арасында
organizations to physical culture and sports
дамуына үлес қосу,
organizations;
Флаинг дискіні бойынша Қазақстан Республикасы
Maintain contracts with organizing committees of
құрама командаларының құрамына спортшыларды
Flying Disks sports and other events,
даярлау;
have all the rights to manufacture, use, sale, in
Флаинг дискіні бойынша Қазақстан Республикасы
accordance with the procedure established by law,
мен халықаралық спорттың дамуына үлес қосу;
official, memorable and reward attributes,
Флаинг дискі бойынша халықаралық спорттық
Federation symbols and sports teams for flying the
ұйымдармен байланысты нығайту,
disc;
Халықаралық аренада флаинг дискіні бойынша
Forming, including on a contractual basis, the
Қазақстан Республикасы атынан қатысу,
trainers, specialists of scientific, medical support,

Қазақстандық жəне халықаралық спорттық ісшараларға жəне спорттық жарыстарға флаинг
дискіні бойынша қатысу.
Қазақстан
Республикасының
заңнамасының
нормаларына сəйкес коммерциялық емес ұйымдар
түріндегі
құрылған
денешынықтыру-спорт
ұйымдарымен
бірлесе
отырып
құқығы
чемпионаттар, біріншіліктер, өзіндік статусы бар
кубоктары
бар
чемпионаттар,
біріншілік
жеңімпаздарды марапаттауға, сонымен қатар ҚР
кубок иегерлерін марапаттай алады,;
Флаинг дискіні бойынша спорттық жəне өзге де ісшараларды өткізуші ұйымдастырушы комитетпен
шарт жасасу;
Флаинг дискіні бойынша спорттық құрама
командалырының жəне Федерацияның рəміздері,
естелік жəне марапаттық атрибутикасы арнайы
белгіленген заң шеңберінде дайындауға, қолдануға
жəне іске асыруға барлық жағынан құқылы.
Қазақстан
Республикасының
құрама
командасының спорттық дайындығына арналған
жəне арнайы халықаралық спорттық шараларға
қатысуға келісім шарт негізінде тренерлер құрамы,
ғылыми қызметкерлер, медициналық қамтамассыз
ету, басқа да мамандар, сонымен қатар шетел
азаматтарын қалыптастыру.
Флаинг дискі бойынша тренерлерді, спорт
төрешілері, басқа да жаттықтырушыларды
аттестациялау жəне олардың қызметін бақылауға
міндетті;
Флаинг дискі бойынша халықаралық спорттық
жарыстарға қатысуға жəне сонымен қатар осы
жарыстарға
бағыттауға
Қазақстан
Республикасының спорттық құрама командасын
дайындау жəне қалыптастыруды жүзеге асыру.
Қазақстан Республикасының спорттық құрама
командасын жарыстарға қатысу тəртібімен таныса
отырып Қазақстан Республикасының спорттық
құрама командасына үміткер кандидаттармен,
оның ішінде жаттықтырушылар, ғалымдар жəне
де өзге де мамандарды анықтай отырып, олармен
шарттар мен келісім – шарттар жасау.
Қазақстан Республикасы құрама командалары
флаинг диск бойынша ресми нысаны мен
жарақтарды, соның ішінде жарыстық киімдерін,
спорттық жарыста сөз сөйлеу флаинг диск
бойынша Қазақстан Республикасының спорттық
құрама командасының мүшесі болуын бекітуге.
Флаинг диск бойынша спортшыларды кəсіптік
даярлау, қайта даярлау, спорт төрешілерінің,
жаттықтырушылардың
жəне
басқа
да
мамандардың біліктілігін арттыруды іске асыру,

other specialists, including citizens of foreign states,
for the preparation of sports teams of the Republic
of Kazakhstan to participate in international official
sports events;
To certify the trainers, sports judges, instructors and
other specialists in the flying disk and monitor their
activities;
Carry out the formation, preparation of the national
teams of the Republic of Kazakhstan Flying Disks
for participation in international sports competitions
and send them to participate in these competitions;
To conclude contracts and contracts with candidates
for membership in the sports team of the Republic
of Kazakhstan, including coaches, scientists and
other specialists, determining in them the conditions
for their participation in competitions in the
composition of the sports team of the Republic of
Kazakhstan;
To approve the official uniform and equipment,
including the competitive, of the national teams of
the Republic of Kazakhstan Flying Disks, the
performance of which is mandatory for the
members of the national teams of the Republic of
Kazakhstan Flying Disks;
To formulate, approve and implement programs to
improve vocational training, retraining of athletes,
qualification of sports judges, trainers, other
specialists in Flying Disks;
Represent athletes, coaches and sports judges in
Flying Disks to the Olympic Committee of the
Republic of Kazakhstan, the state body in the field
of physical culture and sports and apply for
qualifications, honorary titles and awards;
To select and represent athletes, coaches and sports
judges in Flying Disks for the appropriation of titles
and qualifications by international sports
organizations;
Develop in accordance with the rules approved by
the World Federation of Flying Disks, the rules for
Flying Disks, as well as approve the norms
establishing the rights and obligations;
Participate in the formation of the Unified Calendar
Plan for Interregional, Kazakhstan and International
Physical Culture Events and Sports Events;
To make proposals on introducing changes in the
register of sports of the Republic of Kazakhstan;
To carry out work on the preparation of the sports
reserve, as well as its attraction from
sports schools, club teams in order to form the

