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1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
1.1 Осы ереже Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Түлектерінің қауымдастығы (әрі қарай - Қауымдастық) қоғамдық бірлестігінің құрамын
жасақтау және оның өкілеттілігін жүзеге асыру шарттары мен тәртібін белгілейді.
1.2 Бұл ережені университет Түлектер қауымдастығы мен мүшелері пайдалануы
тиіс.
2. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ
2.1 «Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Түлектерінің қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі (әрі қарай - Қауымдастық) коммерциялық
емес және аймақтық қоғамдық ұйым болып табылады. Қызмет аймағы – Қазақстан
Республикасы.
2.2 Қауымдастық өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне,
Қазақстан Республикасының «Қоғамдық бірлестіктер туралы», «Коммерциялық емес
ұйымдар туралы» Заңдарына, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық
актілеріне, сондай-ақ осы Ережеге (әрі қарай - Ереже) сәйкес жүзеге асырады. Қауымдастық
Қазақстан Республикасы азаматтарының және шет елдің азаматтары қатарынан - Қожа
Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті түлектерінің (әрі қарай –
Ахмет Ясауи университеті) және Қазақстан Республикасының басқа да азаматтарының
Қазақстан
Республикасының
заңнамаларына
қарама-қайшы
келмейтін
жалпы
мақсаттарының жетістіктері негізінде өз еріктерімен біріктіретін ұйым болып табылады.
2.3 Қауымдастық атауы:
Мемлекеттік (қазақ) тілдегі толық атауы – «Қожа Ахмет Ясауи атындағы
Халықаралық қазақ-түрік университеті түлектерінің қауымдастығы» қоғамдық
бірлестігі;
Орыс тіліндегі толық атауы – Общественное объединение «Ассоциация
выпускников Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи
Ахмеда Ясави»;
Түрік тіліндегі толық атауы – «Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası türk-kazak
üniversitesi mezunlar derneği».
2.4 Қауымдастықтың мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Түркістан қаласы,
161200, Бекзат Саттарханов даңғылы, 29. Университет қалашығы.
2.5 Қауымдастық мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығын
алады, оны өз атынан алуына да болады және жеке мүліктік және мүліктік емес құқықты
жүзеге асыра алады, міндеттемелерді атқарады, сотта арызданушы және жауапкер болады,
меншік құқығында жекеленген мүліктерді иелене алады.
2.6 Қауымдастық толық құқыққа қабілеттілікті иелене отырып, өзінің Жарғылық
қызметінің мақсаттарына және міндеттеріне сәйкес кез келген мәселелерді шешуге,
Қазақстан Республикасының заңнамаларына қарама-қайшы келмейтін кез келген
әрекеттерді жасауға, ұсынылған барлық заңды құқықтарды қолдануға қатысуға құқылы.
2.7 Қауымдастық өзінің міндеттемелері бойынша барлық өзіне тиесілі мүліктерге
жауап береді және өзінің мүшелерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Мүшелер
Қауымдастықтың міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
2.8
Қауымдастықтың
өз
еркіменен
одақтарға,
қоғамдық
бірлестік
қауымдастықтарына кіруге, халықаралық келісім-шарттар мен байланыстарды орнатуға,
тиісті келісімдер мен келісім-шарттар түзуге құқысы бар.
2.9 Мемлекеттік органдардың және лауазымды тұлғалардың қауымдастық қызметіне
заңсыз араласуларына жол берілмейді.
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3. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ
3.1 Қауымдастық мүшелері өз қызметін негізгі қызметіне қоса қоғамдық бастама
ретінде атқарады.
4. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ МҮШЕ БОЛУ
4.1 Қауымдастық Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университеті түлектерін біріктіру, олардың кәсіби сапасын және іс-тәжірибелік дағдыларын
тұрақты жетілдіру үшін жағдай жасауға ықпал ету, олардың кәсіби мүдделерінің
құқықтарын қорғауда материалдық, моральдық және құқықтық қолдау көрсету, ХҚТУ-де
даярланған мамандарды тиімді орналастыруға ықпал ету, әлеуметтік, экономикалық, саяси
және ғылыми-техникалық бағдарламаларды іске асыруына ықпал жасау мақсатында
құрылады.
