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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Объединения юридических лиц «Казахстанская Ассоциация Инженерного
Образования KAZSEE» (далее по тексту Ассоциация») является общественной 
некоммерческой организацией в форме объединения юридических лиц. Ассоциация 
представляет собой организационно-правовую форму объединения на 
общереспубликанском уровне субъектов частного предпринимательства и 
некоммерческих организаций в целях координации совместной деятельности по развитию 
инженерного образования и инженерной деятельности во всех их проявлениях в 
Республике Казахстан.

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами 
Республики Казахстан «О некоммерческих объединениях», «Об общественных 
Объединениях», иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, а также с 
Принятым на основе законодательства Республики Казахстан настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование Ассоциации:

На государственном языке -  Зацды тұлғалар бірлестігі «Қазақстанның инженерлік білім 
Ассоциациясы KAZSEE»
На русском языке -  Объединение юридических лиц «Казахстанская Ассоциация 
Инженерного образования KAZSEE»
На английском языке - union of legal entities «Kazakhstan Association for Engineering 
Education KAZSEE»

1.4. Сокращенное наименование Ассоциации:

На государственном языке - ЗТБ «KAZSEE ҚИБҚ»
На русском языке - ОЮЛ «КАИО KAZSEE»
На английском языке - ULE «КАЕЕ KAZSEE»

1.5. Местонахождение постоянного действующего органа Ассоциации:
Республика Казахстан, индекс 050062, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон
1, дом 36.

1.6. Ассоциация осуществляет свою деятельность на всей территории Республики
Казахстан и не ограничен во времени. В областных и иных административно-
территориальных образованиях республики могут создаваться территориальные,
региональные, местные структурные подразделения Ассоциации (представительства, 
филиалы), действующие в соответствии с законодательством Республики Казахстан на 
основе настоящего устава.

1.7. Учредителями (членами) Ассоциации могут быть коммерческие, а также
некоммерческие организации, функционирующее в форме объединений, субъектов
частного предпринимательства. Состав учредителей Ассоциации, порядок совместной 
деятельности по его созданию, условия передачи Ассоциации в собственность имущества, 
порядок пользования и распоряжения имуществом, а также вопросы участия учредителей 
(членов) в управлении Ассоциации определяются Учредительным договором настоящим 
Уставом.



2. ПРАВОВОЙ СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ

2.1. Ассоциация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
банковские счета, в том числе валютный, печать, штамп, бланки со своим наименованием, 
а также может иметь флаг, собственную эмблему и другие средства визуальной 
идентификации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.

2.2. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации.

2.3. Правовое положение и деятельность Ассоциации регламентируется 
законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Учредительным 
договором, внутренними положениями, регламентами и исполнительно
распорядительными документами.

2.4. Ассоциация может заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, 
поскольку это соответствует его уставным целям. Получаемые из любых источников 
средств направляются на уставные цели и не распределяются между учредителями 
(членами) Ассоциации в качестве их дохода.

2.5. Ассоциация для выполнения уставных задач и достижения поставленных целей 
вправе осуществлять весь комплекс прав и полномочий юридического лица, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе от своего имени 
совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в судебных органах.

2.6. Ассоциация обладает обособленным имуществом, может быть собственником зданий, 
сооружением, оборудования, инвентаря, денег, ценных бумаг, товарных знаков, печатных 
изданий и иного имущества и осуществляет владение, пользование и распоряжение этим 
имуществом в целях реализации своих задач в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

2.7. Ассоциация вправе безвозмездно получать от юридических и физических лиц 
имущество, спонсорскую помощь, в том числе денежные средства и гранты, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.8. Ассоциация вправе заниматься просветительской и учебно-методической работой, 
организовывать и проводить обучающие семинары, выпускать справочную, 
просветительскую, учебную и рекламную продукцию, иметь тематические газеты, и 
журналы, а также осуществлять иную не запрещенную законодательством деятельность, 
направленную на реализацию уставных задач.

2.9. Для достижения уставных целей и задач Ассоциация взаимодействует с 
центральными и местными органами власти, уполномоченными центральными 
исполнительными органами, научными и учебными учреждениями, иностранными, 
международными и иными организациями, может вступать в международные 
некоммерческие (неправительственные) организации, проводить и участвовать в 
проведении международных конференций, круглых столов и иных мероприятий.



2.11. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, 
осуществляют свою деятельность от имени Ассоциации на основе законодательства и 
утвержденных в установленном порядке внутренних регламентов и положений.

2.12. Ассоциация не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по 
обязательствам Ассоциации. Вмешательство в деятельность Ассоциации 
государственных, общественных и иных органов, не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.13. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом в пределах, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Ассоциация не несет 
ответственности по обязательствам своих учредителей (членов), учредители (члены) 
Ассоциации самостоятельны в своих действиях и не несут ответственности за 
деятельность органов управления Ассоциации.

2.14. Лицензируемые виды деятельности Ассоциация осуществляет только в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан.

2.15. Ассоциация вправе создавать некоммерческие организации, в том числе научные, 
культурные, образовательные, вступать в международные неправительственные 
организации.

2.16. Ассоциация в порядке, установленном законодательством, а также внутренними 
регламентами и положениями, применяет систему мер поощрения юридических и 
физических лиц, добившихся эффективных результатов. К числу, таких мер могут 
относиться: присвоение почетных званий и знаков Ассоциации, награждение грамотами, 
призами и денежными премиями. При достижении выдающихся результатов в развитии 
инженерного образования и инженерной деятельности в установленном 
законодательством порядке инициирует награждение отличившихся лиц 
государственными наградами.

2.17. Органы управления Ассоциации осуществляют свою деятельность на основе 
принципов:
- строгого соответствия законодательству Республики Казахстан;
- независимости и самостоятельности своих учредителей (членов);
- гласности и открытости;
- добровольности учредительства (членства);
- подотчетности органов управления.

2.18. Вопросы, нерегламентированные настоящим уставом, органы управления 
Ассоциации решают на основе действующего законодательства Республики Казахстан.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Целью деятельности Ассоциации является содействие совершенствованию и 
развитию в Казахстане инженерного образования и инженерной деятельности во всех их 
проявлениях относящихся к учебному, научному, инновационному, и технологическому 
направлениям, включая процессы преподавания, аккредитации учебных программ. 
Консультирования, исследования, разработки инженерных решений, коммерциализации и



трансферта технологий, оказания широкого спектра образовательных услуг, обеспечения 
связей с общественностью, производством и наукой.

3.2. Предметом деятельности Ассоциации:

создание условий для наиболее эффективной реализации творческого потенциала членов 
Ассоциации в интересах развития инновационного развития республики; 
представление законных интересов, содействие защите профессиональных, гражданских, 
социальных, авторских и смежных прав членов Ассоциации;
развитие международных связей и контактов в области инженерного образования, 
содействие интеграции казахстанских ученых, преподавателей технических высших 
учебных заведений и дипломированных инженеров в международное научно- 
образовательное пространство;
содействие постоянному повышению качества инженерного образования для его 
соответствия международному уровню;
Ассоциация решает следующие задачи:
содействует построению системы и созданию условий для подготовки и становления 
новой генерации высокообразованных профессионалов в области инженерии, способных 
реализовать устойчивое динамическое развитие экономики и прорывное развитие 
различных областей практики;
проводит аккредитацию и сертификацию естественно-научных и инженерно-технических 
образовательных программ;
оказывает поддержку и реализацию деятельности в области обеспечения качества 
образования
проводит повышение квалификации инженеров
проводит сертификацию выпускников естественно-научных и инженерно-технических 
специальностей
разрабатывает и постоянно актуализирует доктрину инженерного образования, участвует 
в разработке образовательных стандартов;
содействует концентрации инженерного и научного потенциала Казахстана, членов 
Ассоциации на прорывных технологиях и направлениях для решения проблем, созданию 
условий для полноценной жизни населения Казахстана;
содействует восстановлению и развитию инженерных школ Казахстана, эффективному их 
использованию для реализации стратегии устойчивого развития страны и вхождения в 50 
наиболее конкурентоспособных стран мира;
проводит активную деятельность, направленную на объединение усилий государства, 
образовательных учреждений, организаций, предприятий и общественности для 
реализации приоритетного развития инженерного образования на основе прогрессивных 
педагогических идей, использования «высоких» образовательных технологий, сочетания 
лучших отечественных традиций подготовки инженеров и зарубежного опыта; 
проводит независимую общественную и научную экспертизу государственных и частных 
программ развития и совершенствования инженерного образования в Казахстане, 
нормативно-правовых актов, научно-исследовательских программ, разработок, 
изобретений и открытий в соответствии с заключенными в установленном порядке 
соглашениями;
проводит исследования проблем профессионального образования, содействует 
становлению новых организационных образовательных структур (дистанционное 
обучение, "виртуальный университет", непрерывное образование и т.д.)