бекіту жəне қалыптастыру.
Қазақстан Республикасы Олимпиадалық комитеті
флаинг диск бойынша жаттықтырушылар, спорт
төрешілері мен спортшыларды ұсыну, ал
денешынықтыру
мен
спорт
облысындағы
мемлекеттік мекеме тағайындалған біліктілік,
құрметті атақ пен марапаттарды бекітуге.
Флаинг диск бойынша халықаралық спорттық
ұйым білімі мен біліктілігіне сай спортшыларды,
жаттықтырушылар мен спорт төрешілерін іріктеп
алуға жəне ұсынуға.
Дүниежүзілік федерациясы бекіткен флаинг диск
ережелерін ескере отырып, флаинг дискінің
нормасы, қойылатын ережесі мен міндеттерін
əзірлеу;
Қазақстан Республикасы нормаларына сəйкес
спорттық құрама командасының халықаралық
спорт ұйымдарының талаптарына сай спорттық
жарыстарға қатысуға құқығы жоқ спортшылардың
флаинг диск бойынша спорттық жарыстарға
қатысуға спортшыларға шектеулер белгілеуге
қатысу;
Бірыңғай күнтізбелік жоспарын өңіраралық,
Қазақстандық жəне халықаралық іс-шаралар дене
шынықтыру
жəне
спорттық
іс-шаралар
қабылдауға қалыптастыруға қатысу,;
Қазақстан Республикасының спорт түрлерінің
тізімінің өзгерістер енгізу туралы ұсыныстар;
Қазақстан Республикасы құрама командаларының
спорттық құрамасын қалыптастыру,
спорт
резервін дайындау мақсатында спорт мектептері,
командалық клубтармен жұмыс жүргізу;
Қазақстан Республикасы құрама командаларының
флаинг диск бойынша ресми халықаралық ісшараларға қатысу мен дайындығын қамтамассыз
ету үшін Федерациясының
мақсаттары мен
міндеттерін жарғылық іске асыру үшін бюджеттік
қаражатты қоса алуға бекітеді, сонымен қатар
флаинг диск бойынша ардагерлер арасында
спорттық шаралар мен жарыстарды өткізуді қолға
алу.
Федерациясының міндеттеріне сай халықаралық
спорт ұйымдарына кіруге, құқықтық негіз бен
міндеттерді
алуға,
халықаралық
спорт
ұйымдарының мүшелері мəртебесіне ие шетел
мамандарын
қабылдау
статусына
жəне
спортшыларды,
жаттықтырушыларды,
спорт
төрешілері мен басқа да мамандарды шетелге
шығарып дайындауға;
Федерациясының жарғылық мақсаттарына сай
жүзеге асыратын жарғылық міндеттерді орындау
үшін заңда белгіленген тəртіппен кəсіпкерлік

national teams of the Republic of Kazakhstan;
Receive funds, including governmental funds, for
the implementation of the Federation's statutory
goals and tasks, including ensuring the preparation
and participation in the international events of the
national teams of the Republic of Kazakhstan in
Flying Disks carrying out sports and sporting
events, supporting the veterans of Flying Disks;
Join international sports organizations, acquire
rights and bear responsibilities corresponding to the
status of members of international sports
organizations;
take foreign experts and send athletes abroad,
coaches, sports judges and other professionals to
address issues related to the activities of the
Federation;
To carry out entrepreneurial (income-generating)
and foreign economic activities in accordance with
the statutory goals of the Federation in order to
perform statutory tasks in accordance with the law;
To conduct lotteries;
To carry out educational activities in accordance
with the procedure established by law;
publish textbooks and materials;
Freely disseminate information about their
activities, implement
publishing, advertising, information activities, to
establish mass media, to participate in TV and radio
programs related to the activities of the Federation,
to conduct agitation and propaganda of sports and
active recreation among the population;
Make transactions, enter into various types of
contracts, including bank deposit agreements, trust
management of property and other civil law
contracts;
Participate in the development of decisions of
public authorities and local self-government bodies
on physical culture and sports;
To create committees, commissions, councils,
colleges and other bodies in the main areas of the
Federation's activity;
Promote research in the field of Flying Disks;
Assist in the organization of work on the
production, acquisition, distribution, sale, rental of
sporting goods necessary for the development of
Flying Disks, conducting competitions and
preparing sports teams of the Republic of
Kazakhstan for Flying Disks;

(табыс əкелетін) жəне сыртқы экономикалық
Establish restrictions and sanctions on members of
қызметі белгіленеді;
the Federation that violate the provisions of this
Лотереяны өткізу;
charter and other regulatory documents of the
Federation, as well as non-executing decisions of
Білім беру қызметін жүзеге асыру, заңда
the governing and other bodies of the Federation;
белгіленген тəртіппен жүзеге асады;
To provide organizational, consultative,
оқу құралдары мен материалдар үлестіру;
methodological and other assistance to regional
Өз қызметі туралы ақпаратты еркін таратуға
sports Flying Disks federations, structural divisions
жүзеге асыруға, ол баспа, жарнамалық, ақпараттық
of the Federation and individuals;
қызмет құруға, бұқаралық ақпарат құралдары
қатыса теле - жəне радиобағдарламалар,
Independently determine its internal structure,
Федерациясының қызмет жүргізуіне байланысты,
forms and methods of activity, budget and states;
халықтың арасында спорт жəне белсенді демалыс
Encourage the members of the Federation for their
бойынша үгіт жəне насихат жүргізу;
active work morally and financially;
Азаматтық - құқықтық сипаттағы мəмілелер
To attract specialists in the established order to the
жасасуға түрлі келісім-шарттар, оның ішінде
development of regulatory documents and to
шарттар, банктік салым, мүлікті сенімгерлік
participate in inspections and consultations;
басқару жəне өзге де келісім-шарттар жасау;
To maintain the full-time employees of the
Денешынықтыру жəне спорт мəселелері бойынша
apparatus employed for hire, which are covered by
мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзінthe legislation of the Republic of Kazakhstan on
өзі басқару органдарының шешімдерін өңдеуге
labor and social protection;
қатысу;
Федерациясының
комитеттер,
комиссиялар, To illuminate championships, championships, Flying
кеңестер, алқалар жəне өзге де органдарының Disks Cups of Kazakhstan by means of transmission of
негізгі қызмет бағыттарын құруға;
the image and / or sound of the sporting event by any
Флаинг диск саласында
ғылыми зерттеулер means and (or) with the help of any technologies, and
жүргізуге ықпал ету;
also by recording the broadcast and / or photographing
Флаинг дискінің дамуына қажетті спорттық the events, to transfer (sell) the rights to use it to third
тауарлары сатып алу, тарату, сату, жалға беру parties.
жұмыстарды
ұйымдастыруға
жəрдемдесу,
Қазақстан
Республикасы
спорттық
құрама
2.2. Subjects of the Association’s activities are:
командаларының
флаинг
диск
бойынша
- implementation of measures to combat the use of
жарыстарды өткізу жəне дайындауға ат салысу;
doping and other prohibited pharmacological agents;
Федерациясының нормативтік құжаттары мен осы - development and approval of calendar plans for
жарғының ережелерін бұзатын Федерациясының regional, national and
мүшелеріне,
сонымен
қатар
шешімді international competitions;
орындамайтын
басшылар
мен
басқа
да - Definition of the principles for the formation of
Федерациялық органдарға шектеу белгілеуге жəне national teams, approval of the composition of teams
санкция қою;
and delegations;
Флаинг диск өңірлік спорт федерациясына, - presentation in accordance with the established
құрылымдық бөлімшелерге жəне жеке тұлғаларға procedure of materials for the awarding to athletes of
ұйымдастырушылық, кеңестік, əдістемелік жəне trainers of specialists and public figures of state
басқа да көмек көрсету;
honorary, sporting awards and titles;
Өзінің ішкі құрылымын, формалары мен əдістері, - organization of training courses for trainers, judges
қызметі, бюджет жəне штаттарын дербес and other specialists, including abroad;
- registration and approval of records of the Republic of
анықтауға,;
Федерацияның мүшелерін белсенді жұмысы үшін Kazakhstan;
- organization of sports, health-improving centers,
моральдық жəне материалдық көтермелеу;
sections;
Тексерулер мен кеңес беруге қатысу үшін жəне - organization and conduct of competitions, sports and
белгіленген
тəртіппен
мамандарды entertainment events;
регламенттейтін құжаттарды əзірлеуге тарту;
- participation in the organization of construction,
Қазақстан Республикасы еңбек жəне халықты operation of sports facilities and other facilities;