4.1.1 Қауымдастықтың міндеттері:
1) барлық буындағы түлектер арасындағы тұрақты байланыстарды орнатуға және
қолдауға көмектесу;
2) заманауи білім алушының мәдени өсуіне мүмкіндік жасай отырып, олардың
рухани және басқа да материалдық емес қажеттіліктерін қанағаттандыру;
3) Ахмет Ясауи университеті түлектерін белсенді қоғамдық қызметке рухани
бағдарлау және тарту мақсатыменен олардың неғұрлым дарынды бөлігінің жеке
қабілеттерін айқындау;
4) Ахмет Ясауи университеті түлектері мәртебесінің абырой-беделін арттыруға
көмектесу;
5) түлектердің кәсіби мүдделерін жүзеге асыруға ықпал жасау, олардың жұмысқа
орналасуына көмектесу;
6) семинарлар, конференциялар, дәрістер, курстар және насихаттық іс-шаралар
ұйымдастыру және өткізу.
4.1.2 Қызметтің лицензиялық түрлері тек заңнамаларда бекітілген тәртіптегі
лицензияларды алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады. Қауымдастық өзінің құзіреттілігі
шеңберінде барлық мүдделі кәсіпорындармен, қоғамдық және ғылыми ұйымдармен, заң
орындарымен және атқарушы билікпен, шетелдік және халықаралық ұйымдармен, басқа да
заңды және жеке тұлғалармен бірге қызмет ете алады.
4.1.3 Қауымдастық кәсіпкерлік және сыртқы экономикалық қызметтермен тек өзінің
ережесіне мақсаттарына сәйкес тиісті жетістіктерінде ғана айналысуға құқылы.
4.1.4 Қауымдастық өз қызметінің бағыттарын, мәдени, эстетикалық, экономикалық,
техникалық және әлеуметтік даму стратегияларын өзі анықтайды.
4.1.5 Қауымдастық өзінің алдына қойған мақсаттарының жетістіктері үшін әрекет
етуші заңнамаларға сәйкес мынадай құқықтарға ие:
- өзінің қызметі туралы ақпараттарды еркін таратуға;
- мемлекеттік ұйымдардың, мекемелердің, ведомстволардың, қоғамдық
бірлестіктердің, банкілердің, коммерциялық ұйымдардың, шетелдің мемлекеттік және басқа
да мекемелері мен ұйымдарының, сондай-ақ жекелеген азаматтардың қаражаттарын ерікті
бастауларда тартуға;
- әрекет етуші заңнамалардағы тәртіппенен бұқаралық ақпарат құралдарын құруға
және баспалық қызметті жүргізуге;
- қоғамдық бірлестіктер туралы Заңдарда қарастырылған өкілеттіктерді толық
көлемінде іске асыруға;
- қоғам өміріндегі әр түрлі мәселелер бойынша бастамамен шығуға, мемлекеттік
билік органдарында ұсыныстар қосуға;
- сайлау науқандарына қатысуға;
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- қоғамдық бірлестіктің мүшесі ретінде шығуға, қоғамдық бірлестіктердің
қатысушысы болуға, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдармен бірлесіп, одақтар мен
қауымдастықтар құруға;
- тікелей халықаралық келісім-шарттар мен байланыстарды қолдауға;
- өзінің құрылымдық бөлімшелерін – Қазақстан Республикасында ұйымдарын,
бөлімшелерін немесе филиалдарын құруға;
- баспалық қызметті, оның ішінде, редакциялық-баспа қызметін жүзеге асыруға,
бюллетеньдер, конференция материалдарын және басқа да қажетті әдебиеттерді баспадан
шығаруға;
- әрекет етуші заңнамалармен тыйым салынбаған және Қауымдастықтың мақсаттары
жетістіктеріне бағытталған кез келген басқа қызметті іске асыруға;
- Қазақстан Республикасының заңнамаларын, көпшілік мақұлдаған өзінің қызмет
саласына қатысты халықаралық құқықтың принциптері мен нормаларын, сондай-ақ оның
құрылтайшылық құжаттарында қарастырылған нормаларды сақтауға;
- өзінің қызметіндегі жариялылықты қамтамасыз етуге;
- қоғамдық бірлестіктерді тіркейтін органдардың сауалнамасы бойынша басқарушы
органдардың және Қауымдастықтың лауазымды тұлғалары шешімдерін ұсынуға, сондай-ақ,
салық органдарына ұсынылатын мәліметтер көлеміндегі өз қызметі туралы жылдық және
тоқсандық есептерді беруге;
- Қазақстан Республикасының заңнамаларын сақтай отырып, мақсаттар
жетістіктеріне байланысты Қауымдастық қызметімен танысуда тіркелген Қауымдастық
органдары өкілдеріне көмек көрсетуге.