содействует развитию инженерных учебных заведений и факультетов, созданию 
современной материально-технической базы инженерного образования; 
содействует совершенствованию содержания инженерного образования, обеспечению его 
фундаментализации, гуманитаризии и профессионализации, формированию в системе 
инженерного образования высокого уровня информационной культуры, ориентации 
языковой подготовки на практическое свободное владение тремя языками: казахским, 
русским и иностранным как средством межкультурной коммуникации, расширение 
академической мобильности студентов для повышения качества инженерного 
образования;
содействует совершенствованию системы переподготовки и повышения квалификации 
преподавательского состава инженерных высших учебных заведений и инженерного 
корпуса страны;
содействует установлению и развитию связей и кооперации с союзами, фондами и 
зарубежными учебными заведениями, организует взаимные обмены специалистами, 
стажерами, аспирантами и студентами, обучение иностранных студентов и аспирантов в 
Казахстане, а также обмен идеями и опытом работы по совершенствованию высшего 
образования и инженерной деятельности, для решения проблем "включенного" и 
"маршрутного" обучения;
создает систему поддержки на общественно значимом уровне качества инженерного 
образования и престижности инженерной деятельности;
пропагандирует новые образовательные технологии подготовки инженеров, лидеров 
инженерного образования различных стран мира;
содействует развитию диалога и совершенствованию сотрудничества между членами 
Ассоциации, объединению и координации их высшего инженерного образования; 
осуществляет мониторинг и анализ международного, межрегионального, казахстанского 
регионального рынка интеллектуального труда и интеллектуальной продукции; 
принимает участие в повышении квалификации членов Ассоциации, углублении их 
специальных знаний, организует курсы повышения по инновациям в инженерном 
образовании;
участвует, организует и проводит научно-методические и научно-практические 
конференции, симпозиумы, семинары, творческие дискуссии, академические чтения по 
проблемам инженерного образования и инженерной деятельности;
организует и проводит встречи с ректорами и проректорами высших учебных заведений 
инженерного профиля, деканами факультетов и заведующими кафедрами; 
проводит конкурсы, смотры, выставки инженерных идей и разработок по различным 
номинациям с целью поиска и поддержки наиболее эффективных идей, технологий и 
разработок, участвует в международных выставках инженерных образовательных 
программ, призванные содействовать развитию высшего инженерного образования; 
учреждает премии, стипендии, иные поощрения за лучшие научные работы и разработки 
высокоэффективных технологий по тематике Ассоциации;
осуществляет издательскую деятельность, участвует в разработке и реализации 
программы подготовки и выпуска сборников, монографий, энциклопедических и научно- 
популярных изданий, регулярных информационно-аналитических обзоров по проблемам 
инженерного образования;

3.3. Создает сайты в системе интернет* www-серверы по проблемам инженерного 
образования, а также выпускает собственные электронные бюллетени.



4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

4.1. Членство в Ассоциации является добровольным, членами Ассоциации могут быть 
республиканские, отраслевые, региональные (областей, городов республиканского 
значения и столицы) и иные объединения субъектов частного предпринимательства 
(некоммерческие организации), субъекты частного предпринимательства (коммерческие 
организации), а также физические лица, признающие Устав Ассоциации, разделяющие его 
цели и Задачи, оплатившие вступительные и членские взносы, участвующие в 
деятельности Ассоциации.

4.2. Учредители Ассоциации являются его Членами. Члены Ассоциации имеют равные 
права и равные обязанности.

4.3. Ассоциация является открытой общественной некоммерческой организацией. 
Количество его членов неограниченно.

4.4. Прием в Ассоциацию осуществляется на основании письменного заявления лица, 
имеющего намерение вступить в члены Ассоциации. Письменное заявление составляется 
на имя исполнительного органа Ассоциации, и подписывается лицом, имеющим 
намерение вступить в члены Ассоциации, либо его уполномоченным представителем, 
далее «претендент»

4.5. Претендент на вступление в Ассоциацию представляет наряду с письменным 
заявлением исполнительному органу следующие документы:
-Документ (протокол либо решение) уполномоченного органа претендента, с решением о 
вступлений в членство Ассоциации (оригинал).
- Устав претендента (для юридического лица) (нотариально заверенная копия);
- Свидетельство и/или справка о государственной регистрации претендента (для 
юридического лица) (копия);
- иные документы, подтверждающие правоспособность претендента;

4.6. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается простым большинством голосов 
членов союза. Голосование может проводиться путем очного или заочного голосования.

4.7. Бюллетени для заочного голосования, с указанием повестки дня направляются 
исполнительным органом Ассоциации членам Ассоциации со всеми необходимыми для 
принятия решения документами в 3-дневный срок с момента поступления письменного 
заявления. Члены Ассоциации в 10-дневный срок, обязуются принять решения по всем 
вопросам повестки дня и направить бюллетень Исполнительному органу.

4.8. На основании результатов голосования исполнительный орган Ассоциации готовит 
протокольное решение, отражающее результаты голосования, о приеме претендента в 
Ассоциацию либо об отказе в приеме утверждается Президентом Ассоциации и 
рассылается членам Ассоциации.

4.9. О принятом решении в 3-х дневный срок после принятия протокольного решения 
исполнительный орган информирует претендента на членство в Ассоциации и в случае 
приема выдает свидетельство установленной формы.

4.10. Отказ в приеме в члены Ассоциации не исключает возможность повторного 
обращения о членстве после устранения причин, послуживших основанием для отказа.



4.11. Права и обязанности членов Ассоциации возникают с момента выдачи 
свидетельства, установленной формы о принятии в члены Ассоциации и включения 
нового Члена в реестр Членов Ассоциации.
4.12. Порядок уплаты вступительных и членских взносов, вновь принятыми Членами 
определяется исполнительным органом Ассоциации.

4.13. Члены Ассоциации имеют право:
- принимать участие в деятельности Ассоциации, в деятельности его филиалов и 
представительств;
- избирать и быть избранными в руководящие, консультативно-совещательные и 
контрольно-ревизионные органы Ассоциации;
- участвовать в работе выборных органов Ассоциации в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом, внутренними регламентами и положениями;
- участвовать в голосовании по приему новых членов Ассоциации и исключению из 
членов Ассоциации;
- выдвигать предложения и инициативы по развитию инженерного образования и 
инженерной деятельности, и совершенствованию деятельности Ассоциации и его 
структурных подразделений;
- участвовать в работе функционирующих на постоянной и временной основе рабочих 
групп, комиссий и иных органов Ассоциации и его структурных подразделений;
- получать информацию о деятельности Ассоциации и его органов;
- получать методическую, организационную, правовую и иную помощь по предмету 
деятельности Ассоциации;
- в приоритетном порядке использовать возможности материально-технической и учебной 
базы Ассоциации;
- выступать от имени Ассоциации по поручению его исполнительного органа;
- публиковать в изданиях Ассоциации материалы;
- пользоваться первоочередным правом на обучение, стажировку или переподготовку в 
порядке, определенном внутренними регламентами Ассоциации;
- свободно выйти из Ассоциации на основании письменного заявления.

4.14. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать Устав Ассоциации, всемерно способствовать реализации целей и задач 
Ассоциации;
- развивать сотрудничество и взаимную поддержку членов Ассоциации;
- выполнять решения органов управления Ассоциации по развитию инженерного 
образования и инженерной деятельности;
- своевременно оплачивать вступительные и ежегодные членские взносы;
- не совершать действий, дискредитирующих Ассоциации.

4.15. Членство в Ассоциации не налагает на членов каких-либо ограничений в сфере их 
общественной, производственной, коммерческой и иной деятельности.

4.16. При выходе из членов Ассоциации вступительные и членские взносы возврату не 
подлежат.

4.17. Члены Ассоциации вправе выйти из членства в любое время, в том числе и до 
окончания финансового года.

4.18. Вход или выход из членства Ассоциации оформляется решением общего собрания 
членов Ассоциации, на основании письменного заявления о входе или выходе из



членства, с приложением решения компетентного органа члена Ассоциации о выходе из 
членства Ассоциации.

4.19. Исключение из членов Ассоциации допускается в случае совершения действий, 
дискредитирующих Ассоциации, за невыполнение обязательств по уплате вступительных 
ежегодных членских взносов, а также за неоднократное игнорирование решений органов 
управления Ассоциации.

4.20. Исключение из членов Ассоциации производится по инициативе исполнительного 
органа, либо одной трети членов Ассоциации. Решение об исключении принимается 
решением общего собрания членов Ассоциации.

4.21. При принятии решения об исключении из членов Ассоциации исполнительный орган 
Ассоциации исключает бывшего члена из реестра членов Ассоциации.

5. СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ

5.1. Структуру Ассоциации составляют:
- центральный орган Ассоциации, включающий в себя исполнительный, контрольный, 
консультативно-совещательные и иные органы;
- структурные подразделения центрального органа;
- филиалы;
- представительства.
5.2 Филиалы Ассоциации являются обособленными территориальными подразделениями, 
расположенными вне места нахождения центрального органа Ассоциации и 
выполняющими часть функций Ассоциации в соответствие с внутренними положениями и 
регламентами. Филиалы Ассоциации не являются юридическими лицами. Руководители 
филиалов назначаются исполнительным органом Ассоциации и осуществляют свои 
функции по его доверенности.
Филиал Ассоциации в последующем может быть преобразован в некоммерческую 
организацию в порядке и форме, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан.
5.3. Представительства Ассоциации являются обособленными подразделениями, 
расположенными вне места нахождения центрального органа и функционирующие в 
соответствии с внутренними положениями и регламентами Ассоциации. Руководители 
представительств назначаются исполнительным органом Ассоциации и осуществляют 
свои функции по его доверенности.
Представительства Ассоциации не являются юридическими лицами.
5.4. Филиалы и представительства Ассоциации подлежат учетной регистрации в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ

6.1 Ассоциации вправе иметь любое имущество, необходимое ему для обеспечения своей 
деятельности и реализации уставных задач.

6.2. Имущество Ассоциации формируется за счет:
- имущества передаваемого учредителями (членами) Ассоциации и пополняемого ими в 
ходе деятельности;
- вступительных и ежегодных членских взносов, уплачиваемых Ассоциации его членами; 
-добровольных пожертвований, грантов и иных, не противоречащих законодательству 
поступлений;



- поступление от издательской и рекламной деятельности;
- средств от проведения конференций, семинаров, презентаций, круглых столов иных 
мероприятий;
- средств от проведения обучающих семинаров, курсов и иных форм учебной 
деятельности;
- средств от реализации символики ассоциации флагов, значков, эмблем, вымпелов и иных 
средств визуальной идентификации;
- поступлений (дохода) от реализации товаров, работ, услуг в допустимых 
Законодательством Республики Казахстан случаях;
- иных источников поступлений, не противоречащих законодательству Республики 
Казахстан.

6.3. Все приобретенное имущество, включая собственностью Ассоциации.

6.4. Имущество Ассоциации используется в соответствии с целями, предусмотренными 
настоящим уставом и не подлежит распределению между его членами.

6.5. Ассоциация в соответствии с решением высшего органа управления может создавать 
резервные фонды и резервировать материальные средства для решения уставных задач.

6.6. Финансовый год ассоциации соответствует календарному году.

6.7. Деятельность Ассоциации осуществляется в полном соответствии с налоговым, 
таможенным, гражданским и иным действующим законодательством Республики 
Казахстан.

7. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

7.1. Органами ассоциации являются:
- общее собрание членов Ассоциации;
- единоличный исполнительный орган Ассоциации - Президент Ассоциации;
- контрольный орган Ассоциации - контрольно-ревизионная комиссия Ассоциации.

7.2 Компетенция органов управления Ассоциации, круг полномочий и порядок их 
осуществления устанавливаются действующим законодательством и настоящим Уставом.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

8.1. Общее собрание членов ассоциации является высшим органам управления и вправе 
принимать решения по любым вопросам деятельности Ассоциации.
8.2 К исключительной компетенции общего собрания Ассоциации относятся:
- принятие решений о добровольной реорганизации и ликвидации Ассоциации;
- определение компетенции исполнительных и контрольных органов Ассоциации;
- утверждение организационной структуры, утверждение порядка формирования и 
прекращения полномочий органов и управления;
- определение порядка и периодичности предоставления финансовой отчетности 
исполнительного органа, а также порядка проведения проверок контрольно - 
ревизионным органом и утверждения результатов проверок;
- принятие решений об участии Ассоциации в создании и деятельности других 
юридических лиц, о создании филиалов и представительств;
- принятие решения об избрании Президента Ассоциации;
- принятие решений о размере вступительного и ежегодных членских взносов, и иных 
членских взносов;



- принятие решения об утверждении состава контрольно-ревизионного органа 
Ассоциации и положении о нем;
- участие в решении вопросов членства в Ассоциации и исключении их членов в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом.

8.3. Общее собрание членов Ассоциации собирается по инициативе исполнительного 
органа Ассоциации, либо по инициативе не менее 1/3 членов Ассоциации, по мере 
необходимости, но не менее одного раза в год.

8.4. Решение общего собрания принимается простым большинством голосов.

8.5. Для оперативного решения вопросов участия высшего органа управления в текущей 
деятельности Ассоциации и полной реализации своей уставной компетенции, включая 
вопросы приема в члены Ассоциации и исключения из членов Ассоциации, может 
применяться заочная форма голосования с применением электронных средств связи, либо 
факсимильной связи, с дальнейшим предоставлением оригиналов бюллетеней нарочно 
либо посредством почтовой связи.

8.6. Бюллетени для проведения заочного голосования с указанием вопросов повестки дня 
и с сопроводительными документами для объективного принятия решения рассылаются 
исполнительным органом с помощью электронных средств связи (на электронную почту) 
члена общего собрания Ассоциации с указанием срока рассмотрения документов и 
представления своих замечаний и предложений, а так же результатов голосования.

8.7. На основании поступивших замечаний и предложений, а так же результатов 
голосования, исполнительный орган готовит протокол заседания общего собрания, 
отражающий результаты рассмотрения повестки дня и итоги голосования.

8.8. Протокол заседания общего собрания по результатам как очного, так и заочного 
голосования проведенного с применением электронных средств связи подписывается 
председателем и секретарем собрания.

8.9. Детальный порядок заочного голосования по вопросам повестки дня и отражения 
результатов голосования устанавливается внутренними правилами, утвержденными 
высшим органом управления.

8.10. Организационно-техническое сопровождение, протокол и подготовку материалов к 
собраниям высшего органа обеспечивает исполнительный орган Ассоциации.

9. ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ

9.1. Президент Ассоциации является единоличным исполнительным органом управления 
в период между заседаниями высшего органа управления.

9.2. Президент Ассоциации избирается высшим органом управления Ассоциации сроком 
на пять лет и подотчетен в своей деятельности высшему органу управления.

9.3 Президент Ассоциации может иметь заместителями вице-президентов, генерального 
секретаря Ассоциации и определять их компетенцию;



9.4 Президент Ассоциации компетентен рассматривать все вопросы деятельности 
Ассоциации за исключением вопросов, составляющих предмет исключительной 
компетенции высшего органа управления.

9.5 В компетенцию Президента Ассоциации входят:
- осуществление текущего руководства деятельности Ассоциации в период между 
заседаниями высшего органа управления;
- созыв заседаний высшего органа управления и подготовка проектов повестки дня 
заседаний;
- реализация решений высшего органа управления;
-утверждение всех внутренних положений и регламентов за исключением нормативных 
документов, составляющих предмет компетенции высшего органа управления;
- без доверенности представление интересов Ассоциации в высших органах 
государственной власти и управления, в международных и национальных 
неправительственных организациях;
-определение основных направлений, приоритетов и форм практической деятельности 
Ассоциации по реализации его уставных задач;
- разработка стратегии и тактики развития Ассоциации в реализации задач и задач

v  Ассоциации;
- утверждение форм документов Ассоциации, включая бюллетень голосования, 
свидетельство о членстве и т.д.;
- утверждение атрибутики Ассоциации, включая образцы флагов, вымпелов, эмблем, 
значков, удостоверений, грамот т.д.;
-в пределах своей компетенции распоряжается имуществом и денежными средствами 
Ассоциации, имеет право первой подписи на финансовых документах, открывает 
расчетный и иные счета Ассоциации в банковских учреждениях, выдает доверенности;
- назначение своих заместителей (вице-президентов, генеральных секретарей) 
руководителей филиалов и представительств и иных должностных лиц Ассоциации;

9.6. Президент Ассоциации по вопросам, отнесенным к его компетенции, издает приказы 
и распоряжения;

9.7. Президент Ассоциации несет ответственность за финансово-хозяйственную 
деятельность Ассоциации

I
10. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АССОЦИАЦИИ

10.1. Ведомственный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации 
осуществляется его контрольно -ревизионной комиссией.

10.2. Количественный и персональный состав контрольно-ревизионной комиссии 
утверждается высшим органом управления и не может быть менее трех человек.

10.3. Контрольно-ревизионная комиссия состоит из представителей членов Ассоциации. В 
состав контрольно-ревизионной комиссии не могут входить Президент Ассоциации, его 
заместители, персонал исполнительного органа Ассоциации и лица, состоящие с ними в 
близком родстве, а также, получающие от Ассоциации вознаграждение в какой-либо
форме.

10.4. В своей деятельности контрольно-ревизионная комиссия руководствуется 
Положением, утвержденным высшим органом управления Ассоциации.
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10.5 Контрольно-ревизионная комиссия может проводить как плановые так и внеплановые 
проверки. Проверки могут проводиться как по собственной инициативе, так и по 
инициативе высшего органа управления или Президентом Ассоциации.