əлеуметтік
қорғау
туралы
заңнамада - preparation and publication of own printed
қолданылатын
штаттық
аппаратының publications, publishing;
қызметкерлерін, жалданып жұмыс істейтіндерді - participation in international congresses of
symposiums, seminars, tournaments, competitions and
қамту,;
Флаинг
диск
бойынша
біріншіліктер, other events both in the Republic of Kazakhstan and
чемпионаттар, Қазақстанның Кубоктарын суретке abroad;
түсіру жəне (немесе) дыбыс спорттық іс- - provision of information support to research,
шараларды кез келген тəсілдермен жəне (немесе) scientific, public organizations, the media, state and
кез-келген технологиясын көмегімен жүзеге асыру commercial structures;
арқылы жазу, тікелей трансляциялау жəне (немесе) - development and provision of proposals to state and
іс-шараларды суретке түсіріп беруге (сатуға) оны public organizations on the basis of the development of
global trends in sport;
пайдалануға үшінші тұлғалар да құқылы.
- organization and holding of seminars, trainings,
conferences, round tables, etc. for public organizations,
2.2. Бірлестік қызметінің мəні болып табылады: state and commercial structures, private individuals;
- допинг жəне басқа да тыйым салынған - Organization of an advisory service, involving highly
фармакологиялық заттарды қолдануға қарсы qualified specialists;
шараларды ұйымдастыру:
- representation of interests of the Association in state
- өңірлік, республикалық жəне халықаралық and non-governmental organizations of the Republic of
жарыстардың күнтізбелік жоспарларын əзірлеу Kazakhstan.
- organization of legal and other necessary support to
жəне бекіту;
- құрама командаларын жасақтау принциптерін protect the interests and rights of the members of the
анықтау, команда құрамдары мен делегацияларды Association, coaches and athletes;
- creation of Unification funds to ensure social
бекіту;
protection and interests of coaches, athletes and other
- спортшыларға, жаттықтырушыларға, мамандарға
professionals.
жəне қоғамдық белсенді мүшелеріне мемлекеттік
құрметті, спорттық марапаттар мен атақтарды
Article З.
үлестіру белгіленген тəртіппен ұсыну;
Rights and responsibilities of the Association
- жаттықтырушылардың, төрешілердің жəне басқа
3. l Under the current legislation of the Republic of
мамандардың біліктілікті арттыру курстарын
Kazakhstan, the Association has the right:
ұйымдастыру, оның ішінде шетелде;
- freely disseminate information about their activities;
- Қазақстан Республикасының рекордтарын тіркеу - participate in the development of decisions of public
жəне бекіту;
authorities and local self-government bodies in the
- спорттық, сауықтыру-спорт орталықтарын, manner and scope provided for by the current
секцияларын ұйымдастыру;
legislation;
- спорттық жарыстарды жəне спорттық-ойын- - hold meetings, rallies, demonstrations, marches and
сауық іс-шараларын ұйымдастыру жəне жүргізу; pickets;
- спорттық құрылыстар жəне басқа да - establish mass media and carry out publishing
объектілердің
пайдалануын,
құрылыстың activities;
- to acquire, alienate, represent or receive for use or
салынуына қатысу,;
lease of a building,
- меншікті баспа басылымы мен басып шығару,
facilities, equipment, vehicles, inventory and other
баспа қызметін дайындау,;
movable or immovable property necessary for the
- Қазақстан Республикасында, сонымен қатар provision of material support for the activities;
шетелде
халықаралық
конгресстерде -Create non-commercial and commercial organizations;
симпозиумдар,
семинарлар,
турнирлерге, to engage in entrepreneurial activity insofar as it
жарыстарға жəне басқа да іс-шараларға қатысу;
corresponds to the statutory goals;
- Зерттеу, ғылыми, қоғамдық ұйымдарға, determine the wage system.
бұқаралық ақпарат құралдарына, мемлекеттік 3.2.Association’s responsibilities:
жəне коммерциялық құрылымдарға ақпараттық - to implement the Constitution and laws of the
жəрдем көрсету,;
Republic of Kazakhstan;
- жалпыəлемдік спорт үрдісінің даму негізінде - to take responsibility for actions that are contrary to
мемлекеттік жəне қоғамдық ұйымдарға ұсыныстар the Constitution, legislation of the Republic of

