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1. Жалпы ережелер 

1.1. «Қазақстандық Шахмат Федерациясы» 

республикалық қоғамдық бірлестігі (бұдан әрі 

–  «Федерация») Қазақстан Республикасында 

шахмат спортын дамытуға, Қазақстанда 

шахматты танымал етуге және Халықаралық 

шахмат федерациясында (FIDE ФИДЕ, фр. 

Fédération Internationale des Échecs, 

Халықаралық шахмат федерациясы) (бұдан әрі 

- ФИДЕ) Қазақстан Республикасының атынан 

өкілдік ету құқығына ие. 

1.2. Федерацияның толық атауы: «Қазақстандық 

Шахмат Федерациясы» республикалық 

қоғамдық бірлестігі. Федерацияның қысқаша 

атауы: «ҚШФ» РҚБ. 

1.3. Федерацияның атқарушы органының мекен-

жауы:  050040, Қазақстан Республикасы, 

Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби 

даңғылы 36, «AFD» іскерлік орталығы, В 

блогы. 

1.4. Федерация Қазақстан Республикасының 

заңнамасына қайшы келмейтін, Федерация 

Съезі бекіткен өз символикасына ие. 

1.4.1. Федерация символикасы шахмат 

ойынын білдіретін, шахмат алаңында 

найзасын көлденең ұстап шауып бара 

жатқан салт аттының бейнесі түріндегі 

суреттен тұрады. 

1.4.2. Символиканың эскизі: 

  

 
2. Федерация қызметінің мәні және 

мақсаттары  

2.1. Федерация қызметінің мақсаттары – Қазақстан 

Республикасындағы шахматты дамыту, оны 

халық арасында насихаттау және халықаралық 

аренада Қазақстан шахматының беделін 

арттыру.  

2.2. Федерация қызметінің мәні: 

2.2.1. Олимпиадалық қозғалысқа көмектесу; 

2.2.2. Қазақстан Республикасының      ФИДЕ-

де мүддесін қорғау; 

2.2.3. жоғары білікті спортшыларды даярлау, 

шахматтан Қазақстан Республикасының 

ұлттық құрама командаларының және 

қазақстандық шахматшыларының 

Олимпиадаға,  Азия ойындарына, 

Кубоктарға, Әлем және Азия 

чемпионаттарына және басқа да 

халықаралық жарыстарға қатысуын 

қамтамасыз ету;  

1. Общие положения 

1.1. Республиканское общественное объединение 

«Казахстанская Федерация Шахмат» (далее –         

«Федерация») обладает полномочиями по 

развитию шахматного спорта в Республике 

Казахстан, популяризации шахмат в Казахстане 

и исключительным правом представления 

Республики Казахстан в Международной 

шахматной Федерации (FIDE ФИДЕ, фр. 

Fédération Internationale des 

Échecs, Международная шахматная федерация) 

(далее - ФИДЕ). 

1.2. Полное наименование Федерации: 

Республиканское общественное объединение 

«Казахстанская Федерация Шахмат». Краткое 

наименование Федерации: РОО «КФШ». 

1.3. Место нахождения исполнительного органа 

Федерации:  050040, Республика Казахстан, 

город Алматы, Медеуский район, проспект 

Аль-Фараби 36, бизнес-центр «AFD», блок В. 

1.4. Федерация имеет свою символику, не 

противоречащую законодательству 

Республики  Казахстан, которая утверждается 

Съездом Федерации. 

1.4.1. Символика Федерации изображена в 

виде скачущего по шахматному полю 

всадника с копьем наперевес, 

символизируя шахматную игру. 

1.4.2. Эскиз символики: 

 

 
 

2. Предмет и цели деятельности Федерации 

2.1. Целями деятельности Федерации являются: 

развитие шахмат в Республике Казахстан и их 

популяризация среди населения, повышение 

престижа шахмат Республики Казахстан на 

международной арене. 

2.2. Предметом деятельности Федерации является: 

2.2.1. содействие Олимпийскому движению; 

2.2.2. представление Республики Казахстан в 

ФИДЕ; 

2.2.3. подготовка высококвалифицированных 

спортсменов, обеспечение выступлений 

сборных команд Республики Казахстан 

по шахматам и казахстанских 

шахматистов на Азиатских играх, 

Кубках, Чемпионатах Мира, Азии и 

других международных соревнованиях; 

2.2.4. содействие в подготовке 

высококвалифицированных арбитров и 

тренеров; 
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2.2.4. білікті төрешілер мен 

жаттықтырушыларды дайындауға 

жәрдемдесу; 

2.2.5. шет елдердің ұлттық шахмат 

федерацияларымен, сонымен қатар, 

ФИДЕ және басқа да халықаралық 

ұйымдармен тәжірибе алмасу және 

спорттық қатынастарды дамыту;  

2.2.6. Қазақстан Республикасында шахматты 

дамытуға бағытталған бағдарламаларды 

түзу және іске асыру; 

2.2.7. республикалық жарыстардың 

күнтізбесін, жарыстарды өткізу 

ережелерін жасау, ФИДЕ ережелеріне 

сәйкес республикалық және 

халықаралық жарыстар өткізу; 

2.2.8. Қазақстан Республикасының бапкерлері 

және төрешілерінің біліктілігін арттыру 

курстарын ұйымдастыру және өткізу; 

2.2.9. қызмет көрсету барысында 

Дүниежүзілік допингке қарсы 

агенттіктің (ВАДА) ережелерін және 

Дүниежүзілік допингке қарсы кодексті 

басшылыққа алу; 

2.2.10. белгіленген тәртіпте сай 

материалдарды қарастыру және 

спортшыларды, жаттықтырушыларды, 

төрешілерді спорттық және құрметті 

атақтармен марапаттауға қолдау 

көрсету; 

2.2.11. шахмат спортшыларының, 

бапкерлерінің және ардагерлерінің 

құқықтары мен мүдделерін қорғау. 

 

3. Федерацияға мүшелік  
3.1. Қазақстан Республикасының азаматтары, 

шетелдік азаматтар және / немесе саяси 

партиялардан бөлек қоғамдық бірлестіктер 

тәрізді заңды тұлғалар Федерация мүшелері 

бола алады.  

3.2. Федерация мүшелігіне қабылдау Федерация 

мүшелігіне жазбаша өтініш негізінде 

Федерация Съезінде жүзеге асырылады.  

3.3. Федерация мүшелігінен шығу келесі 

жағдайларда іске асырылады: 

3.3.1. Федерация мүшесі Федерацияның 

атқарушы комитетіне өз қалауымен 

Федерация мүшелігінен шығу туралы 

жазбаша өтінішін берген жағдайда; 

3.3.2. Федерация мүшесі Қазақстан 

Республикасының заңнамасының және 

Федерацияның ішкі құжаттарының 

талаптарын бұзған жағдайда 

Федерацияның атқарушы комитетінің 

шешімімен мүшеліктен шығарылады. 