4.2 Қауымдастыққа мүшелік ерікті болып табылады.
4.2.1 Қауымдастық мүшесі Ахмет Ясауи университеті түлегі болып табылатын,
Қауымдастықтың мақсаттары мен міндеттеріне ынтамақтық танытатын, мойындайтын және
Қауымдастық қызметіне көмектесетін Қазақстан Республикасының азаматтары, шет елдің
азаматтары және азаматтығы жоқ тұлға бола алады.
4.2.2 Қауымдастық мүшесінің құқықтары:
- Қауымдастықтың қолдауын, қорғауын және көмегін пайдалануға;
- Қауымдастықтың жетекші және бақылаушы органдары сайлауларына қатысуға
және оған сайлануға;
- Қауымдастық өткізген іс-шараларға қатысуға;
- Қауымдастық қызметіне қатысты ұсыныстар енгізуге, оларды талқылауға және іске
асыруға қатысуға;
- Мемлекеттік және басқа да органдарда, сондай-ақ оның сайлау органдарының
тапсырмалары бойынша басқа ұйымдардың және азаматтардың қарым-қатынасында
Қауымдастықтың мүдделерін көрсетуге;
- Қауымдастық қызметі туралы ақпараттар алуға;
- өз өтініші негізінде Қауымдастық мүшелігінен еркін шығуға.
4.2.3 Қауымдастық мүшесі міндеттері:
- Қауымдастық Ережесін сақтауға;
- Қауымдастық қызметіне қатысуға;
- Қауымдастықтың жетекші органдарының шешімдерін орындауға;
- өзінің қызметін Қауымдастық жұмыстарының тиімділігін арттыруға бейімдеуге;
- Қауымдастық Ережесін, жолдастық өзара қарым-қатынастардың этикасын бұзатын
әрекеттерді, сондай-ақ Қауымдастық пен оның мүшелеріне моралдық немесе материалдық
шығындар әкелетін әрекеттерді жасамауға, бірлестік басшылыққа алатын мақсаттар мен
міндеттерге қарсы келетін қызметтерден қалыс қалуға.
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4.2.4 Қауымдастыққа мүшелікке қабылдау Қауымдастық Басқармасымен Басқарма
мүшелерінің қарапайым басым дауыс беруімен жүзеге асырылады. Азаматтар Қауымдастық
мүшелігіне жеке өтініші негізінде қабылданады.
4.2.5 Атқарушы орган Қауымдастық мүшелерін есепке алып, тіркеуді жүргізеді.
Қауымдастық мүшелерінің тізіміне енгізу және тізімінен шығару үшін Басқарманың тиісті
шешімдері, сондай-ақ Қауымдастық мүшелерінің Қауымдастықтан шығару туралы өтініші
негіздеме болып табылады.