Kazakhstan and beyond the scope of this charter;
əзірлеу жəне беру;
қоғамдық
ұйымдар,
мемлекеттік
жəне - comply with the legislation of the Republic of
коммерциялық құрылымдар мен жеке тұлғалар Kazakhstan, generally recognized principles and norms
арасында
семинарлар,
тренингтер, of international law relating to the scope of the
конференциялар, дөңгелек үстелдер жəне т. б. Association;
- publish an annual report on the use of its property,
ұйымдастыру жəне өткізу;
- жоғары білікті мамандардың қатысуымен ensure access to the report;
- annually inform the authorized body about the
кеңестік қызмет ұйымдастыру;,
continuation of its activities with indication of the
Бірлестіктің
мүдделерін
Қазақстан actual location of the permanent governing body, its
Республикасының мемлекеттік жəне үкіметтік name and data on the leaders of the Association in the
емес ұйымдарына ұсыну;
amount of information included in the Unified State
- Бірлестік мүшелерінің, жаттықтырушылар мен Register of Legal Entities;
спортшылардың ұйымдастыру құқықтық жəне - to present, at the request of the authorized body,
басқа да қажетті қолдау құқықтарын мен documents with decisions of the governing bodies and
мүдделерін қорғауды ұйымдастыру;
officials of the Association;
- Бірлестіктің жаттықтырушылар, спортшылар мен - to allow representatives of the authorized body to
басқа да мамандардың мүдделері мен əлеуметтік conduct activities carried out by the Association;
- assist the representatives of the authorized body in
қорғау үшін қор құру;
Бап З. Бірлестіктің құқықтары мен міндеттері. acquainting themselves with the activities of the
Association, in connection with the achievement of the
3.l . Қазақстан Республикасының қолданыстағы
statutory goals and compliance with the current
заңнамасына сəйкес Бірлестік құқылы:
legislation of the Republic of Kazakhstan.
- өз қызметі туралы ақпаратты еркін таратуға;
- мемлекеттік билік органдары мен жергілікті З.З. Legislation on labor, social insurance and social
өзін-өзі басқару органдары тəртібі мен security is applicable to full-time employees of the
көлемдегі қолданыстағы заңнамасына сай Association;
көзделген қатысу шешімдерді əзірлеу;
- жиналыстар, митингілер, демонстрациялар, Article 4.
шерулер мен тосқауылдар өткізу;
Terms and procedure for admission to the Association
- бұқаралық ақпарат құралдары жəне баспа and the withdrawal from it.
4.1. Membership in the Association is voluntary.
қызметін жүзеге асыру мен құру;
- құрылыстар, жабдықтар, көлік құралдары, 4.2. The members of the Association may be citizens of
құрал-саймандар жəне басқа да жылжымалы the Republic of Kazakhstan, foreign citizens and
немесе жылжымайтын мүлік, материалдық stateless persons who have reached the age of 18,
қамтамасыз ету үшін қажетті ғимаратты сатып expressing solidarity with the aims and objectives of
алуға, иеліктен шығаруға, беруге немесе алуға, the Association, recognizing the Charter that paid the
entrance fee, regularly paying membership fees and
пайдалануға немесе жалға алуға;
contributing to the activities of the Association,
- коммерциялық емес жəне коммерциялық
including by financing activities.
ұйымдар құру
4.3.The membership of the Association is received by
- кəсіпкерлік қызметпен айналу жарғылық the Executive Committee of the Association on the
мақсаттарға сəйкес жүргізу;
basis of individual written applications.
- еңбек ақы төлеу жүйесін анықтау;
The status of a member of the Association is acquired
after the decision of the Executive Committee to accept
3.2.Бірлестіктің міндеттері:
- Қазақстан Республикасының Конституциясы membership.
4.4.The membership in the Association may be
мен заңдарын орындауға;
terminated in the event of:
- Қазақстан Республикасы заңдары мен
- withdrawal from the membership of the Association
Конституциясына қайшы келетін іс-əрекеттері
of Members on its own initiative on the basis of a
мен осы жарғының шегінен шығатын ісwritten application submitted to the Executive
əрекетке жауапты;
Committee;
- Бірлестіктің саласына қатысты қызметінде - exceptions from the membership of the Association by
Қазақстан
Республикасының
заңнамасын the decision of the General Meeting, if there are the