3.4. Федерация мүшелерінің құқықтары: 

2.2.5. развитие, укрепление спортивных связей 

и обмен опытом с национальными 

шахматными федерациями зарубежных 

стран и международными 

организациями, в том числе ФИДЕ; 

2.2.6. разработка и реализация программ по 

развитию шахмат в Республике 

Казахстан; 

2.2.7. составление календаря республиканских 

соревнований, положений о проведении 

соревнований, проведение 

республиканских и международных 

соревнований по правилам ФИДЕ;  

2.2.8. организация и проведение курсов по 

повышению квалификации тренеров и 

судей Республики Казахстан; 

2.2.9. руководство в своей деятельности 

положениями Всемирного 

Антидопингового агентства (ВАДА) и 

Всемирным Антидопинговым кодексом; 

2.2.10. рассмотрение в установленном 

порядке материалов и оказание 

содействия в присвоении спортсменам, 

тренерам, судьям спортивных и 

почетных званий, наград; 

2.2.11. защита прав и интересов спортсменов, 

тренеров, ветеранов шахмат. 

 

 

 

 

 

 

3. Членство в Федерации 
3.1. Членами Федерации могут быть граждане 

Республики Казахстан, иностранные граждане 

и/   или юридические лица - общественные 

объединения, за исключением политических 

партий.  

3.2. Прием в члены Федерации осуществляет 

Исполком Федерации на основании 

письменного заявления о приеме в члены 

Федерации.  

3.3. Членство в Федерации прекращается в 

следующих случаях: 

3.3.1. по инициативе члена Федерации на 

основании его письменного заявления о 

выходе из состава членов Исполкома, 

которое подается в Исполком 

Федерации; 

3.3.2. исключения из состава членов 

Федерации по решению Съезда 

Федерации в случае нарушения членом 

Федерации требований 

законодательства Республики Казахстан 

и внутренних документов Федерации. 
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3.4.1. Федерация қызмету туралы ақпарат алу; 

3.4.2. өз құқықтары мен міндеттеріне қатысты 

құжаттар мен шешімдермен танысу; 

3.4.3. Федерация мүшелігінен өз қалауымен 

шығу; 

3.5. Федерация мүшелерінің міндеттері: 

3.5.1. Федерация мәселелерін шешу үдерісіне 

қатысу; 

3.5.2. Федерациямен келісім-шарттарға 

(меморандумдарға) сәйкес өз 

міндеттерін орындау; 

3.5.3. Қазақстан Республикасының 

заңнамаларының, осы Жарлықтың 

талаптарын және Федерацияның 

басқарушы органдарының шешімдерін 

орындау; 

3.5.4. Федерация беделін арттыруға ат салысу; 

3.5.5. Федерацияға қатысты өз мойнына алған 

басқа да міндеттерді орындау. 

 

 

 

 

4. Федерацияның құқықтары мен міндеттері  
4.1. Қазақстан Республикасының заңымен 

бекітілген тәртіпке сәйкес Жарғы 

мақсаттарын орындау мақсатында 

Федерация: 

4.1.1. заңмен бекітілген тәртіпке сай 

банктерде есеп шот ашуға;  

4.1.2. мемлекеттік және орыс тілдеріндегі 

Федерацияның толық атауы 

көрсетілген мөр, мөртабандар және 

бланкілерге, сонымен қатар, 

белгіленген тәртіпке сай тіркелген 

эмблемаға (нышан) ие болуға;  

4.1.3. өз меншігінде немесе оперативті 

басқаруда жекелеген мүлікке, сонымен 

қатар, дербес баланс немесе сметаға ие 

болуға; 

4.1.4. мүліктік немесе дербес мүліктік емес 

құқықтарға ие болуға және оларды іске 

асыруға;  

4.1.5. егер заң актілеріне қайшы келмесе, 

басқа да заңды тұлғаларды құруға;  

4.1.6. филиалдар мен өкілеттіліктер ашуға;  

4.1.7. қауымдастықтар мен одақтарға кіруге, 

сондай-ақ, олардың қызметтеріне 

қатысуға;  

4.1.8. Федерацияның жарғылық мақсаттарын 

орындау барысында құралдарды 

пайдалануға;  

4.1.9. сотта талапкер және жауапкер болуға, 

сонымен қатар, соттарда және басқа да 

мемлекеттік органдарда, басқа да 

қоғамдық бірлестіктерде өз 

3.4. Члены Федерации имеют право: 

3.4.1. получать информацию о деятельности 

Федерации; 

3.4.2. знакомиться с документами и 

решениями, затрагивающими их права и 

интересы; 

3.4.3. выйти из состава членов Федерации по 

собственному желанию; 

3.5. Члены Федерации обязаны: 

3.5.1. участвовать в решении задач Федерации; 

3.5.2. выполнять свои обязательства по 

договорам (меморандумам) с 

Федерацией; 

3.5.3. выполнять требования законодательства 

Республики Казахстан, настоящего 

Устава и решения органов управления 

Федерации; 

3.5.4. способствовать повышению престижа 

Федерации; 

3.5.5. выполнять иные взятые на себя 

обязательства по отношению к 

Федерации. 

 

4. Права и обязанности Федерации 
4.1. Для осуществления уставных целей Федерация 

в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке имеет право:  

4.1.1. открывать счета в банках в 

установленном законодательством 

порядке;  

4.1.2. иметь печать, штампы и бланки с 

полным наименованием Федерации на 

государственном и русском языках, а 

также эмблему (символику), 

зарегистрированную в установленном 

порядке;  

4.1.3. иметь в собственности или в 

оперативном управлении обособленное 

имущество, а также самостоятельный 

баланс или смету;  

4.1.4. приобретать и осуществлять 

имущественные и личные 

неимущественные права;  

4.1.5. создавать другие юридические лица, 

если иное не предусмотрено 

законодательными актами;  

4.1.6. открывать филиалы и 

представительства;  

4.1.7. вступать в ассоциации и союзы, а также 

участвовать в их деятельности;  

4.1.8. использовать средства на осуществление 

уставных целей Федерации;  

4.1.9. быть истцом и ответчиком в суде, а 

также представлять и защищать права и 

законные интересы своих членов в судах 
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мүшелерінің құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғауға және білдіруге;  

4.1.10. өз қызметі туралы ақпарат таратуға;  

4.1.11. Федерацияның жарғылық 

мақсаттарын орындау барысында 

баспа қызметін іске асыруға;  

4.1.12. Қазақстан Республикасының 

заңнамасына қайшы келмейтін басқа 

да өкілеттіліктерді іске асыруға 

құқылы. 

4.2. Федерацияның міндеттері:  

4.2.1. Қазақстан Республикасының 

заңдарын, сондай-ақ Федерация 

Жарғысының талаптарын орындау;  

4.2.2. өз мүшелеріне олардың құқықтары 

мен мүдделеріне қатысты құжаттар 

мен шешімдермен танысуға 

мүмкіндік беру;  

4.2.3. қаражаттың түсуі мен шығуы туралы 

мәліметті бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялау арқылы өз 

мүшелеріне хабарлауға; 

4.2.4. тіркеуші органға тұрақты басқару 

органының орналасу мекен-

жайындағы және басқарушылар 

туралы ақпараттағы өзгерістерді 

Ұлттық іскерлік сәйкестендіру 

нөмірлеріне енгізілетін қажетті 

көлемде хабарлауға; 

4.2.5. белгіленген тәртіпке сай бюджетке 

салықтар мен басқа да міндетті 

төлемдерді төлеуге; 

4.2.6. Федерацияға тиесілі барлық мүлікке 

міндеттемелерге сәйкес жауап беру; 

4.2.7. Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес жауапты болуға 

міндетті. 