10.6. Плановые проверки могут проводиться один раз в год. Внеплановые проверки 
Проводятся по конкретным сигналам о нарушениях и носят выборочный, тематический 
характер.

10.7. Полномочиями членов контрольно-ревизионной комиссии предусматривается право 
беспрепятственного доступа к документам и материалам, а также возможность получения 
личных объяснений персонала исполнительного органа в связи с проводимой проверкой.

10.8. Деятельность контрольно-ревизионной комиссии не должна наносить ущерба 
нормальному режиму работы Ассоциации.

10.9. Результаты проверок и ревизий рассматривается на заседании высшего органа, а 
также Президентом Ассоциации.

11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

11.1. Деятельность Ассоциации прекращается путем реорганизации или ликвидации в 
соответствий с гражданским кодексом, Законом «О некоммерческих организациях» и 
иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

11.2. Ассоциация может быть реорганизован или ликвидирован добровольно, по решению 
не менее двух третей учредителей (членов) Ассоциации, либо принудительно по решению 
суда.

11.3. Порядок формирования и деятельности ликвидационной комиссии регламентируется 
действующим законодательством Республики Казахстан.

11.4. При ликвидации Ассоциации его собственность или средства, полученные от его 
реализации, не могут быть распределены между учредителями (членами) Ассоциации.

11.5. По решению высшего органа управления имущество, оставшееся после расчетов с 
кредиторами и персоналом Ассоциации в установленном законодательном порядке, 
передается некоммерческим организациям, преследующим цели развития пчеловодства.

Подпись лица, уполномоченного Протоколом общего собрания подписать Устав:
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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 «Қазақстанның инженерлік білім Ассоциациясы KAZSEE» заңды тұлғалар 
бірлестіғі (бұдан былай мэтін бойынша - Қауымдастық) заңды тұлғалардың бірлесу 
нысанындағы коммерциялық емес ұйым болып табылады. Қауымдастық Қазақстан 
Республикасында инженерлік білім мен инженерлік қызметтің дамыту бойынша бірлескен 
қызметті жүйелеу мақсатындағы жеке кәсіпкерлік субъектілер мен коммерциялық емес 
ұйымдардың жалпы республикалық деңгейдегі бірлестіғінің ұйымдық-кұкықтық нысанын 
білдіреді.
1.2. Қауымдастық қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексіне, «Коммерциялық емес ұйымдар туралы», 
Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының басқа да 
нормативтік қүқықтық актілеріне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасы 
негізінде қабылданған осы Жарғыға сэйкес атқарады.

1.3. Қауымдастықтың толық атауы:

Мемлекеттік тілде - Зангты тулгалар бірлестігі «Казакстаннын инженерлік білім 
Ассоциациясы KAZSEE»
Орыс тіліиде - Объединение юридических лиц «Казахстанская Ассоциация инженерного 
образования KAZSEE»
Ағылшын тілінде -  Union of legal entites «Kazakhstan Association for Engineering Education 
KAZSEE»
1.4. одағының қысқартылған атауы:
Мемлекеттік тілде - ЗТБ «KAZSEE КИБА»
Орыс тілінде - ОЮЛ «КАИО KAZSEE»»
Ағылшын тілінде - ULE «КАЕЕ KAZSEE»
1.5. Қауымдастықтың тұрақты әрекет ететін органының орналасқан жері:
Қазақстан Республикасы, әріпсан 050062, Алматы қаласы, Ауэзов ауданы, 1 
шағынауданы, 36 үй.

1.6. Қауымдастық қызметін Қазақстан Республикасың бүкіл аумагында атқарады жэне 
уақыт жағынан шектелмеген. Республиканың облыстық, басқа да экімшілік-аумақтық 
кұрылымдарында осы Жарғының негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес қызмет атқаратын Қауымдастық аумақтық, аймақтық, жергілікті құрылымдық 
бөлімшелері құрылуы мүмкін.

1.7. Коммерциялық ұйымдар, сондай-ақ жеке кәсіпкерлік субъектілердіц бірлестігі 
нысанында қызмет атқаратын коммерциялық емес ұйымдар Қауымдастықтың 
кұрылтайшылары (мүшелері) бола алады. Қауымдастықтыц қүрылтайшылар құрамын 
кұру бойынша бірғе қызмет атқару тэртібі, Қауымдастықтың меншігіне мүлік беру 
талаптары, мүлікті пайдалану жэне өкімдік ету тэртібі, сондай-ақ қүрылтайшылардыц 
(мүшелерінің) Қауымдастықты басқаруға қатысты мәселелері Қүрьштай шартымен немесе 
негізгі Жарғымен анықталады.

2. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІЖӘНЕ Қ¥ЗЫРЕТІ

2.1. Қауымдастықтыц негізгі иэні болып оқу, ғылыми, инновациялық жэне технологиялық 
бығыттарға жататын, соныц ішінде оқыту, кецес беру, зерттеу, инженерлік шешімдер 
эзірлеу, коммерциялау жэне технологиялар • трансферті үдерістері, Қазақстандағы 
инженерлік білім мен инженерлі қызметтің барлық жағынан жан-жақты көрінуін 
жетілдіруі мен дамытуға жәрдемдесу, білім беру қызметін кец спектрде көрсету,
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жұртшылықпен, өндіріспен жэне ғылыммен байланысты қамтамас ету табылады.

2.2. Республиканец инновациялық дамуы мүдцесінде қауымдастық мүшелерінің 
шығармашылық әлуетін неғұрлым тиімді іске асыру үшін жағдай жасау.

2.3. Қауымдастықтың кұқықтық жағдайы мен қызметі Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен, осы Жарғымен, Құрылтай шартымен, ішкі ережелермен, регламенттермен, 
атқарушы-өкімдік етуші кұжаттармен реттеледі.

2.4. Қауымдастық жарғылық мақсаттарына сәйкес келген жағдайда ғана кәсіпкерлік 
қызметпен айналыса алады. Кез келген көздерден алынатын құралдар жарғылық 
мақсаттарға жұмсалады жэне Қауымдастықтың кұрылтайшылары (мүшелері) арасында 
олардың кірісі ретінде бөлінбейді.

2.5. Қауымдастық жарғылық мақсаттарын орындап, алдына қойған мақсаттарына қол 
жеткізу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылган заңды түлға 
қүқықтары мен өкілеттіктерінің бүкіл кешенін атқаруға, соның ішінде өз атынан 
мәмілелер жасауға, мүліктік жэне жеке мүліктік емес қүқықтарды атқаруға, міндеттерді 
көтеруге, сот органдарында талап - арыз беруші жэне жауап беруші болуға күқылы.

2.6. Қауымдастықтың оқшауланған мүлкі бар, ғимараттардың, имараттардың, 
жабдықтардың, инвентарьдің, ақшаның, бағалы қағаздардың, тауар белгілердің, баспа 
өнімдерінің, басқа да мүліктік меншік иесі бола алады, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сэйкес міндеттері жүзеге асыру үшін осы мүлікті иеленеді, пайдаланады, 
өкімдік етеді.

2.7. Қауымдастық заңды жэне жеке түлғалардан өтеусіз мүлік, демеушілік көмек, соньщ 
ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сэйкес ақша қаражаттары мен гранттар 
алуға қүқылы.

2.8. Қауымдастық ағартушылық жэне оқу-әдістемелік жұмыспен айналысуға, оқу 
семинарларын үйымдастыруға жэне өткізуге, анықтамалық, ағартушылық, оқу жэне 
жарнама өнімдерін шығаруға, тақырыптық газеттер мен журналдарға ие болуға, сондай-ақ 
жарғылық міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған, заңнамен тыйым салынбаған басқа 
кызметті атқаруға қүқылы.

2.9. Жарғылық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу үшін Қауымдастық орталық жэне 
жергілікті өкімет органдарымен, уәкілетті орталық атқарушы органдармен, ғылыми жэне 
оку мекемелерімен, шетелдік, халықаралық, басқа да ұйымдармен өзара әрекет етеді, 
халықаралық комемерциялық емес (өкіметтік емес) үйымдарға кіре алады, халықаралық 
конференциялар, дөнгелек үстелдер, омарташылықтың дамуына жэне таратылуына 
көмектесу мақсатынды басқа да іс-шаралар атқара алады жэне қатыса алады.

2.10. Қауымдастық Қазақстан Республикасының аумағында республика заңнамасына 
сэйкес филиалдар құруға жэне өкілдіктер ашуға қүқылы.

2.11. Қауымдастықтың филиалдары мен өкілдіктері заңды түлғалар емес, заңнаманың 
жэне белгіленген тэртіпте бекітілген ішкі регламенттер мен ережелердің негізінде 
Қауымдастықтың атынан қызмет атқарады.