4.2.6 Қауымдастық мүшелеріне Қауымдастық мүшесі куәлігі берілуі мүмкін. Куәлік
формасын Басқарма бекітеді.
4.2.7 Қауымдастық мүшелері өзінің Қауымдастыққа мүшелігін Қауымдастық
Басқармасына өтініш беру жолыменен тоқтатады.
4.2.8 Қауымдастық мүшелері Қауымдастық мақсаттары мен міндеттеріне қарамақайшы қызметі үшін, сондай-ақ Қауымдастыққа сенімсіздік таныту әрекеті үшін, оған
моральдық шығын әкелгені үшін шығарылуы мүмкін.
4.2.9 Қауымдастық мүшелігінен шығару Басқарма мүшелерінің жалпы дауыс
санының басым бөлігі негізінде жүргізіледі.
4.2.10 Қауымдастық мүшелері өтініш берген сәттен бастап одан шығарылған болып
есептеледі.
5. ҚАУЫМДАСТЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ
5.1 Қауымдастықтың ұйымдық негізін Қазақстан Республикасында филиалдардың
территориалдық белгілері бойынша құрылғандар жасайды.
5.2 Филиалдар Жалпы жиналыстың шешімдерімен құрылады.
5.3 Филиалдар заңды тұлға құқықтарын иеленбейді. Филиалдар Қауымдастықтың
мүліктерінен басқа жеке мүліктерді иемденбейді. Филиалдар Басшылары Қауымдастық
Басқармасымен тағайындалады.
5.4 Филиалдар өзінің қызметтерін Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес
осы Ереже шеңберінде жүзеге асырады.
5.5 Қауымдастықтың басқару органдары мыналар болып табылады:
- Жоғары басқарушы орган – Жалпы жиналыс;
- Атқарушы орган
– Басқарма;
- Бақылау органы
– Тексеру комиссиясы.
5.5.1 Жалпы жиналыс
5.5.1.1 Қауымдастықтың жоғары басқарушы органы Жалпы жиналыс (әрі қарай Жиналыс) болып табылады. Жиналыс жылына кемінде бір рет өткізіледі. Жиналысты
өткізу мерзімі мен өтетін орыны туралы, Қауымдастық Басқармасының алдын-ала күн
тәртібі туралы Жиналыс басталғанға дейін бір ай (30 күн) бұрын хабарланады.
Жиналысқа өкілділік тәртібі және делегаттарды сайлау Қауымдастық
Басқармасымен бекітіледі.
Қауымдастықтың кезектен тыс Жиналысы Кеңестің бастамасымен қажеттілік
жағдайында Қауымдастық мүшелерінің жалпы санының кемінде 1/3 бөлігінің талаптары
бойынша шақырылады. Жиналыс егер оның жұмысына Қауымдастық мүшелерінің кемінде
1/3 бөлігі қатысқанда ғана заңды болып есептеледі, ал шешімдері егер оған қатысқан
делегаттардың жартысынан көбісі дауыс бергенде ғана қабылданған болып саналады.
Дауыс беру формасын (ашық және құпия) Қауымдастық Басқармасы бекітеді. Жиналысқа
қатысу байланыстың электронды құралдары бойынша рұқсат етіледі.
5.5.1.2 Жалпы Жиналыстың ерекше құзіреттілігіне мынадай мәселелер кіреді:
-Қауымдастық Жарғысының қабылдануы, оған толықтырулар мен өзгерістер енгізу;
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-Қауымдастық Басқармасын және оның Төрағасын, Тексеру комиссиясын сайлау,
олардың есептерін тыңдау және бекіту;
-Төраға ұсынысы бойынша Қауымдастық Басқармасы мүшелігінен мерзімінен
бұрын айыру, оның өкілеттілігін тоқтату;
- Қауымдастық қызметінің алдағы есепті кезеңдегі негізгі бағыттарын анықтау;
- Қауымдастықты қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешімдер қабылдау,
тарату комиссиясын тағайындау;
- Қауымдастықтың филиалдарын құру және тарату;
- Қауымдастық қызметінің Қауымдастық Басқармасы анықтаған басқа да маңызды
мәселелерін шешу.