 

5. Федерацияның басқару органдарының 

құрылымы, қалыптасу тәртібі, құзыреті 

және өкілеттік мерзімі 
5.1. Федерация органдары: 

5.1.1. Федерацияның жоғарғы басқару 

органы – Федерации Съезі; 

5.1.2. Федерацияның жеке басқару органы – 

Федерация Президенті;  

5.1.3. Федерацияның атқарушы алқалы 

органы – Федерацияның атқарушы 

комитеті; 

5.1.4. Бақылау органы – Тексеру 

комиссиясы. 

5.2. Федерацияның сондай-ақ басқа да органдары 

бар: Қамқоршылық кеңес, Бапкерлер Кеңесі 

және Федерацияның жарғылық мақсаттарын 

орындау мақсатында құрылған және құрылуы 

мүмкін басқа да органдар. 

и других государственных органах, иных 

общественных объединениях;  

4.1.10. распространять информацию о своей 

деятельности;  

4.1.11. осуществлять издательскую 

деятельность в целях достижения 

уставных целей Федерации;  

4.1.12. осуществлять иные полномочия, не 

противоречащие законодательству 

Республики Казахстан. 

4.2. Федерация обязана:  

4.2.1. соблюдать законодательство 

Республики Казахстан, а также нормы, 

предусмотренные Уставом Федерации;  

4.2.2. обеспечить своим членам возможность 

ознакомиться с документами и 

решениями, затрагивающими их права и 

интересы;  

4.2.3. информировать своих членов о 

поступлении и расходовании денежных 

средств посредством опубликования в 

средствах массовой информации;  

4.2.4. информировать регистрирующий орган 

об изменениях местонахождения 

постоянно действующего органа 

управления и данных о руководителях в 

объеме сведений, включаемых в 

Национальный реестр бизнес-

идентификационных номеров. 

4.2.5. уплачивать налоги и другие 

обязательные платежи в бюджет в 

установленном порядке;  

4.2.6. отвечать по своим обязательствам всем 

принадлежащим Федерации 

имуществом;  

4.2.7. нести ответственность в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан. 

 
5. Структура, порядок формирования, 

компетенция и сроки полномочий 

 органов управления Федерации 
5.1. Органами Федерации являются: 

5.1.1. Высший орган управления Федерации –  

Съезд Федерации; 

5.1.2. Единоличный исполнительный орган 

управления Федерации – Президент 

Федерации;  

5.1.3. Исполнительный коллегиальный орган 

Федерации – Исполком Федерации; 

5.1.4. Контрольный орган – Ревизионная 

комиссия. 

5.2. Федерация имеет также другие органы: 

Попечительский Совет, Тренерский Совет и 

прочие органы Федерации, которые созданы и 
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5.3. Федерация Съезі: 

5.3.1. Федерация Съезі жылдық немесе 

кезектен тыс болуы мүмкін. 

5.3.2. Федерацияның атқару комитеті 

Жылдық Съезд Жиналысын 

кажеттілігіне қарай, бірақ 2 (екі) 

жылда кем дегенде бір рет өткізеді. 

5.3.3. Федерацияның Съезін атқару комитет 

мүшелерінің кем дегенде 2/3 

құрамының бастамасы негізінде 

шақырылу мүмкін. Федерацияның 

Атқарушы комитеті федерацияның 

қызметі туралы маңызды шешімдер 

маңыздылығына байланысты шұғыл 

жағдайлардан басқа, шақырылғанға 

дейін 1 (бір) күнтізбелік айдан 

кешіктірмей Федерация Съезінің 

шақыруы, күні, күн тәртібі және орны 

туралы хабарлайды. 

5.3.4. Съезд делегаттары: Президент, вице-

президенттер, Атқарушы директор, 

Жауапты хатшы және Атқару 

комитетінің басқа мүшелері, 

Ревизиялық комиссия мүшелері, 

аймақтық филиалдардың басшылары 

және тәуелсіз федерациялардың 

басшылары; 

5.3.5. Съезге делегаттардың жалпы 

санының жартысынан көбі қатысқан 

жағдайда Съезді өткізуге толық 

құқық бар деп есептеледі. Егер Съезге 

қатысқан делегаттардың жартысынан 

көбі дауыс берсе, шешімдер 

қабылданған болып саналады. 

Талқыланатын мәселелер бойынша 

дауыс беру ашық немесе жабық түрде 

өткізіледі. Жабық (құпия) дауыс беру 

Съез мүшелерінің 1/2 өтініші 

бойынша өткізіледі. Кворум 

болмаған жағдайда, Съез бірінші 

шақырылған күннен бастап 30 (отыз) 

жұмыс күнінен кешіктірмей қайта 

шақырылады. Қайта шақыру кезінде 

осы Жарғының ережелері сақталады. 

Жаңадан шақырылған Федерация 

Съезі қатысып отырған Съез 

делегаттарының санына қарамастан 

жарамды болып есептеледі 

5.3.6. Федерация Съезінің жүргізілімінде 

делегаттың өзіндік немесе сенмхат 

арқылы өкілдің қатысуы міндетті. 

Съезді өткізу және съез мүшелерінің 

дауыс беруі телефон мен интернет 

тәрізді телекоммуникациялық 

жабдықты пайдалану арқылы 

могут быть созданы во исполнение уставных 

целей Федерации. 

5.3.Съезд Федерации: 

5.3.1. Съезд Федерации может быть годовым и 

внеочередным. 

5.3.2. Съезд Федерации проводится по мере 

необходимости, но не реже 1 (одного) раза 

в 2 (два) года. 

5.3.3. Съезд Федерации может быть созван по 

инициативе инициативе не менее чем 2/3 

членов Исполкома Федерации или по 

требованию Ревизионной комиссии. 

Исполком Федерации объявляет о созыве, 

дате, повестке дня и месте проведения 

Съезда Федерации не позднее, чем за 1 

(один) календарный  месяц до его созыва, 

за исключением экстренных случаев, 

связанных со срочностью принятия 

важных решений по деятельности 

федерации. 

5.3.4. Делегатами Съезда являются: Президент 

Федерации, Вице-президенты Федерации, 

Исполнительный директор Федерации, 

Ответственный секретарь Федерации и 

другие члены Исполкома, Руководитель и 

члены Ревизионной комиссии, 

руководители областных филиалов и 

руководители самостоятельных 

федераций; 

5.3.5. Съезд Федерации проводится при наличии 

кворума и считается правомочным, если 

на нем представлены более половины от 

общего количества делегатов Съезда. 

Решения считаются принятыми, если за 

них проголосовало более половины 

присутствующих на Съезде делегатов. 