сақтауға, халықаралық құқық негізінде following grounds;
жалпыға
танылған
қағидаттары
мен - Committing actions that discredit the Union and cause
damage to it, violation of the norms of sports ethics;
нормаларын сақтауға;
- жыл сайын жариялауға танысу көрсетілген - Failure to comply with decisions, acts of the
есебі мен өзінің мүлкін пайдалану туралы governing bodies of the Association, other obligations
to the Association, including timely payment of
есепті қолжетімділігін қамтамасыз етуге;
- жыл сайын уəкілетті органға хабарлауға өз admission and membership fees.
қызметін жалғастыру туралы көрсете отырып,
нақты орналасқан жері бойынша тұрақты Article 5.
жұмыс істейтін басшы органының, оның атауы Association’s members’ rights and responsibilities.
мен басшылар туралы деректердің Бірлестік 5.1. Members of the Association are obliged:
енгізілетін мəліметтер көлемінде, сонымен - comply with the requirements of this statue, as well as
қатар
заңды
тұлғалардың
Бірыңғай the decisions of the management bodies of the
Association;
мемлекеттік тізіміне сəйкес;
- to promote the work of the Association and the
- Бірлестіктің басшылық органдары мен development of its material and technical base;
лауазымды
тұлғалардың
құжаттық - participate in the work to achieve the goals and
шешімдеріне сəйкес уəкілетті органның objectives of the Association;
сұрауын ұсынуға;
- to promote the prestige of the Association;
- өткізілетін Бірлестік іс-шараларына уəкілетті - to provide to the Association in accordance with the
органның өкілдерін жіберуге;
established procedure the information necessary for its
- Бірлестіктің қызметімен танысуға, жарғылық functioning about its activities ·
мақсаттарға қол жеткізуге жəне Қазақстан - implement the decisions of the governing bodies of
Республикасының қолданыстағы заңнамасын the Association;
сақтайтындығына
байланысты
уəкілетті - fulfill the obligations assumed in relation to the
Association;
органның өкілдеріне жəрдем көрсетуге;
З.З. Бірлестік штаттағы қызметкерлеріне еңбек, - take care of the property of the Association;
əлеуметтік
сақтандыру
жəне
əлеуметтік - timely pay membership fees in the manner, size and
manner provided for by this charter and internal
қамсыздандыру туралы заңдар қолданылады;
documents of the Association;
4-бап. Бірлестік мүшелеріне қабылдаудың
- refrain from any activity that could damage the Union.
шарттары мен тəртібі, жəне одан шығу.
5.2.Association’s members have a right to:
4.1. Бірлестік мүшелері ерікті болып табылады.
- nominate or be elected to the governing bodies of the
4.2.Бірлестігінің
мүшелері
Қазақстан Association;
Республикасының азаматтары, шетел азаматтары - discuss at the meetings, meetings, conferences of the
жəне азаматтығы жоқ тұлғалар, 18 жасқа толған Association in the mass media all matters of activity,
ынтымақтастық мақсаттары мен міндеттері make suggestions, apply to all the governing bodies of
Бірлестіктің Жарғысын мойындайтын кіру the Association;
жарнасын таңдау, тұрақты мүшелік жарнаны - use sports facilities equipment, inventory Association;
төлейтін
жəне
Бірлестіктің
қызметіне - participate in sports events competitions, tournaments
жəрдемдесетін, оның ішінде қаржыландыру and other events
арқылы жүргізілетін іс-шаралар.
Associations;
4.3.Бірлестік мүшелігіне қабылдау Бірлестіктің - receive the necessary information about the activities
Атқарушы комитеті жүзеге асырады, ол негізінде of the Association, the state of its assets, consulting,
organizational and other assistance to the Union.
жеке жазбаша өтініштері.
6.
Бірлестік мүшесінің мəртебесі
Атқарушы Article
комитет мүшелігіне қабылдау туралы шешім Structure, order of formation and competence of the
management bodies of the Association.
шығарылғаннан кейін қабылданады.
6.1. The supreme governing body of the Association is
4.4. Бірлестікке мүшелік тоқтатылуы мүмкін:
the General Meeting of Founders.
- Бірлестік мүшесінің өз бастамасы бойынша The management body for the rest of the period is the
жазбаша өтініш негізінде құрамынан шығу, Chairman of the Board;
оны Атқарушы комитет береді;
The executive body is the executive committee;
- Бірлестіктің Жалпы жиналысының шешімі The control body is the Audit Commission.

бойынша
мынадай
негіздер
болғанда The general meeting can be annual and extraordinary.
The convocation of the General Meeting is carried out
құрамынан шығару;
- Бірлестіктің беделін түсіретін жəне оған зиян on the initiative of the Chairman of the Board having 2
келтіретін іс-əрекеттер жасауға, спорттық votes to vote, the President, the Vice President, the
Audit Commission, or at the request of 1/3 of the
этика нормаларын бұзғанда;
- Бірлестік басшы органдарының актілерін, founders of the Association.
Бірлестік алдындағы өз міндеттемелерін 6.2. The exclusive competence of the General Meeting
орындамағанда, сонымен қатар кіру мен of Founders includes:
мүшелік
жарналар
уақтылы
төлеумеу - Amendments and additions to the Charter with
subsequent registration in accordance with the
жағдайында
procedure established by law;
5-бап. Бірлестік мүшелерінің құқықтары мен - resolution of issues on voluntary reorganization or
міндеттері.
liquidation of the Association - determination of
5.1.Бірлестік мүшелері міндетті:
competence, organizational structure, procedure for
- осы жарғының талаптарын орындау, сондай- forming and terminating the powers of the management
ақ Бірлестік басқару органдарының шешімдері; bodies of the Association;
Бірлестік
жұмысын
дамыту,
оның - determination of the order and frequency of
материалдық-техникалық
базасына submission of financial statements of the executive
bodies, as well as the procedure for conducting the
жəрдемдесу;
audit by the control body and approval of their results;
- Бірлестіктің мақсаттары мен міндеттерінің
- adoption, within the limits established by legislative
дамуына қатысу;
acts, of the participation of the Association in the
- Бірлестіктің жоғарғы деңгейде қалыптасуына; establishment or operation of other legal entities, as
- Бірлестіктің белгіленген тəртіппен жұмыс well as of its branches and representative offices;
істеуі үшін өз қызметі туралы қажетті ақпарат - definition of the main activities of the Association;
беруге;
- consideration and approval of projects and programs
- Бірлестіктің басшылық органдарының of the Association and the Audit Commission;
- decision-making on the use of monetary and material
шешімдерін орындауға;
Бірлестікке
қатысты
міндеттемелерді resources.
6.3. The executive body of the Association is the
орындауға;
executive committee.
- Бірлестік мүлкіне ұқыпты қарауға;
Executive committee:
- Бірлестіктің ішкі құжаттар мен осы - submits for approval the annual report of the
жарғымен бойынша мүшелік жарналарды Association;
белгіленген тəртіпте, белгілі мөлшерде жəне - examines and approves the Regulatory documents of
тəсілдермен уақытында төлеу;
the Association, the calendar plan of the competitions
- Бірлестікке нұқсан келтіретін іс-əрекеттен held by the Association, the programs and work plan of
аулақ болу.
the Association;
- Approves the provisions on the establishment of
5.2.Бірлестік мүшелері құқылы:
- Бірлестіктің басшылығына ұсынуға, сайлауға; councils, commissions and working committees;
- carries out admission to the membership of the
Жиналыстарда,
мəжілістерде,
Association and decides on their exclusion;
конференцияларда,
бұқаралық
ақпарат
- carries out other organizational and technical
құралдарында Бірлестіктің қызметінің барлық
measures on the activities of the Association.
мəселелерін, өз ұсыныстарыңызды, сонымен
6.4. The Executive Committee is headed by the
қатар Бірлестіктің басшылығына өз арызыңыз
President, who is elected
бойынша талқылауға;
General meeting for a period of 4 years on the proposal
Бірлестіктің
спорт
ғимараттарын of the Chairman of the Board.
жабдықтармен,
құрал-саймандармен The president:
пайдалануға;
- organizes the implementation of the decisions of the
Бірлестіктің
спорттық
мерекелік General Meeting and the Chairman of the Board;
жарыстарына, турнирлерге жəне басқа да іс- - acts without authority on behalf of the Association in
шараларға қатысуға;
relations with third parties;
- Бірлестіктің қызметінің жай-күйі туралы - issues powers of attorney for the right to represent the