2.12. Қауымдастық мемлекеттік міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Мемлекет
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Қауымдастықтың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Заңнамен арнайы өкілеттік 
берілген органдарды қоспағанда, мемлекеттік, қоғамдык, басқа да органдардың 
Қауымдастықтың қызметіне араласуына жол берілмейді.

2.13. Қауымдастық міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
қарастырьшған бар мүлкімен жауап береді. Қауымдастық кұрылтайшыларынын 
(мүшелерінің) міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді. Қауымдастық 
кұрылтайшылары (мүшелері) өз эрекеттерінде дербес эрекет етеді жэне Қауымдастықтың 
басқару органдарының қызметі үшін жауапкершілік көтермейді.

2.14. Қауымдастық лицензия алынатын қызмет түрлерін Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен белгіленген тэртіпте ғана атқарады.

2.15. Қауымдастық коммерциялық емес ұйымдар қүруға, соның ішінде ғылыми, мәдени, 
білім үйымдарын күруға, халықаралық өкіметтік емес үйымдарға кіруге күқылы.

2.16. Қауымдастық ішкі регламенттермен жэне ережелермен белгіленген тэртіпте 
омарташылықты дамытуда тиімді нәтижелерге қол жеткізген заңды жэне жеке түлғаларды 
ынталандыру шаралар жүйесін қолданады. Осындай шаралар қатарына Қауымдастықтың 
кұрмет атақтары мен белгілерін беру, мадақ қағаздыранмен марапаттау, заттай жэне 
акшалай сыйлықтар беру жатады. Қауымдастық инженерлік білім мен инженерлік 
қызметтің дамытуда үлы нәтижелерге қол жеткізген жағдайда ерекшеленген түлғалардың 
заңнамамен белгіленген тэртіпте мемлекеттік наградалармен марапаттапуы турапы 
бастама көтереді.
2.17. Қауымдастықтың басқару органдары келесі қағидаттар негізінде қызмет атқарады:
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қатаң сэйкес түрде;
- кұрылтайшыларының (мүшелерінің) тәуелсіздігі жэне дербестігі;
- жариялық жэне ашық болу;
- кұрылтайшыларының (мүшелерінің) еріктілігі;
- басқару органдарының есептілігі;

2.18. Осы Жарғымен реттелмеген мәселелерді Қауымдастықтың басқару органдары 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының негізінде шешеді.

3. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ПӘНІ МЕН МАҚСАТТАРЫ

3.1. Қазақстандағы инженерлік білім мен инженерлік қызметті, сабақ беру, оқу 
бағдарламаларын аккредитациялау, кеңес беру, зерттеу, инженерлік шешімдер эзірлеу, 
технологияларды коммерциялау мен трансферттеу, білім беру қызметінің кең спектірін 
көрсету, қоғамдастықпен, өндіріспен жэне ғылыммен байланыс жасауды қамтамасыз ету 
үдерістерімен бірге, оқу, ғылыми, инновациялық жэне технологиялык бағыттарға 
жататын, оның барлық түрлерін жетілдіріп, дамытуға жәрдемдесу мақсаты болып 
саналады.

3.2. Қауымдастық қызметінің пэні:
Республиканың инновациялық дамуы мүддесінде қауымдастык мүшелерінің 

шығармашылық әлеуетін неғүрлым тиімді іске асыру үшін жағдай жасау;
Қауымдастық мүшелерінің заңды мүдделерін білдіру, кэсіби, азаматтық, 

әлеуметтік, авторлық жэне сабақтас қүқықтарын қорғауға жәрдемдесу;
• Инженерлік білім аясында халықаралық байланыстар мен қатынастарды дамыту, 
казақстандық ғылымдарды, техникалық жағары оқу орындарының окытушыларын жэне 
дипломды инженерлерді халықаралық ғылыми білім кеңістігі;
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• Инженерлік білім беру сапасы халықаралық деңгейге сэйкес болу үшін, оны үнемі 
арттырып отыруға жәрдемдесу.

Қауымдастық төмендегідей міндеттерді шешеді:

• Инженерия аясындағы экономиканың түрақты түрде серпінді дамуын жэне іс- 
тэжірибенің эр түрлі саласының қарқынды дамуын іске асыруға қабілетті жогары білімді 
кәсіпқойлардың жаңа тумаларын дайындау жэне қалыптастыру үшін жүйе құруға және 
жағдай жасауға жәрдемдеседі;

сапасын қамтамасыз ету саласындағы қызметті қолдау жэне жүзеге 
асыру-инженерлер даярлауды жүзеге асырады
• ғылым жэне қүрылыс мамандықтарының түлектерін сертификаттауын жүзеге 
асыру
• Қазақстан халқының проблемаларын шешу, оның толық бағалы өмір сүруіне 
жағдай жасау үшін Қазақстанның, Қауымдастық мүшелерін инженерлік жэне ғылыми 
элеутін карқынды технологиялар мен бағыттарда шоғырландыруға көмектеседі;
• Елімізді түрақты дамуы жэне әлемдегі бәсеке неғүрлым жарамды 50 ел крамына 
кіру стратегиясын іске асыру үшін Қазақстанның инженерлік мектептерін қалпына 
келтіруге және дамытуға, оларды тиімді пайдалануға жэрдемдеседі;
• Ілгершіл педагогтік идеялар негізінде инженерлік білімді басым түрде дамытуды 
іске асыру, «жоғары» білім технологияларын пайдалану, инженерлер дайындаудағы 
отандық үздік дэстүрлерді жэне шетелдік тэжірибені үштастыру үшін мемлекеттің, білім 
беру мекемелерінің, үйымдарының, кэсіпорындарының жэне жүртшылықтың күшін 
біріктіруге бағытталған белсенді қызмет орындайды;
• Белгіленген тэртіпте жасасқан келісімдерге сэйкес Қазақстандағы инженерлік 
білімді дамыту мен жетілдірудің мемлекеттік жэне жекеше бағдарламаларына, 
нормативтік-қүқыктық кесімдерге, ғылыми-зерттеу бағдарламаларына, эзірлемелерге, 
өнертабыстарға жэне ашылымдарға қоғамдық жэне ғылыми тәуелсіздік сараптама 
жасайды;
• Кэсіби білім проблемаларына зерттеу жүргізеді, жаңа ұыймдастырушылық білім
беру кұрылымдарын (қашықтықтан оқу, «виртуалді институт», үздіксіз білім жэне т.б.) 
калыптастыруға көмектеседі;

Инженерлік оқу орындары мен факультеттерін дамытуға, инженерлік білімнің 
казіргі заманғы материалдық техникалық негізін күруға жэрдемдеседі;
• Иженерлік білімнің мазмүнын жетілдіруге, оның негіздемелінгін, ізгіліктігін жэне
кэсіиқойлығын қамтамасыз етуге, инженерлік білім жүйесінде жоғары деңгейдегі 
акпараттық мэдениетті қалыптастыруға, үш тілде: қазақ, орыс жэне шетел тілдерін 
мәдениаралық коммуникация қүралы ретінде, іс-тәжірибеде еркін меңгеру үшін тілдік 
дайындыққа бағдарлауға, инженерлік білім сапасын арттыру үшін студенттердің 
академиялық икемділігін кеңейтуін жэрдемдеседі;
• Еліміздің инженерлік жоғары оқу орындар мен инженерлік корпусының
окытушылар құрамын қайта дайындау жэне олардың біліктілігін арттыру жүйесін 
жетілдіруге көмектеседі;
• Одактармен, қорлармен жэне шетелдік оқу орындармен байланыс жасап,
кооперация кұруға жэне дамытуға жэрдемдеседі, мамандармен, стажерлармен, 
аспиранттарын оқыту, сондай ақ «еңгізілген» жэне «бағдарланған» оқу проблемаларын 
шешу үшін жоғары білім мен инженерлік қызмеТгі жетілдіру жөніндегі идеялармен жэне 
жұмыс тэжірибесімеи алмасуды үйымдастырады;
• Инженерлік білімнің сапасын жэне инженерлік қызметтің беделін қауымдастық
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мэнді деңгейді қолдау жүйесін кұрайды;
• Әлемдегі түрлі елдердің инженерлерін, инженерлік көшбасшыларын дайындауға 
жаңа білім технологияларын насихаттайды;
• Қауымдасттық мүшелері арасында диалог қүруды дамытуға жэне ынтымақтастық 
жасауды жетілдіруге, олардың жоғары инженерлік білімді дамыту ісіндегі күштерін 
біріктіруге жэне үйлестіруге жэрдемдеседі;
• Халықаралық аймақаралық қазақстандық аймақтық парасатты еңбек жэне
зияткерлік өнім нарығының мониторингін жэне талдауын жүзеге асырады;
• Қауымдастық мүшелерінің біліктілігін арттыруға, олардың арнаулы білімдерін 
кеңейтуге жэне терендетуге қатысады, инженерлік білімдегі инновациялар бойынша 
біліктілікті жетілдіру курстарын үыймдастырады;