Голосование по обсуждаемым вопросам 

проводится в открытой или закрытой 

форме. Закрытое (тайное) голосование 

проводится по требованию 1/2 части 

делегатов Съезда. В случае отсутствия 

кворума Съезд созывается повторно, не 

позднее 30 (тридцать) рабочих дней со дня 

первого созыва. При повторном созыве 

должны быть соблюдены правила, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

Съезд Федерации, созванный повторно, 

является правомочным независимо от 

количества присутствующих на нем 

делегатов Съезда. 

5.3.6. При проведении Съезда Федерации 

личное участие, либо участие 

представителя по доверенности делегата 

Съезда обязательно. При этом 

допускается проведение Съезда и 

голосование делегатов интерактивным 
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интерактивті түрде жүргізілуі 

мүмкін. 

5.3.7. Федерация Президенті Федерация 

Съезінің Төрағасы, ал Съез хатшысы 

Жауапты Хатшы болып атанады. 

Съезде осылардың біреуі 

қатыспағанда Съез төрешілігін 

және/немесе Съез хаттамасының 

жүргізуін Атқарушы комитетінің 

мүшелері құқықты.    

5.3.8. Федерация Съезінің өкілдері өзара 

тең және әрқайсысы бір дауысқа ие. 

Барлық мәселелер бойынша 

шешімдер Федерацияның 

делегаттардың көпшілігінің дауыс 

беруі арқылы қабылданады. 

Дауыстар тең болған жағдайда, 

Федерация Президентінің дауысы 

шешуші болып есептеледі. 

5.3.9. Съезд хаттамасына Съез төрағасы 

мен хатшысы қол қояды. 

5.3.10. Федерация Съезінің айрықша 

құзыретіне келесі мәселелер кіреді: 

 Федерацияның жарғысын бекіту 

және жаңа редакциясында қабылдау, 

оған өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу; 

 Федерацияны ерiктi түрде қайта 

құру немесе тарату, тарату 

комиссиясын тағайындау туралы 

шешiм қабылдау; 

 Федерацияның басқару 

органдарының құзыретін, ұйымдық 

құрылымын, қалыптасу тәртібін және 

өкілеттік мерзімін анықтау; 

 Федерация қызметі, осыған қоса 

Атқарушы комитетінің қызметі 

туралы есеп беру тәртібі мен жиілігін 

анықтау, сондай-ақ Тексеру 

комиссияның тексеру жүргізу тәртібі 

мен нәтижелерін бекіту (Тексеру 

комиссияның есептері); 

 заңнамалық актілермен 

белгіленген шектерде Федерацияның 

басқа заңды тұлғалардың қызметіне 

қатысуы туралы шешім қабылдау; 

 Съез филиалдары мен өкілдіктерін 

құруға немесе қызметіне қатысуы 

туралы шешім, сондай-ақ осындай 

филиалдар мен өкілдіктердің 

қызметін тоқтату туралы шешім 

қабылдау; 

 Атқарушы комитеті,  Ревизиялық 

комиссия туралы ережелерді бекіту, 

жаңа редакциясында қабылдау, оған 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 

способом, используя 

телекомуникационное оборудование, 

посредством посредством телефонной 

связи и сети Интернет. 

5.3.7. Председателем Съезда Федерации 

является Президент Федерации, 

Секретарем Съезда является 

Ответственный секретарь Федерации. В 

случае отсутствия кого-либо из них, 

правом председательствования и/или 

ведения протокола Съезда обладают 

Члены Исполкома Федерации. 

5.3.8. Каждый делегат Съезда Федерации имеет 

1 (один) голос. Решения Съезда 

Федерации принимаются простым 

большинством голосов делегатов Съезда 

Федерации, присутствующих на Съезде. 

При равенстве голосов, голос 

Председателя Съезда является 

решающим. 

5.3.9. Протокол Съезда подписывается 

Председателем и секретарем Съезда.  

5.3.10. К исключительной компетенции 

Съезда Федерации относятся следующие 

вопросы: 

 утверждение Устава Федерации, 

внесения в него изменений и/или 

дополнений, утверждение Устава в новой 

редакции; 

 принятие решения о добровольной 

реорганизации или ликвидации 

Федерации, назначении ликвидационной 

комиссии; 

 определение компетенции, 

организационной структуры, порядка 

формирования и срока полномочий 

руководящих органов Федерации; 

 определение порядка и 

периодичности представления отчетности 

о деятельности Федерации, в том числе 

Исполкома Федерации, а также порядка 

проведения проверок Ревизионной 

комиссией и утверждение их результатов 

(отчетов Ревизионной комиссии); 

 принятие в пределах, установленных 

законодательными актами, решения об 

участии Федерации в создании или 

деятельности других юридических лиц; 

 принятие решения о прекращении 

деятельности филиалов и 

представительств, а также о прекращении 

их деятельности;  

 утверждение Положений об 

Исполкоме Федерации, Положения о 

Ревизионной комиссии, внесению 

изменений и/или дополнений в них; 
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 Федерация Президентін сайлау, 

қайта сайлау және оның 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 

тоқтату; 

 Федерация Президентінің 

ұсынымдары бойынша Федерация 

Вице-президенттерін тағайындау, 

қайта тағайындау және олардың 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 

тоқтату;  

 Тексеру комиссиясын сайлау, оның 

мүшелерінің өкілеттіктерін қайта 

сайлау және мерзімінен бұрын 

тоқтату. 

5.3.11. Федерация Съезі федерация 

қызметіне қатысты басқа да маңызды 

мәселелерін қарастыруға құқылы. 

5.4. Федерация Президенті: 

5.4.1. Федерация Конгресі атқарушы 

комитет мүшелерінің бірін 4 (төрт) 

жыл мерзімге Президент ретінде 

сайлайды. 

5.4.2. Президент мерзімінің аяқталуына 

байланысты немесе мерзім 

аяқталғанға дейін мерзімінен бұрын 

қайта сайлана алады. 

5.4.3. Федерация Президентінің құзыретіне 

келесі мәселелер кіреді: 

 Федерация қызметін басқару; 

 Федерацияның мүлкін және 

ақшалай қаражатын басқару; 

 үшінші тұлғалармен қарым 

қатынаста Федерацияның өкілі болу. 

Федерация Президентінің қатысуы 

мүмкін болмаған жағдайда, 

Федерацияның Атқарушы 

комитетінің мүшелерінің бірі 

жоғарыда аталған мекемелерде және 

ұйымдарда Федерация атынан 

қатысуға және өкілдік етуге 

тағайындалады және жіберіледі; 

 Федерацияның барлық 

құжаттарына бірінші қол қою, 

Федерация атынан келісімшарт 

жасасу, сенімхатсыз келісімшарттар 

жасау құқығына ие тұлға; 

 Федерацияға өкілдік ету құқығына 

сенімхат беру; 

 азаматтық шарттарды жасау 

құқығын беруге сенімхат, сондай-ақ 

Федерация атынан мәміле жасасу 

құқығын беру; 

 Федерацияның құрамы мен 

штаттық санының ұйымдастыру 

құрылымын бекіту; 

 избрание, переизбрание и досрочное 

прекращение полномочий Президента 

Федерации; 

 утверждение Вице-президентов 

Федерации, их переизбрания и досрочного 

прекращения их полномочий на 

основании рекомендации Президента 

Федерации; 

 избрание состава Ревизионной 

комиссии, переизбрание и досрочное 

прекращение полномочий ее членов. 