қажетті
ақпарат
алуға,
оның
мүлік, Association in its relations with third parties;
консультациялық, ұйымдастырушылық жəне - accepts, relocates and fires the employees of the
Executive Committee, applies incentive measures to
өзге де көмек көрсетуі;
6 бап. Бірлестік басқару органдарының them and imposes disciplinary sanctions, sets the
құрылымы, қалыптастыру тəртібі жəне salaries of employees and personal allowances for
salaries in accordance with the staffing table;
құзыреті.
6.1.Басқарудың жоғарғы органы болып Бірлестік - distributes duties, as well as powers and
құрылтайшылардың Жалпы жиналысы саналады. responsibilities between members of the Executive
Committee;
Басқару органы қалған кезеңде, басқарма - disposes of the assets and funds of the Association
Төрағасы болып табылады;
within the limits established by the Chairman of the
Атқарушы органы – атқарушы комитет;
Board of the Association.
6.5. Sessions of the Council of the Association are held
Бақылаушы орган - Тексеру комиссиясы.
Жалпы жиналыс жылдық жəне кейде кезектен under the direction of the Chairman of the Board of the
тыс. Жалпы жиналысын шақыру бастамасы Association or the President, if necessary, at least twice
басқарма Төрағасы бар 2 дауыс, дауыс беруге a year.
Президенті,
вице-президент,
Тексеру The term of office of the President is 4 years. The
комиссиясы,
1/3
Бірлестігінің General Meeting has the right to extend the term of
құрылтайшылардың талап етуі бойынша office of the President.
The president:
жүзеге асырылады.
- coordinates the date and procedure for holding the
6.2. Құрылтайшылардың Жалпы жиналысының
General Meeting;
айрықша құзыретіне жатады:
- approves the agenda of the General Meeting;
- заңда белгіленген тəртіппен тіркелгеннен - Recommends to the General Meeting of candidates
кейін жарғыға толықтырулар мен өзгерістер for membership in the Executive Committee, its leader;
еңгізгеннен кейін;
organizes
execution
and
supervises
the
Бірлестіктің
құзыреттілігін
анықтау implementation of the decisions of the General
мəселелерді шешуге ерікті түрде қайта Meeting;
ұйымдастыру немесе тарату, сонымен қатар - approves the creation of councils, commissions and
Бірлестіктің
ұйымдық
құрылымын, working committees on the activities of the
өкілеттіктерін қалыптастыру жəне тоқтату Association;
сұрақтарын шешу;
- approves the senior coaches and the composition of
- атқарушы органдарға қаржылық есептілігін the national team, the list of judges, the composition of
ұсыну тəртібі мен кезеңділігін айқындау, delegations to the Kazakhstan and international
сондай-ақ бақылау органның тексеру жүргізу competitions;
- preliminarily approves the annual report of the
тəртібін жəне олардың нəтижелерін бекіту;
- Бірлестік құру немесе басқа заңды Executive Committee;
тұлғалардың
қызметіне,
сондай-ақ
өз - approves the estimate of expenses and revenues of the
филиалдары мен өкілдіктерінің шешімі туралы Association within the limits established by the
белгіленген заңнамалық актілер шегінде Chairman of the Board of the Association
6.6. The control body of the Association is the Audit
қабылдау;
Commission.
- Бірлестік қызметінің негізгі бағыттарын
6.7 To control the financial and economic activities of
айқындау;
the executive bodies of the Association, an audit
- Бірлестік қызметі мен тексеру комиссиясы commission is appointed. The Auditing Commission of
жобалар мен бағдарламаларды қарау жəне the Association is elected as a member of 3 persons.
бекіту;
The Audit Commission is elected for a period of 4
- ақшалай жəне материалдық құралдарды years, the term of office of the Audit Commission may
пайдалану жөніндегі шешім қабылдау.
be extended or terminated early.
6.3. Бірлестіктің атқарушы комитеті болып Members of the Audit Commission can not be members
of the executive and executive bodies of the
Атқарушы орган табылады.
Association.
Атқарушы комитет:
The Audit Commission carries out:
- Бірлестіктің жылдық есебі бекітуге ұсынады;
- control over the financial and economic activities of