Инженерлік білім мен инженерлік қызмет проблемалары бойынша ғылыми- 
эдістемелік жэне ғылыми-тәржірибелік конференциялар, симпозиумдер, семинарлар, 
шығармашьшық пікір сайыстар, академиялық оқуларға қатысты, оларды үйымдастырады 
жэне өткізеді;
• Инженерлік бейіндегі жоғары оқу орындарының ректорларымен жэне
проректорлармен, факультеттер декандарымен жэне кафедралар меңгерушілерімен 
кездесулер үйымдастырады жэне өткізелі;

Неғүрлым тиімді идеяларды, технологияларды жэне эзірлемелерді іздестіру мен 
колдау мақсатында эр түрлі номинациялар бойынша инженерлік идеялар мен эзірлемелер 
конкурстарын, байқауларын, көмелерін өткізеді, жоғары инженерлік білімді дамытуды 
колдауға бағытталған Хапықаралық инженерлік білім беру бағдарламалары көрмесінде 
катысады;
• Қауымдастық тақырыптамасы бойынша үздік ғылыми жүмыстар жэне жоғары
тиімді технологиялар әзірлеу үшін берілетін сыйақылар, шэкіртақылар, басқа да 
көтерлемелеу түрлерін тағдайындайды;

Баспа қызметін жүзеге асырады, жинақтарды, монографияларды, энциклопедиялық 
т:әне ғылыми-көпшілік басылымдарды, инженерлік білім проблемалары бойынша тұрақты 
тл рде акпараттық талдамалық шолуларды дайындау жэне басып шығару бағдарламаларын 
ә: Ірлеу жэне іске асаруға қатысады;

Инженерлік білім проблемаларды бойынша Интернет, сервесі жүйесінде сайттар 
•оггайды. сондай ақ меншікті электронды бюллетендер шығарады.

5.5. Лнцензиялауға жататын қызметтің барлық түрлері, Қазақстан Республика эрекеттегі
- ^рына сэйкес, Қауымдастық тек кана лицензия алғаннан кейін асыруға қүқылы.

4. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ МҮШЕЛІК

лзуымдастықтың мүшелік - ерікті. Қауымдастықтың Жарғысын мойындайтын, кіру
- - .  мүшелік жарналарды төлейтін, Қауымдастықтың қызметіне катысатын 
теспуг.тикалық, салалық, аймақтық (облыстық, республикалық мэні бар калалардың, 
_.:^ :_г:ын) жэне жеке кэсіпкерлік субъектілерінің басқа да бірлестіктері (коммерциялык 
: г; үй ымдар) сондай-ақ жеке түлғалар Қауымдастықтың мүшелері бола алады.

Ка>ъшдастыктың күрьштайшьшары оның мүшелері болып табылады. 
_ іістьпсгың мүшелері теңдей кұкықтар мен теңдей міндеттерге ие.

ымдастық ашық қоғамдық коммерциялық емес үйым болып табылады. 
-е^ерінін саны - шектелмеген.

- 4. гізлъмдастық мүше болу мүшелікке кіргісі келген түлғаның жазбаша түрдегі өтініші 
: ::нле жүзеге асырылады. Жазбаша түрдегі өтініш одақтың атқарушы органы атына
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жазылады, жэне мүшелікке кіргісі келген тұлғаның немесе оның атынан қол қоюга 
уэкілетті адамның қолымен расталады, ары қарай «үміткер»

4.5. Қауымдастық үміткер атқарушы органга жазбаша қолхатымен келесі күжаттарды 
ұсынады:
- Қауымдастықтың мүшелігіне кіру туралы талапкердің уәкілетті органының (хаттама 
немесе шешім) шешімі (түпнұсқасы)
- үміткердің жарғысы (заңды тұлғалар үшін) (нотариуспен куэландырылган);
- үміткердің мемлекеттік тіркеуден өткені туралы куэлігі және/ немесе анықтамасы 
і занды тұлғалар үшін) (копия);
- үміткердің кұкық қабілеттігін растайтын өзге де кұжаттар;

4.6. Қауымдастық мүшелікке кіру Қауымдастық мүшелерінің жай көпшілік дауысымен 
кабылданады. Дауыс беру көзбе-көз немесе сырттай дауыс беру жолымен өткізілуі 
мүмкін.

4.7. Күн тэртібі нұсқауымен сырттай дауыс беру бюллетендері Қауымдастықтың 
Аткарушы органына, Қауымдастықтың мүшелеріне жазбаша қолхат түскен сэттен бастап, 
кабылдауға тиісті қүжаттармен 3 күндік мерзім ішінде жіберіледі. Қауымдастықтың 
мүшелері он күндік мерзім ішінде күн тэртібінің сұрақтарын шешіп, атқарушы органга 
бюллетенді жіберуге міндеттенеді.

4.8. Дауыс беру нэтижелерінің негізінде Қауымдастықтың атқарушы органы дауыс беру 
нәтижелерін керсететін, одаққа мүше болуға үміткерді Қауымдастық мүше етіп қабылдау 
немесе қабылдаудан бас тарту туралы хаттамалық шешімін әзірлейді. Қауымдастықа 
мүше болуға үміткерді Қауымдастықтың мүше етіп қабылдау немесе қабылдаудан бас 
тарту туралы хаттамалық шешім Қоғам Президентімен бекітіліп, Қауымдастықтың 
мүшелеріне жіберіледі.

4.9. Атқарушы орган хаттамалық шешім қабылданганнан кейін 3 күн ішінде қабылданған 
шешім туралы Қауымдастықтың мүше болуга үміткерге хабарлайды жэне қабылдаган 
жағдайда белгіленген үлғідегі куэлік береді.

-.10. Қауымдастықтың мүше етіп қабылдаудан бас тарту осыган негіз болган себептерді 
жойғаннан кейін мүшелік туралы қайтадан отініш беру мүмкіндігін жоймайды.

-.11. Қауымдастық мүшелерінің қүқықтары мен міндеттері Қауымдастықтың Президенті 
хаттамалық шешімді бекітіп, Қауымдастықтың жаңа мүшесі Қауымдастықтың мүшелер 
тізіліміне енгізілген кезден бастап туындайды.

-.12. Кіру жэне мүшелік жарналарды төлеу тэртібі, олардың мөлшері Қауымдастықтың 
Аткарушы органымен анықталады.

-.13. Қауымдастықтың мүшелері қүқылы:
- Қауымдастықтың, филиалдары мен өкілдіктерінің қызметіне қатысуга;
- Қауымдастықтың басқарушы, кеңес беру, бақылау-тексеру органдарына сайлауга жэне
сайлануға;
- осы Жаргымен, ішкі регламенттермен, ережелермен қарастырылган тэртіпте 
Кауымдастықтың сайланган органдарының жүмысына қатысуга;
- Қауымдастықтың жаңа мүшелерін қабылдау жэне Қауымдастық мүшелерінің 
>:атарынан шығару бойынша дауыс беруге қатысуға;
- Инженерлік білім мен инженерлік қызметін дамыту жэне Қауымдастықтың жэне
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кұрылымдық бөлімшелерінің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар мен бастамаларды
көтеруге;
- Қауымдастық пен қүрылымдық бөлімшелерінің тұрақты жэне уақытша негізде жұмыс 
лткаратын жұмысшы топтарының, комиссияларының, басқа да органдарының жұмысына
катысуға;
- Кауымдастық пен органдарының қызметі туралы ақпарат алуға;
- Кауымдастықтың қызмет мэні бойынша әдістемелік, ұйымдастырушылық, құқықтык, 
баска да көмек алуға;
- басымдылық тэртібінде Қауымдастықтың материалдық-техникалық мүмкіндіктерін 
жэне оку негізіе пайдалануға;
- аткарушы органның тапсыруымен Қауымдастықтың атынан эрекет етуге;
- Кауымдастықтың басылымдарында материалдар жариялауға;
- Кауымдастықтың ішкі регламенттерімен анықталған тэртіпте бірінші кезекті оқу, 
стажировкадан немесе қайта дайындықтан өту құқығын пайдалануға;
- жазбаша өтініштің негізінде Қауымдастықтан еркін шығуға.

-.14. Қауымдастықтың мүшелері міндетті:
- Қа>ъшдастықтың Жарғысын сақтауға, Қауымдастықтың мақсаттары мен міндеттерін 
жүзеге асыруға қолынан келгенше кемектесуге;
- Қауымдастық мүшелерінің ынтымақтастығын жэне өзара қолдауын дамытуға;
- Қауымдастықтың омарташылықты дамыту бойынша басқару органдарының 
шешімдерін орындауға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына катаң сэйкес түрде омарташылықты 
дамытумен, омарташылық өндірумен, таратумен, апитерапиямен байланысты қызмет
аткаруға;
- кіріс жэне жылдық мүшелік жарналарды уақтылы төлеуге;
- Қауымдастықтың атына кір келтіретін эрекеттер жасамауға.
4.15. Қауымдастықтың мүшелік қоғамдық, өндірістік, коммерциялык жэне басқа қызмет 
саіасында мүшелерге қандай да бір шектеу коймайды.