5.3.11. Съезд Федерации вправе 

рассматривать иные важные для 

деятельности Федерации вопросы. 

5.4. Президент Федерации: 

5.4.1. избирается Съездом Федерации сроком на 

4 (четыре) года. 

5.4.2. может быть переизбран в связи со сроком 

истечения полномочий или досрочно, до 

истечения данного срока.  

5.4.3. К компетенции Президента Федерации 

относятся следующие вопросы: 

 руководство деятельностью 

Федерации; 

 распоряжение имуществом и 

денежными средствами Федерации;  

 представление интересов в 

отношениях с третьими лицами. В случае 

невозможности участия Президента 

Федерации, им определяется и 

делегируется лицо из числа членов 

Исполкома Федерации для участия и 

представления интересов Федерации в 

вышеназванных учреждениях и 

организациях; 

 подписание всех документов 

Федерации в качестве лица, обладающего 

правом первой подписи, в том числе 

заключение от имени Федерации 

контрактов, договоров без доверенности;  

 выдача доверенности на право 

представлять Федерацию; 

 выдача доверенности на 

предоставление права подписания 

гражданско-правовых договоров, а также 

правом на заключение сделок от имени 

Федерации; 

 утверждение организационной 

структуры в части ее состава и штатной 

численности Федерации;  

 назначение Исполнительного 

директора Федерации и принятие решения 

о досрочном прекращении его 

полномочий; 
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 Федерацияның Атқарушы 

директорын тағайындау және 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 

тоқтату; 

 Өкілеттіктерін Федерация 

Президенті белгілеген көлемде және 

шеңберде жүзеге асыру үшін 

Федерацияның Вице-президенттерін 

Федерация Съезіне тағайындауға 

ұсыным береді;  

 Ерлер, әйелдер және балалар мен 

жасөспірімдер Қазақстан 

Республикасы құрама 

командаларының Бас 

жатықтырушыларын тағайындау; 

 алдағы күнтізбелік жылға 

Федерация бюджетін қарастыру және 

бекіту, сондай-ақ Федерацияның 

қаржы ресурстарын бөлуді 

қамтамасыз ету;  

 Федерацияның басқа 

органдарының құзыретіне жатпайтын 

басқа да мәселелерді қарау.  

5.5. Федерацияның Атқару комитеті: 

5.5.1. Федерацияның Атқарушы комитеті 

атқарушы алқалық орган болып 

табылады және Федерация Съезінің 

айрықша құзыретіне енетін 

мәселелерден бөлек, Федерация 

қызметінің ағымдағы басшылығын 

жүзеге асырады. 

5.5.2. Федерацияның атқарушы комитеті 

құрамына Федерация Президенті, 

Федерацияның вице-президенттері, 

Федерацияның атқарушы директоры, 

Федерацияның жауапты хатшысы, 

Мемлекеттік жаттықтырушы, 

Қазақстан Республикасының 

шахматтан ерлер, әйелдер және 

жасөспірімдер командаларының Бас 

жаттықтырушылары кіреді. 

5.5.3. 5.5.2-тармақта көрсетілген 

лауазымды тұлғалар өзгерген 

жағдайда, жаңадан тағайындалған 

адамға Федерацияның Атқару 

комитетіне мүшелігі Атқарушы 

комитетті сайлау мерзімінің 

аяқталғанға дейін беріледі. 

5.5.4. Федерация Атқару комитетінің 

отырысы Атқару комитетінің 

кворумуна сәйкес мүшелерінің кем 

дегенде жартысы қатысқан жағдайда 

жарамды болып есептеледі. Атқару 

комитетінің отырыстарында 

шешімдер Федерация Атқару 

комитетінің отырысқа қатысқан 

 рекомендации Съезду Федерации 

кандидатов в Вице-президенты 

Федерации; 

 утверждение Главных тренеров 

мужской, женской и детско-юношеской 

сборных Республики Казахстан по 

шахматам; 

 утверждение бюджета Федерации на 

предстоящий календарный год, а также 

обеспечение распределения финансовых 

средств Федерации; 

 рассмотрение иных вопросов, не 

относящихся к компетенции других 

органов Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Исполком Федерации: 

5.5.1. Исполком Федерации подотчетен Съезду 

Федерации,  является исполнительным 

коллегиальным органом и осуществляет 

текущее руководство деятельностью 

Федерации, за исключением рассмотрения 

вопросов, отнесенных настоящим 

Уставом к исключительной компетенции 

Съезда Федерации. 

5.5.2. В состав Исполкома Федерации входят: 

Президент Федерации, Вице-Президенты 

Федерации, Исполнительный директор 

Федерации, Ответственный секретарь 

Федерации, Государственный тренер по 

шахматам, Главные тренера мужской, 

женской и детско-юношеской сборных 

Республики Казахстан по шахматам. 

5.5.3. В случае смены лиц на указанных в пункте 

5.5.2. должностях, членство в Исполкоме 

Федерации переходит вновь избранному 

на данную должность лицу. 

5.5.4. Заседание Исполкома Федерации 

проводится при наличии кворума и 

считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины членов 

Исполкома Федерации. Решения на 

заседаниях Исполкома принимаются 

простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов 

Исполкома Федерации. При равенстве 

голосов голос Председателя считается 

решающим. В случае отсутствия кворума 
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мүшелерінің қарапайым көпшілік 

дауысы негізінде қабылданады. 

Дауыстар тең болған жағдайда 

Төрағаның дауысы шешуші болып 

есептеледі. 

5.5.5. Федерация Атқару комитетінің 

отырысын өткізу және Федерация 

Атқару комитеті мүшелерінің өзіндік 

қатысуы міндетті, сонымен қоса 

дауыс беруі телефон мен интернет 

тәрізді телекоммуникациялық 

жабдықты пайдалану арқылы 

интерактивті түрде жүргізілуі 

мүмкін. 

5.5.6. Федерация Атқарушы комитетінің 

мүшелері өзара тең және әрқайсысы 

бір дауысқа ие. Барлық мәселелер 

бойынша шешімдер Федерация 

Атқарушы комитеті мүшелер 

көпшілігінің дауыс беруі арқылы 

қабылданады. Дауыстар тең болған 

жағдайда, Атқарушы комитеті 

Төрағасының дауысы шешуші болып 

есептеледі. 

5.5.7. Федерация Президенті Атқарушы 

комитетінің Төрағасы, ал Федерация 

Атқарушы комитетінің хатшысы 

Жауапты Хатшы болып атанады. 

Съезде осылардың біреуі 

қатыспағанда Съез төрешілігін 

және/немесе Съез хаттамасының 

жүргізуін Атқарушы комитетінің 

мүшелері құқықты.    