- Бірлестіктің регламенттейтін құжаттарын, the Association, check the status of accounting records,
Бірлестіктің жарыс өткізілетін күнтізбелік execute the cost estimate.
жоспары, Бірлестіктің жұмыс жоспары мен Audits should be conducted at least once a year, the
audit committee submits reports on its work to the
бағдарламасын қарайды жəне бекітеді;
- кеңестер, комиссиялар жəне жұмыс conference for approval.
Article 7.
комитеттерін құру туралы ережені бекітеді;
- Бірлестік мүшелігіне қабылдау туралы шешім Sources of claiming property of the Association.
қабылдайды жəне оларды алып тастауды 7.1. The Association and its structural subdivisions
(branches, representative offices) may own: buildings,
жүзеге асырады;
constructions, housing stock, vehicles, equipment,
- Бірлестік қызметі бойынша өзге де ұйымдық- money, other property necessary for material support of
техникалық іс-шараларды іске асыру.
activities provided for by this Charter.
6.4.Атқарушы комитетті сайланған Президент 7.2. The property of the Association and its structural
басқарады
subdivisions (branches, representative offices) is
Жалпы жиналыс Төрағасының ұсынуы formed by:
бойынша басқарма 4 жыл мерзімге сайланады. - entrance and membership fees;
- voluntary, charitable contributions and donations, gifts
Президент:
of local and foreign citizens and organizations,
- басқарма Төрағасы жəне Жалпы жиналысты
including in foreign currency;
шешімдерін орындау үшін ұйымдастырады;
- proceeds from carrying out in accordance with the
- Бірлестіктің атынан сенімхатсыз үшінші charter of public events, lectures, exhibitions, and other
тұлғалармен қарым-қатынастарда əрекет етеді; events aimed at achieving the goals stipulated by this
- Бірлестіктің
атынан шешім қабылдауға Charter;
сенімхат береді, ол Бірлестіктің жəне оның 7.3. The accounting and statistical reporting of the
үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста;
Association is carried out in accordance with the
- Атқару комитетінің қызметкерлерінің current legislation, revenues from all activities are
қабылдау, ауыстыру жəне жұмыстан босату, directed to the statutory goals and are not subject to
оларға көтермелеу шараларын жəне тəртіптік redistribution between the members of the Association.
жаза қолданады, қызметкерлерінің лауазымдық 7.4. A branch is a separate subdivision of a legal entity
жалақы мөлшерін белгілейді жəне дербес located outside its location and carrying out all or part
үстемеақы
лауазымдық
жалақыларының of its functions, including functions of representation.
7.5. Branches and representative offices are not legal
штаттық кестеге сəйкес жүзеге асырады;
- Атқарушы комитеттің мүшелерінің өкілеттік entities. They are endowed with property by the legal
саласын
жəне
жауапкершілік
бойынша entity that created them and act on the basis of the
provisions approved by them.
міндеттерді бөледі;
Article 8.
- Бірлестіктің белгіленген шектерде Бірлестік
The procedure for introducing changes and
басқармасының Төрағасы ақша қаражаты мен
amendments to the Statue of the Association.
мүлікке иелік етеді.
8.1. Amendments and additions to the Statue are made
6.5. Бірлестігі Кеңесінің отырысы Төраға by the decision of the General Meeting adopted by 2/3
басшылығымен жүргізіледі, Бірлестік басқарма of the votes of the members of the Association Төрағасының немесе Президентінің қажеттілігіне participants of the General Meeting.
қарай, жылына кемінде екі рет өткізіледі.
8.2. The right to make proposals for introducing
Президентінің өкілеттік мерзімі - 4 жыл., changes and additions to the charter belongs to any
Жалпы
жиналыс
арқылы
Президент member of the Association. Registration of changes and
өкілеттігінің мерзімін ұзартуға құқылы.
additions to the charter is carried out in accordance with
the legislation of the Republic of Kazakhstan.
Президент:
- Жалпы жиналысын өткізу тəртібі мен Article 9.
Information about the branches and representative
уақытты келіседі;
offices of the Association.
- Жалпы жиналыстың күн тəртібін бекітеді;
9.1 The association must register Branches or
- Жалпы жиналыста Атқарушы комитеттің Representative offices in the territory of more than half
мүшелерінің
мен
оның
басшысына of the regions of the Republic of Kazakhstan.
кандидатуралар ұсынады;

Жалпы
жиналыстың
шешімдерінің Article 10.
Entrepreneurial activity of the Association.
орындалуын ұйымдастырады жəне бақылайды;
Объединение
может
осуществлять
- Бірлестік қызметінің бағыттары бойынша 10.1.
кеңестер, комиссиялар жəне жұмыс комитеттерін предпринимательскую деятельность постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей
құруын бекітеді;
- Қазақстандық жəне халықаралық жарыстарда в соответствии с законодательством РК.
аға жаттықтырушы мен құрама командасының 10.2 Доходы от предпринимательской деятельности
подлежат
налогообложению
в
құрамы, судьялардың тізімі, делегациялардың объединения
соответствии с законодательством РК.
құрамын бекітеді;
10.3.Все выручаемые средства от производственной
- Атқару комитетінің жылдық есебін алдын ала хозяйственной и иной деятельности Объединения, а
бекітеді;
также поступления от его спонсоров, от любых
- Бірлестік басқарма Төрағасы белгіленген других юридических и физических лиц, не могут
шектерде Бірлестік кірістер мен шығыстар перераспределяться между членами Объединения и
сметасын бекітеді;
направляются только на достижение целей
6.6. Бірлестіктің бақылау органы болып Тексеру Объединения, закрепленных Уставом.
Article 11.
комиссиясы табылады.
6.7 Бірлестіктің қаржы-шаруашылық қызметін The order of use of property in case of liquidation of the
атқарушы органдардың қызметін
бақылауды Association.
жүзеге
асыру
үшін
тексеру
комиссиясы 11.1. The property of the liquidated Association,
тағайындалады.
Бірлестіктің
Тексеру remaining after settlement with the budget and other
комиссиясының құрамына 3-x адам сайланады. creditors, is directed to the purposes provided for in this
Тексеру комиссиясы 4 жыл мерзімге сайланады, statue.
тексеру
комиссиясының
өкілеттік
мерзімі Article 12.
ұзартылуы немесе мерзімінен бұрын тоқтатылуы The procedure of reorganization and liquidation of the
Association.
мүмкін.
12.1. The termination of the Association's activities is
Тексеру комиссиясының мүшелері бола алмайды
carried out by voluntary reorganization or liquidation or
Бірлестіктің басшы жəне атқарушы органдардың
by a court decision.
мүшелері.
12.2. Reorganization can be carried out in accordance
Тексеру комиссиясы жүзеге асырады:
with the current legislation.
- Бірлестіктің қаржы шаруашылық қызметін 12.3. The reorganization or liquidation of the
бақылап тексереді, есепке алу жəне есептілік, Association is carried out by the decision of the General
шығыстар сметасын орындалуын бақылайды.
Meeting, not less than 2/3 of the votes of those present.
Ревизия жылына кемінде бір рет жүргізілуі тиіс, The activities of the Association may be terminated for
есептерін жəне өздерінің жұмыстары туралы other reasons stipulated by the legislation of the
тексеру комиссиясы конференцияда бекітуге Republic of Kazakhstan.
12.4. When reorganizing the Association, the rights and
ұсынады.
7-бап. Бірлестіктің мүлікті қалыптастыру obligations, the property passes to its successors
designated by the Unification Conference in accordance
көздері
with the purposes and objectives of the charter.
7.1.Бірлестігі
жəне
оның
құрылымдық
12.5. In case of liquidation of the Association, a
бөлімшелері (филиалдары, өкілдіктері) болуы
liquidation commission is created.
керек: материалдық қамтамасыз ету үшін
12.6. The property of the liquidated Association,
ғимараттар, құрылыстар, тұрғын үй қоры, көлік,
remaining after settlement with the budget and other
жабдықтар, ақша, өзге де мүлік, бұл қызмет осы
creditors, shall be directed to the purposes stipulated by
Жарғыда қарастырылған.
this Charter.
7.2. Бірлестіктің мүлкі мен оның құрылымдық
12.7. In the register on registration of liquidation of
бөлімшелерінің (филиалдарының, өкілдіктерінің) legal entities, a record is made in the justice bodies,
қалыптасады:
after which the legal entity is considered liquidated.
- кіру жəне мүшелік жарналар;
- ерікті жəне қайырымдылық жарналар мен
қайырымдылықтар, сыйлықтар, жергілікті жəне
шетелдік ұйымдар мен азаматтардың, соның