4.16. Қауымдастықтың мүшелер күрамынан шыққанда кіру жэне мүшелік жарналар 
кайтарылмайды.

4.17. Қауымдастықтың мүшелері кез келген уақытта, соның ішінде қаржы жылы 
аныкталғанға дейін мүшеліктен шығуға қүқылы

4.18. Қауымдастықтың мүшелігінен кіру немесе шығу жазбаша түріндегі өтініш негізінде, 
Кауымдастықтың қүзырлы органының Қауымдастық мүшелігінен кіру немесе шығу 
шешімімен жалпы жиналыспен рэсімделеді.
Кауымдастықтың мүшелігінен шыгу осы шешім туралы Қауымдастықтың мүшелеріне 
хабарланып, Қауымдастық Президенті бекіткен атқарушы органның хаттамалық 
шешімімен рэсімделеді.

4.19. Қауымдастықтың атына кір келтіретін эрекеттер жасалғанда, кіру жэне жылдық 
мүшелік жарналарды төлеу бойынша міндеттемені орындамаганы үшін, сондай-ақ 
Кауымдастықтың басқару органдарының шешімдерін бірнеше рет бүзғаны үшін 
Кауымдастық мүшелерінің қатарынан шыгаруға жол беріледі.

4.20. Атқарушы органның немесе Қауымдастық мүшелерінің үштен бірінің бастамасы 
бойынша Қауымдастық мүшелер қатарынан іііығарылады. Қауымдастықтан шыгару 
туралы шешім Қауымдастықтың жалпы жиналысы шешімімен қабылданады.
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4.21. Шығару туралы шешім қабылданғанда Қауымдастықтың атқарушы органы бұрынғы 
мүшені Қауымдастықтың мүшелер тізімінен шығарады.

5. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

5.1. Қауымдастықтың қүрылымы:
- атқарушышық, бақылау, кеңес беру, басқа да органдарды қамтитын Қауымдастықтың 
орталық органы;
- орталық органның күрылымдық бөлімшелері;
- филиалдары;
- уәкілдіктері;

5.2. Қауымдастықтың филиалдары Қауымдастықтың орталық органы орналасқан жерден 
тыс жерде орналасқан жэне ішкі ережелер мен регламенттерге сэйкес Қауымдастықтың 
функцияларының бір бөлігін орындайтын оқшауланган аумақтық бөлімшелері болып 
табылады. Қауымдастықтың филиалдары заңды түлгалар емес. Филиалдардың 
басшыларын Қауымдастықтың одагының атқарушы органы тагайындайды жэне сенімхат 
бойынша функцияларды атқарады.
Қауымдастықтың филиалы кейіннен Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
қарастырылган тэртіите жэне нысанда коммерциялық емес үйым болып қайта қүрылуы 
мүмкін.

5.3. Қауымдастықтың өкілдері Қауымдастықтың орталық органы орналасқан жерден тыс 
жерде орналасқан жэне Қауымдастықтың ішкі ережелері мен регламенттеріне сэйкес 
Қауымдастықтың функцияларының бір бөлігін орындайтын оқшауланган аумақтық 
бөлімшесі болыи табьшады. Қауымдастықтың филиалдары заңды тұлгалар емес. 
Өкілдіктердің басшыларын Қауымдастықтың атқарушы органы тагайындайды жэне 
сенімхат бойынша функцияларды атқарады.
Қауымдастықтың одагының өкілдіктері заңды түлга емес.

5.4. Қауымдастықтың филиалдары мен өкілдіктері Қазакстан Республикасының 
заңнамасына сэйкес есептік тіркеуден өтуі керек.

6. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ОДАҒЫНЫҢ МҮЛКІ

6.1. Қауымдастық қызметін қамтамасыз ету жэне жаргылық міндеттерін жүзеге асыру 
үтттін қажетті кез келген мүлікке ие болуға кұкылы.

6.2. Қауымдастықтың мүлкі келесілердің есебінен күралады:
- Қауымдастықтың құрылтайшылары (мүшелері) беретін жэне қызмет барысында 
тольщтырылатын мүлік;
- Қауымдастьщтьщ мүшелері төлейтін кіру жэне жылдық мүшелік жарналар;
- ерікті қайырымдылықтар, гранттар, заңнамага қайшы келмейтін басқа да түсімдер;
- басиа жэне жарнама кызметінен түсім;
- конференциялар, семинарлар, түсаукесерлер, дөңгелек үстелдер, басқа да шаралар 
өткізуден түскен каражаттар;
- оку семинарларын, курстарын, оку қызметінің басқа да нысандарын өткізуден түскен
каражаттар;
- Ка>ъгмластыктын символикасын, жалауларын, төс белгілерін, эмблемаларын, отын, 
баска да даралайтын кұралдарын сатудан түскен қаражаттар;
- Казахстан Республикасының заңнамасымен жол берілген жагдайларда тауарларды, 
жұмыстарды. кызметгерді таратудан тускен түсімдер (кіріс);
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- тауар белгілері, акциялар, облигациялар, басқа да бағалы қағаздар, салымдар 
(депозиттер) бойынша алынған дивиденд ер (кірістер, сыйақы);
- Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да түсім көздері.
6.3. Барлық ие болған мүлік, соның ішінде ақша қаражаттары Қауымдастықтың меншігі 
болып табылады.

6.4. Қауымдастықтың мүлкі осы Жарғымен қарастырылған мақсаттарға сэйкес 
пайдаланылады жэне мүшелерінің арасында бөліндеу керек.

6.5. Қауымдастық жоғарғы басқару органының шешіміне сэйкес қорлар қүра алады жэне 
жарғылық міндеттерді шешу үшін қаражаттарды резервтей алады.

6.6. Қауымдастықтың қаржы жылы күнтізбелік жылға сэйкес келеді.

6.7. Қауымдастықтың қызметі салық, кеден, азаматтық жэне басқа да Қазақстан 
Республикасының заңнама түрлеріне сэйкес атқарылады.

7. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ОРГАНДАРЫ

7.1. Қауымдастықтың органдары;
- Қауымдастық қүрылтайшыларының (мүшелерінің) жалпы жиналысы;
- Қауымдастықтың дара атқарушы органы - Қауымдастықтың Президенті; 
Қауымдастықтың бақылаушы органы - Қауымдастықтың бақылау-тексеру комиссиясы.

7.2. Қауымдастықтың басқару органдарының қүзыреті, өкілеттіктер аясы мен оларды 
жүзеге асыру тэртібі қолданыстағы заңнамаға жэне осы Жарғыға сэйкес белгіленеді.

8. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ҚҮРЫЛТАЙШЫЛАРЫНЫҢ (МҮШЕЛЕРІНІҢ)
ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

8.1. Қауымдастық қүрылтайшыларының (мүшелерінің) жалпы жиналысы жоғарғы басқару 
органы болып табылады жэне Қауымдастықтың кез келген қызмет мэселелері бойынша 
шешім қабылдауға қүқылы.

8.2. Қауымдастықтың жалпы жиналысының айрықша күзыретіне жататындар:
- Қауымдастықтың Жарғысы мен Қүрылтай шартын қабылдау, құрылтай қүжаттарына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- Қауымдастықтың одағын ерікті қайта үйымдастыру жэне тарату туралы шешім 
қабылдау;
- Қауымдастықтың, атқарушы жэне бақылаушы органдарының қүзыретін анықтау;
- үйымдық қүрылымын, басқару органдарын құру жэне өкілеттіктерін тоқтату тэртібін 
бекіту;
- атқарушы органның қаржылық есептілігінің берілу тэрітібі мен кезеңділігін, сондай-ақ; 
бақылау-тексеру органының тексеру жүргізу жэне тексеру нәтижелерін бекіту тэртібін 
анықтау;
- Қауымдастықтың басқа заңды түлғаларды күруға жэне қызметіне қатысуы туралы, 
филиалдар мен өкілдектерді күру туралы шешім қабылдау;
- Қауымдастыктың Президентін сайлау туралы шешім қабылдау;
- кіріс жэне жылдық мүшелік, өзге де жарналардың мөлшерін анықтау;
- Қауымдастықтың бақылау-тексеру органының қүрамын жэне ол туралы Ережені бекіту 
туралы шешім қабылдау;
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- осы Жарғымен қарастырылған тэртіпте Қауымдастықтың мүше болу жэне одан 
мүшелерін шығару мәселелерін шешуге қатысу.

8.3. Қауымдастық қүрылтайшыларының (мүшелерінің) жалпы жиналысы 
Қауымдастықтың атқарушы органымен немесе қажет болғанда, бірақ жылына кем дегенде 
бір рет күрылтайшыларының (мүшелерінің) кем дегенде жартысының бастамасы 
бойынша жиналады.