5.5.8. Федерация Атқарушы комитетінің 

хаттамасына Федерация Атқарушы 

комитет төрағасының және 

хатшысының қол қояды. 

5.5.9. Федерацияның атқарушы комитетінің 

құзыретіне келесі мәселелер кіреді:  

 Федерация мүшелігіне қабылдау; 

 Федерацияның басқа 

органдарының (басқару органдары 

және Тексеру комиссияларын 

қоспағанда) құрамын сайлау, 

олардың мүшелерін сайлау және 

олардың өкілеттіктерін мерзімінен 

бұрын тоқтату; 

 Федерацияның филиалдарының 

басшыларын сайлау және олардың 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 

тоқтату; 

 Алдағы күнтізбелік жылға 

Федерация бюджетін алдын ала қарау 

және Федерация Президентіне 

бекітуге беру; 

Исполком Федерации созывается 

повторно, не позднее 5 (пяти)  рабочих 

дней с первоначально установленной даты 

его проведения. 

5.5.5. При проведении заседания Исполкома 

Федерации личное участие члена 

Исполкома Федерации обязательно. При 

этом допускается проведение заседания 

Исполкома Федерации  и участие члена 

Исполкома Федерации в рассмотрении 

вопросов и голосовании по ним 

посредством использования 

телекомуникационного оборудования 

(аудио-, видеоконференции), телефонной 

связи, что приравнено к личному участию 

члена Исполкома Федерации. 

5.5.6. Каждый член Исполкома Федерации 

имеет 1 (один) голос. Решения на 

заседаниях Исполкома Федерации 

принимаются открытым голосованием, 

простым большинством голосов членов 

Исполкома Федерации, участвующих в 

заседании. В случае равенства голосов, 

голос Председателя заседания Исполкома 

Федерации является решающим.  

5.5.7. Председателем заседания Исполкома 

Федерации является Президент 

Федерации, Секретарем заседания 

Исполкома Федерации является 

Ответственный секретарь Федерации. В 

случае отсутствия кого-либо из них, 

данные лица избираются на заседании 

Исполкома Федерации из числа членов 

Исполкома Федерации открытым 

голосованием, простым большинством 

голосов членов Исполкома Федерации, 

участвующих в заседании. 

5.5.8. Протокол заседания Исполкома 

Федерации подписывается Председателем 

и Секретарем заседания Исполкома 

Федерации.  

5.5.9. К компетенции Исполкома Федерации 

относятся следующие вопросы:  

 прием в члены Федерации и         

исключение из  

 прием в члены Федерации и 

исключение из состава членов Федерации; 

 избрание состава иных органов 

Федерации (за исключением Исполкома 

Федерации и Ревизионной комиссии), 

избрание и досрочное прекращение 

полномочий их членов; 

 избрание и досрочное прекращение 

полномочий руководителей областных 

филиалов Федерации; 
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 Федерация Съезіне шақыру және 

Съезде қарастырылатын мәселелерді 

дайындау; 

 филиалдардың қызметі туралы 

жылдық есептерін бекіту; 

 Федерацияның басқа алқалы 

органдарының қызметі туралы 

жылдық есептерді (Тексеру 

комиссиясының есебін қоспағанда) 

бекіту; 

 Федерацияның жыл сайынғы 

тақырыптық жұмыс жоспарларын 

бекіту; 

 Жарғылық Басқа органдар туралы 

және Федерацияның қызметіне 

байланысты ережелерді бекіту және 

оларға өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу (Федерация Съезінің 

құзыретіне енбейтін ережелердің 

бекітуінен тыс); 

 Федерация Съезінің құзыретіне 

енбейтін басқа да мәселелерді 

қарастыру.  

5.5.10. Федерацияның атқарушы комитеті 

Федерация Съезінің шешімдерін 

орындауға міндетті. 

5.6. Тексеру комиссиясы:  

5.6.1. Тексеру комиссиясы Федерацияның 

қаржы-шаруашылық қызметін 

бақылайды. 

5.6.2. Федерацияның Атқару комитеті 

Тексеру комиссиясын 4 (төрт) 

жылдық мерзімге сайлайды. 

5.6.3. Тексеру комиссия мүшелері өтеусіз 

және Тексеру комиссиясы туралы 

ереженің негізде қызмет етеді. 

5.7. Федерация Вице-президенттері: 
5.7.1. Федерация Вице-президенттері 

Федерацяи Президентімен бекітілген 

көлем мен шегінде әрекет етеді.  

5.7.2. Федерация Президентінің ұсынымы 

бойынша Федерация Съезімен 4 

(төрт) жылдық мерзімге 

тағайындалады. 

5.7.3. Федерация Вице-президенттернің 

қызмет мерзімі аяқталуына 

байланысты, сондай-ақ олардыш 

қызмет мерзімін ұзарту шешімі 

Федерация Съезімен  қабылданбаса 

олардың қызмет мерзімі 4 (төрт) 

жылға ұзартылады. 

5.7.4. Федерация Вице-президенттері 

өтеусіз негізде қызмет етеді. 

 

5.8. Федерацияның Атқарушы директоры: 

 предварительное рассмотрение и 

одобрение бюджета Федерации на 

предстоящий календарный год до его 

начала для его последующего вынесения 

на утверждение Президента Федерации; 

 созыв и подготовка вопросов для 

рассмотрения на Съезде Федерации; 

 рассмотрение и утверждение годовых 

отчетов филиалов об их деятельности; 

 рассмотрение и утверждение годовых 

отчетов о деятельности иных 

коллегиальных органов Федерации (кроме 

отчетов Ревизионной комиссии); 

 утверждение годовых тематических 

планов работы Федерации; 

 утверждение положений, связанных с 

вопросами деятельности Федерации (за 

исключением положений об органах 

управления Федерации), изменений и/или 

дополнений в них; 

 рассмотрение иных вопросов, не 

относящихся к компетенции других 

органов Федерации.  

 рассмотрение иных вопросов, не 

относящихся к компетенции Съезда 

Федерации.  

5.5.10. Исполком Федерации обязан выполнять 

решения Съезда Федерации. 

5.6. Ревизионная комиссия: 
5.6.1. осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Федерации; 

5.6.2. избирается Съездом Федерации сроком на 

4 (четыре) года, с возможностью 

досрочного прекращения полномочий ее 

членов; 

5.6.3. осуществляет свою деятельность  на 

основании Положения о Ревизионной 

комиссии, на безвозмездной основе. 

5.7. Вице-президенты Федерации:  

5.7.1. осуществляют свою деятельность в 

рамках и объеме, определяемых 

Президентом Федерации; 

5.7.2. на основании рекомендации Президента 

Федерации назначаются Съездом 

Федерации сроком на 4 (четыре) года; 

5.7.3. в случае, если срок действия Вице-

президентов истек, но решения по их 

продлению или решения по их избранию 

не вынесено Съездом, их полномочия 

считаются продленными сроком на 4 

(четыре) года. 

5.7.4. ведут свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

 

 

5.8. Исполнительный директор Федерации: 
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5.8.1. Федерацияның атқарушы директоры 

Федерацияның ағымдағы қызметін 

басқарады. 