ішінде шетел валютасымен;
- түсетін түсімдерді жүргізу жарғысына сəйкес
қоғамдық іс-шаралар, дəрістер, көрмелер жəне
басқа да іс-шаралар мақсаттарына қол жеткізуге
бағытталған, ол осы Жарғыда қарастырылған;
7.3. Бірлестіктің бухгалтерлік есеп жəне
статистикалық есептілік қолданыстағы заңнамаға
сəйкес жүзеге асырылады, кірістер барлық
түрлерінің жарғылық мақсаттарға жіберіледі жəне
Бірлестік мүшелеріне қайта бөлуге жатпайды.
7.4. Заңды тұлғаның орналасқан жерінен тыс
оқшауланған бөлімшесі филиал болып табылады,
ондо ол функцияларының бір бөлігін, соның
ішінде өкілдік қызметін атқарады.
7.5.Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлғалар
болып
табылмайды.
Олар
қолданбалы
бағдарламаларды орнату жəне оларды заңды тұлға
бекіткен ережелерге сəйкес əрекет етуді қамту.
8-бап. Бірлестік Жарғысына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу тəртібі.
8.1. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар Жалпы
жиналыстың шешімі 2/3 дауыс Бірлестік
мүшелерінің - қатысушылардың Жалпы жиналысы
қабылданған бойынша енгізеді.
8.2. Жарғыға ұсыныстарды енгізу құқығы
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
Бірлестіктің əрбір мүшесіне тиесілі.
Тіркеу
жарғысына
өзгерістер
мен
толықтырулар Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
9-бап. Филиалдары мен өкілдіктері туралы
мəліметтер.
9.1.Бірлестіктің Филиалдар не Өкілдіктер аумағы
Қазақстан
Республикасы
облыстарының
жартысынан астамы тіркеуге тиіс.
Бап 10. Бірлестіктің кəсіпкерлік қызметі
10.1.Бірлестік кəсіпкерлік қызметті қанша жəне
қандай деңгейде болмасын жарғының негізгі
мақсаттарына жетуге ҚР заңдылықтарына сəйкес
іске асуы қажет.
10.2 Кəсіпкерлік қызметінен түскен кірістер
бірлестігіне ҚР заңдарына сəйкес салық
салынады.
10.3. Бірлестіктің барлық көмек құралдары,
өндірістік, шаруашылық жəне өзге де қоғамдық,
сондай-ақ демеушілерден келіп түскен, кез келген
басқа да заңды жəне жеке тұлғалардан келген
көмекті Жарғыға сəйкес Бірлестік мүшелеріне
қайта бөлуге тиым салынады, тек қана
Бірлестіктің мақсатына сай жіберіледі.
11-бап. Бірлестік таратылған жағдайда

мүлікті пайдалану тəртібі
11.1. Бірлестіктің таратылғаннан кейін қалған
бюджетпен есеп айырысу жəне өзге де
кредиторлармен
есептесу
мақсаттарына
жіберіледі, ол осы жарғыда қарастырылған.
12-бап. Бірлестік қайта ұйымдастыру жəне
тарату тəртібі.
12.1. Бірлестіктің қызметін тоқтату ерікті түрде
қайта құру, жою немесе соттың шешімі бойынша
арқылы жүзеге асырылады.
12.2.Қайта ұйымдастыру қолданыстағы заңнамаға
сəйкес жүзеге асырылуы мүмкін.
12.3.Қайта
ұйымдастыру
немесе
тарату
Бірлестіктің Жалпы жиналыстың шешімімен
жүзеге асырылады, қатысушылардың кем дегенде
2/3 дауысымен. Бірлестіктің қызметі тоқтатылуы
мүмкін
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында сəйкес басқа да негіздер бойынша.
12.4.Қайта ұйымдастыру кезінде Бірлестіктің
құқықтары
мен
міндеттері,
мүлік,
конференциямен айқындалған оның құқықтық
мирасқорларына
ауысады,
ол
Бірлестіктің
Жарғысының мақсаттар мен міндеттерге сəйкес.
12.5. Бірлестікті тарату жағдайында, тарату
комиссиясын құралады.
12.6.Таратылған Бірлестіктің кейін бюджетпен
есеп айырысу жəне өзге де кредиторлармен есеп
айрысудан
қалған
бюджет жарғы бойынша
мақсаттарға жіберілуі қарастырылған.
12.7.Тіркеліміне тіркеу туралы заңды тұлғалар
əділет органдарында жазба енгізеді, содан кейін
осы заңды тұлға таратылды деп есептеледі.

Басқарма төрағасы/Chairman of the Board:
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