8.4. Жалпы жиналыс шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады.

8.5. Ілеспе кұжаттары бар жогарғы басқару органы отырыстарының хаттамаларының 
жобаларын атқарушы орган құжаттар қарастырылатын, ұсыныстар, ескертулер 
үсынылатын мерзімді, сондай-ақ дауыс беру нәтижелерін көрсетіп, Қауымдастықтың 
жалпы жиналыс мүшелеріне электронды байланыс қүралдары арқылы жібереді.

8.6. Атқарушы орган келіп түскен ескертулер мен үсыныстардың, сондай-ақ дауыс беру 
нәтижелерінің негізінде күн тэртібін қарастыру нэтижелерін жэне дауыс беру нәтижелерін 
көрсететін жалпы жиналыстың отырыс хаттамасьн эзірлейді.

8.7. Электронды байланыс қүралдарының көмегімен іштей немесе сырттай дауыс беру 
нәтижелері бойынша жалпы жиналыстың отырыс хаттамасын Қауымдастықтың 
Төралқасы мен хатшы бекітеді

8.8. Күн тэртібін сырттай қарастыру мен дауыс беру нәтижелерін көрсетудің егжей- 
тегжейлі тэртібі жогаргы басқару органы бекітетін регламентпен белгіленеді.

8.9. Қауымдастыктың атқарушы органы үйымдық-техникалық сүйемелдеуді, хатгаманы, 
жогаргы баскару органының отырыстарына материалдар дайындауды қамтамасыз етеді.

9. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ

9.1. Қауымдастыктың Президенті жогаргы басқару органының отырыстары аралыгындагы 
кезеңдегі дара аткарушы басқарушы орган болып табылады.

9.2. Қауымдастыктың Президенті бес жылга Қауымдастықтың жогаргы басқару 
органымен сайланады жэне кызметінде жогаргы басқару органына есеп береді.

9.3. Қауымдастыктың Президенті орынбасарлары ретінде вице-президенттерін, 
Қауымдастығының Бас хатшысы иелене алады жэне олардың қүзыретін анықтай алады;

9.4. Қауымдастыктын Президенті жогаргы басқару органының айрықша қүзыретінің мэнін 
кұрайтын мәселелерді коспаганда Қауымдастықтың барлық қызмет мәселелерін 
карастыруға кұзыретті.

9.5. Ка\ъімдастыктың Президентінің қүзыретіне жататындар:
- жогаргы баскару органының отырыстары аралыгында Қауымдастықтың агымдагы 
қызметіне басшылык жасау;
- жогаргы баскару органының отырыстарын шақыру жэне отырыстарының күн тэртібінің
жобаларын әзірлеу;
- жогаргы баскару органының шешімдерін жүзеге асыру;
- жогаргы баскару органы кұзыретінің мэнін қүрайтын нормативтік қүжаттарды 
коспаганда барлык ішкі ережелер мен регламенттерді бекіту;
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- сенім хатсыз жоғарғы мемлекеттік өкімет жэне басқару органдарында, халықаралық 
жэне ұлттык өкіметтік емес ұйымдарда Қауымдастықтың мүддесін таныту;
- жарғылық міндеттерді жүзеге асыру бойынша Қауымдастықтың негізгі бағыттарын, 
басымдылықтары мен практикалық қызметінің нысандарын анықтау;
- Қауымдастықтың инженерлік білім мен инженерлі қызметтің дамыту бойынша 
міндеттерін жүзеге асырудағы даму стратегиясы мен тәсілін эзірлеу;
- Қауымдастықтың құжат нысандарын, соның ішінде дауыс беру бюллетенін, мүшелік 
туралы куэлікті, т.б. бекіту;
- Қауымдастықтың атрибутикасын, соның ішінде жалау, от, эмблема, белгі, куэлік, 
мақтау қағазының, т.б. үлгілерін бекіту;
- Қауымдастық филиалдары мен өкілдіктері басшыларының, басқа да лауазымды 
тұлғаларының орьнбасарларын (вице-президенттерін) тағайындау:
- жоғарғы баскару органымен белгіленген тэртіпте Қауымдастықтың кіру жэне мүшелік 
жарналарын төлеу мөлшері мен тэртібін анықтау.

9.6. Қауымдастықтың Президенті қүзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша бұйрықтар 
мен өкімдер шығарады.

9.7. Қауымдастықтың Президенті қаржы-шаруашылық кызметі үшін жауапкершілік 
көтереді.

10. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ БАҚЫЛАУ-ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ

10.1 Бакылау-тексеру комиссиясы Қауымдастықтың қаржы-шаруашылық қызметіне 
ведомстволық бақылау жасайды.

10.2. Бакылау-тексеру комиссиясының сандық жэне қыметкерлік қүрамы жогаргы басқару 
органымен бекітіледі жэне кем дегенде үш адам болады.

10.3. Бакылау-тексеру комиссиясы Қауымдастықтың мүшелері өкілдерінен қүралады. 
Бакылау-тексеру комиссиясының кұрамына Қауымдастықтың Президенті, орынбасалары, 
Қауымдастыктын аткарушы органының қызметкерлері, олармен жақын туыс болып 
келетін тұлғаяар, сондай-ак Қауымдастықтың қандай да бір түрде сыйақы алган түлғалар 
кіре алмайды.

10.4. Өз кызметінде бакылау-тексеру комиссиясы Қауымдастықтың жоғарғы басқару 
органы бекіткен Ережені басшылыкка алады.

10.5. Бакылау-тексеру комиссиясы жосиарлы жэне жоспардан тыс тексерулер жүргізе 
алады. Тексерулер өз бастамасы бойынша, жогаргы баскару органының немесе 
Қауымдастыкхын Президентінің бастамасы бойынша өткізіледі.

10.6. Жоспарлы тексерулер жылына бір рет жүргізіледі. Жоспардан тыс тексерулер бүзу 
туралы накты сигналдар бойынша өткізіледі жэне таңдаган тақырыптық сипатқа ие 
болады.

10.7. Бакылау-те:- комиссиясы мүшелерінің өкілеттіктерімен қүжаттар мен 
материадларлы кедергісіз карау күкыгын, сондай-ақ өткізілген тексеруге байланысты 
аткарушы орган кызметкерлерінін жеке түсініктемелерін алу мүмкіндігін қарастырады.

10.8. Бахылал -тексеру комиссиясьшьщ кызметі Қауымдастықтың қызметкерлер 
жүмысынын кэльшты режнміне зиян келтірмеу керек.



10.9. Тексеру нәтижелері жоғарғы басқару органының отырысында, сондай-ақ 
Қауымдастықтың Президентімен қарастыралады.

11.1. Қауымдастықтың қызметі Азаматтық кодекске, «Коммерциялық емес ұйымдар 
туралы» заңға, Қазақстан Республикасының басқа да нормтивтік құқықтық актілеріне 
сэйкес кайта ұйымдастыру немесе тарату арқылы тоқтайды.

11.2. Қауымдастық ерікті турде Қауымдастықтың құрылтайшыларының (мүшелерінің) 
кем дегенде үштен екісінің бойынша немесе сот шешімі бойынша еркінен тыс Азаматтық 
кодекспен, Қазакстан Республикасының басқа да заң актілерімен қарастырылған негізде 
жэне тэртіпте қайта ұйымдастырылады немесе таратылады.

11.3. Тарату комиссиясын құру жэне қызмет тэртібі Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасымен реттіледі.

11.4. Қауымдастык тарағанда оның меншігі немесе таратудан алған қаражаттары 
Қауымдастыктың кұрылтайшылары (мүшелері) арасында бөлінбейді.

11.5. Жоғарғы баскару органының шешімі бойынша несие берушілермен жэне 
кызметкерлермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлік заңнамамен белгіленген тэртіпте 
омарташылыкты дамытуды максат ететін коммерциялык емес үйымдарға беріледі.

Жалпы жнналыстың хаттамасына сәйкес Жарғыға қол қоюға уәкілетті Түлғаның 
қолы:

11. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ТАРАТУ ЖӘНЕ ҚАЙТА УЙЫМДАСТЫРУ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НЫ Ң ӘДІЛЕТ М И НИСТР,.' 
АЛМАТЫ  ҚАЛАЛЫ Қ Ө ДІЛЕТ ДЕПАРТАМ ЕНТ!

НӨММ ІРЛЕНГІНІ, Т ІГІЛГЕН Ж ӘНЕ М в Р  
БАСЫЛГАНЬГ БАРЛЫҒЫ___________ Л А Р Г\

"и* ̂ А/ІАСь.

т
АЛМ АТЫ

.МИНИСТЕРСТВО Ю СТИЦИИ РЕ<~ 
к л

'Ш НУРО ЗАНО  И 
____ ЛИСТАХ

ВСЕГО ПРОНУМЕРОР 
СКРЕПЛЕНО  П Е Ч А  л

щшт