5.8.2. Федерация Президенті Атқарушы 

директорды 4 (төрт) жылдық 

мерзімге тағайындайды және 

Атқарушы директор Федерация 

Президенті берген сенімхат негізінде 

әрекет етеді. 

5.8.3. Атқарушы директор Съездің, 

Президенттің және Атқарушы 

комитетінің және өзге де Федерация 

органдарының шешімдерін 

орындауға міндетті. 

5.9. Мемлекеттік жаттықтырушы: 
5.9.1. Шахматтан мемлекеттiк 

жаттықтырушы – Қазақстан 

Республикасының аумағында 

шахмат спортын дамыту жөніндегі 

мемлекеттік саясатты іске асыру 

бойынша функциялар мен іс-

шараларды жүзеге асыратын 

жаттықтырушы; 

5.9.2. Мемлекеттік жаттықтырушына 

лауазымға Дене шынықтыру және 

спорт саласындағы Уәкулетті орган 

тағайындайды және лауазымнан 

босатады; 

5.10. Ерлер, әйелдер және балалар мен 

жасөспірімдер Қазақстан Республикасы 

құрама командаларының Бас 

жатықтырушылары 

5.10.1. Федерация Президентімен 

тағайындалады; 

5.10.2. Федерациямен жасасқан келісім - 

шартының негізінде бекітілген көлем 

мен шегінде әрекет етеді. 

5.10.3. Шахматтан бойынша Қазақстан 

Республикасының құрама 

командасы мүшелерінің 

халықаралық чемпионаттарға 

дайындығын ұйымдастырып, 

жүйелу түрде олардың спорт 

саясындағы көрсткен нәтижелерімен 

талдау жұмыстарын 

жүргізеді.Мақсатты кешенді 

бағдарламасые жүзеге асыруға 

жқмыстар өткізеді. Бас 

жаттықтырушылардың жұмысы 

құрама командасы мүшелерінің оқу-

жаттығу жиынын, халықаралық 

жарыстарға дайындығын, командада 

тәрбие ортасын және психологиялық 

ахуалын ұйымдастыруға ұмтылған. 

 

6. Федерацияның құрылымдық бөлімшелері 

5.8.1. осуществляет руководство текущей 

деятельностью Федерации. 

5.8.2. назначается Президентом Федерации 

сроком на 4 (года) года и действует на 

основании доверенности, выданной 

Президентом Федерации.  

5.8.3. Исполнительный директор обязан 

выполнять решения Съезда, Президента и 

Исполкома и иных органов Федерации. 

 

5.9. Государственный тренер по шахматам: 
5.9.1. является членом Исполкома и 

осуществляет функции и мероприятия 

по реализации государственной 

политики по развитию шахматного 

спорта на территории Республики 

Казахстан; 

5.9.2. назначается и освобождается от данной 

должности Уполномоченным органом 

в области физической культуры и 

спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

5.10. Главные тренеры мужской, 

женской и детско-юношеской сборных 

Республики Казахстан по шахматам: 

5.10.1. утверждаются Президентом 

Федерации; 

5.10.2. осуществляют свою деятельность в 

рамках и объеме, определяемых 

контрактом, заключенным с 

Федерацией; 

5.10.3. организуют работу по подготовке 

членов сборной команды шахматам к 

международным соревнованиям и 

проводят регулярный анализ 

результатов выступлений членов 

команды на соревнованиях. Проводят 

работу по реализации комплексной 

целевой программы подготовки. Работа 

главного тренера направлена на 

организацию учебно-тренировочных 

сборов и участие в международных 

соревнованиях, на воспитательную 

работу и создание психологического 

климата в сборной команде. 

 

 

 

 

6. Структурные подразделения Федерации 
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6.1. Федерацияның Съез шешіміне сәйкес 

құрылған және Қазақстан Республикасының 

облыстарының жартысынан астамында 

орналасқан құрылымдық бөлімшелері 

(филиалдары мен өкілдіктері) бар. 

6.2. Қазақстан Республикасының заңнамасының 

талаптарына сәйкес тіркелген Федерацияның 

филиалдары Қазақстан Республикасының 

заңнамасы талаптарының мен Федерацияның 

Атқарушы комитетімен бекітілетін 

Федерация филиалдары туралы ереженің 

негізінде әрекет етеді. 

 

 

 
7. Федерация мүлігінің қалыптасу көздері  

7.1. Федерацияның мүлкі біртұтас және 

бөлінбейді және Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен қорғалады. 

7.2. Федерацияның ақша мен басқа да 

мүліктерінің қалыптасу көздері: 

7.2.1. ерікті жарналар; 

7.2.2. қайырымдылық және демеушілік 

көмек; 

7.2.3. Федерацияның жарғылық 

мақсаттарына қол жеткізуге және осы 

мақсаттарға сәйкес келетін баспа және 

басқа қызметтен түсетін кірістер; 

7.2.4. Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілерімен тыйым 

салынбаған өзге де кірістер. 

7.3. Федерация мүшелері Федерацияға берілген 

мүлікке ешқандай құқықтары жоқ. Олар 

Федерацияның міндеттемелеріне жауап 

бермейді және Федерация өз мүшелерінің 

міндеттемелері үшін жауап бермейді. 

7.4. Федерация өз мүлкін Қазақстан 

Республикасының заңнамасы мен Федерация 

Жарғысының талаптарына сәйкес басқарады. 

7.5. Федерацияның филиалдары өз мүлкін 

Қазақстан Республикасының заңнамасы мен 

филиалдар туралы ереженің талаптарына 

сәйкес  басқарады.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу тәртібі 

8.1. Федерация жарғысына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу Съездің құзіретіне 

жатады. 

6.1. Федерация имеет свои структурные 

подразделения (филиалы и 

представительства), которые создаются по 

решению Съезда Федерации и 

расположены на территории более 

половины областей Республики Казахстан. 

6.2. Филиалы Федерации, зарегистрированные 

в соответствии с требованием 

законодательства Республики Казахстан, 

осуществляют свою деятельность на 

основании требований законодательства 

Республики Казахстан и Положений о 

филиалах Федерации, утверждаемых 

Исполкомом Федерации. 

 

7. Источники формирования имущества 

Федерации 

7.1. Собственность Федерации едина и 

неделима и охраняется законодательством 

Республики Казахстан. 

7.2. Источниками формирования денежных 

средств и иного имущества Федерации 

являются: 

7.2.1. добровольные взносы; 

7.2.2. благотворительная и спонсорская 

помощь; 

7.2.3. поступления (доходы) от 

издательской и иных видов 

деятельности постольку, поскольку 

это служит достижению уставных 

целей Федерации и соответствует 

этим целям;  

7.2.4. другие поступления, не 

запрещенные законодательными 

актами Республики Казахстан. 

7.3. Члены Федерации не имеют прав на 

переданное ими Федерации имущество. 

Они не отвечают по обязательствам 

Федерации, а Федерация не отвечает по 

обязательствам своих членов.  

7.4. Федерация управляет своим имуществом 

в соответствии с требованием 

законодательства Республики Казахстан и 

Уставом Федерации. 

7.5. Филиалы Федерации управляют своим 

имуществом в соответствии с 

требованием законодательства 

Республики Казахстан и Положениями о 

филиалах.  

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений 

в Устав 
8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

Федерации относится к исключительной 

компетенции Съезда Федерации. 
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8.2. Атқарушы комитет жарғыға өзгерістер 

және/немесе тылқтырулар енгізу туралы 

ұсынысты Съездің күн тәртібіне  енгізеді. 

8.3. Өзгерістер және/немесе толықтырулар 

енгізуді ұсыну құқығы Президентке және 

Атқарушы комитетіне тиесілі. 

 

9. Федерацияны қайта ұйымдастыру және 

тарату тәртібі 

9.1. Федерацияны қайта ұйымдастыру Федерация 

съезінің шешімі бойынша осы бапта және 

Қазақстан Республикасының заңнамасында 

көзделген тәртіпке сай жүзеге асырылады. 

9.2. Федерацияны тарату(қызметін тоқтату) 

Федерация Съезінің шешімі бойынша немесе 

Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіп негізініде және осы 

тәртіпке сай сот шешімі бойынша жүзеге 

асырылады. 

9.3. Федерацияны қайта ұйымдастыру немесе 

ерікті түрде тарату туралы мәселе Федерация 

Съезінің қарауына Атқару комитетінің 

бастамасы бойынша осы мәселені 

Федерацияның алдағы Съездің күн тәртібіне 

енгізу арқылы ұсынылады. 

9.4. Федерация қайта ұйымдастырылған немесе 

таратылған жағдайда, Федерация Конгресінің 

шешімі дереу Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіпке сай 

тіркеуші органға жіберіледі. 

9.5. Федерация таратылған жағдайда, Федерация 

Съезі Федерация мүлкін және қаражатын 

басқару мәселелерін шешу жөніндегі 

комиссияны тағайындайды және Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес 

Федерацияны таратудың тәртібі мен 

мерзімдерін белгілейді. Тарату комиссиясын 

тағайындаған сәттен бастап оған 

Федерацияның мүлкін және істерін басқару 

өкілеттігі берілді. 

9.6. Федерация қайта ұйымдастырылған жағдайда, 

қалған мүлiк пен қорлар құқықты иеленушiге 

берiледi. 

9.7. Федерация таратылған жағдайда 

кредиторлардың талаптарын 

қанағаттандырғаннан кейін қалған мүлік пен 

қаражатты Федерация мүшелерінің, 

құрылтайшыларының, лауазымды 

тұлғаларының немесе қызметкерлерінің 

арасында қайта бөлуге болмайды, олар тек 

Федерацияның жарғылық мақсаттары үшін 

пайдаланылуы тиіс. 

9.8. Федерация өз қызметiн тоқтату туралы 

мәлімет бизнес-сәйкестендiру нөмiрлерiнiң 

Ұлттық тiзiлiмiне енгiзiлген сәттен бастап 

8.2. Исполком вносит вопрос о внесении 

изменений и/или дополнений в Устав 

Федерации в повестку дня  предстоящего 

Съезда Федерации. 

8.3.Право вносить предложения о внесении 

изменений и/или дополнений принадлежит 

Президенту и Исполкому. 
9. Порядок реорганизации и ликвидации 

Федерации 

9.1. Реорганизация Федерации производится по 

решению Съезда Федерации в порядке, 

предусмотренном настоящей статьей и 

законодательством Республики Казахстан.  

9.2.Ликвидация (прекращение деятельности) 

Федерации производится по решению Съезда 

Федерации или по решению суда на основании 

и в порядке, предусмотренными 

законодательством Республики Казахстан.  

9.3.Вопрос о реорганизации или добровольной 

ликвидации Федерации вносится на 

рассмотрение Съезда Федерации по 

инициативе Исполкома путем включения 

данного вопроса в        повестку дня 

предстоящего Съезда Федерации. 

9.4.В случае реорганизации или ликвидации 

Федерации решение Съезда Федерации        

незамедлительно доводится до сведения 

регистрирующего органа в порядке, 

установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

9.5.Съезд Федерации в случае ликвидации 

назначает ликвидационную комиссию для 

решения вопросов об имуществе и средствах 

Федерации и устанавливает в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан 

порядок и сроки ликвидации Федерации. С 

момента назначения ликвидационной 

комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению имуществом и делами Федерации.  

9.6.В случае реорганизации оставшееся имущество 

и средства переходят к правопреемнику. 

9.7.В случае ликвидации оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов 

имущество и средства не могут быть 

перераспределены между членами, 

учредителями, должностными лицами или 

наемными работниками Федерации, а должны 

быть использовано на уставные цели 

Федерации. 

9.8.Федерация считается прекратившей свою 

деятельность с момента внесения об этом 

сведений в Национальный реестр бизнес-

идентификационных номеров. 
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Федерация өз қызметін тоқтатқан болып 

есептеледі. 

 

10. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу тәртібі 

10.1. Осы Жарғыда реттелмеген барлық басқа 

ережелер Қазақстан Республикасының 

заңдары негізінде реттеледі.  

10.2. Федерация Жарғысына өзгертулер мен 

толықтыруларды енгізу, сондай-ақ 

Жарғының жаңа редакциясын бекіту – 

Федерация Съезінің ерекше құзыры. 

10.3. Федерацияның Атқарушы комитеті және 

Федерация Президенті Федерацияның 

Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы мәселесін Федерацияның 

алдағы Съезінің күн тәртібіне қоюға құқылы. 

10.4. Қауымдастықтың Жарғысына өзгерістер мен 

толықтыруларды  жазбаша түрде енгізіледі, 

олар Федерация Съезінің шешімімен 

бекітіледі және заң белгілеген тәртіпке сай 

тіркеледі. 

10.5. Осы жарғының бір немесе одан аса 

ережелері, немесе олардың қолдануы 

жарамсыз, заңсыздылық болып есептелсе 

немесе жарияланса, осы Жарғының басқа 

ережелерінің заңдылығына, заңды күшіне 

және олардың қолдануына ешқандай әсер 

және шек қойылмайды. 

 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Устав составлен на 

государственном языках. 

10.2. Все иные положения, которые не были 

урегулированы настоящим Уставом, 

регулируются законодательством Республики 

Казахстан. 

10.3. Исполком Федерации и Президент Федерации 

имеют право вносить вопрос о внесении 

изменений и/или дополнений в Устав 

Федерации в повестку дня предстоящего 

Съезда Федерации. 

10.4. Изменения и дополнения в Устав Объединения 

совершаются в письменной форме и 

утверждаются решением Съезда Федерации, с 

последующей регистрацией в установленном 

законом порядке. 

10.5. Если одно или более положений, 

содержащихся в настоящем Уставе, или их 

применение будет считаться или будет 

объявлено недействительными, незаконными 

или не имеющими юридической силы, то 

действительность, законность и юридическая 

сила остальных положений, содержащихся в 

настоящем Уставе, и их применение никоим 

образом не затрагивается и не ущемляется. 

 

 

 