5.5.2 Қауымдастық басқармасы
5.5.2.1 Жалпы жиналыстар арасындағы кезеңде атқарушы органдар Қауымдастық
Басқармасы (әрі қарай - Басқарма) болып табылады.
5.5.2.2 Басқарманы Жиналыс сайлайды және оған есеп беріп тұрады. Басқарманы
Қауымдастық мүшелерінің кемінде 11 саны бар адам құрайды, олар үш жыл мерзімге қайта
сайлану құқығымен сайланады. Басқарма сайлауы кезеңінде Басқармаға мүшелікке
үміткерлер Қауымдастық мүшелерінен кемінде 10 жазбаша қолдаухат жинауы тиіс.
Басқарма мүшелігіне үміткерлер тізімі Басқарма Жиналысы Төрағасымен дауысқа
енгізіледі. Жиналыс дауыс беру формасын (ашық және құпия) бекітеді.
Басқарма Төрағамен алдын-ала келісімімен өзінің кез келген мүшелерінің өтініші
бойынша жиналады. Басқарма егер оның жұмысына Басқарманың кемінде 1/2 мүшесінің
қатысуымен болса, онда ол заңды болып есептеледі. Дауыстардың тепе-теңдігі кезінде
Басқарма Төрағасының немесе төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады.
Сырттай дауыс беруге де болады. Басқарма шешіміне Төраға қол қояды және ол барлық
мүшелері үшін міндетті болып саналады. Қауымдастық Басқармасы мүшелері дербес және
коллегиялық жауапкершілікті алып жүреді.
Қауымдастық Басқармасы мүшесі өзінің өкілеттілігін мынадай жағдайларда
жоғалтады:
- Қауымдастық Басқармасымен белгіленген шешімдердегі өзінің қызметтік
міндеттерін орындамағанда;
- Қауымдастық Басқармасы шешімдерін орындамағанда;
- Қауымдастық Басқарасының мәжілістеріне үш реттен көп дәлелді себепсіз
қатыспағанда;
- Қауымдастық Кеңесінің абыройы мен беделіне нұқсан келтіргенде;
- өзінің өкілеттілігінде қалыптасқан міндеттерді атқаруы мүмкін болмағанда.
5.5.2.3 Басқарманың ерекше құзіреттілігіне мыналар кіреді:
- өз құрамынан Төраға орынбасары санын анықтау және сайлау;
- Қауымдастық жұмыстарының тоқсандық және жылдық жоспарларын қарау және
бекіту;
- Қауымдастық эмблемасының үлгілерін бекіту;
- Қауымдастық қызметінің Жиналыстың және Тексеру
құзіреттілігіне кірмейтін басқа да мәселелерін қарау және шешу.

комиссиясының

5.5.2.4 Төраға үш жыл мерзімге сайланады және бір мерзімнен артық емес уақытқа
қайта сайлануы мүмкін. Төраға Басқарма мәжілісін жүргізеді. Төрағаның Басқарма
мәжілісіне қатысуына мүмкіндігі болмай қалған жағдайда өзінің орынбасаралары ішінен
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төрағалық етушіні анықтайды. Төраға міндеттерін атқару мүмкіндігі болмаған
жағдайда өзінің өкілеттілігімен бірге мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін.
5.5.2.5 Басқарма Төрағасы өкілеттілігі мерзімі аяқталғаннан соң дауыс беру
құқығымен Кеңесте тұрақты мүшелікке қалдырылады.
5.5.3 Атқарушы секретариат
5.5.3.1 Атқарушы секретариат Қауымдастық Басқармасының есеп беруші органы
болып табылады, оны Атқарушы директор басқарады. Атқарушы директор оның
мүшелерінің келісімі бойынша Басқарма Төрағасы қызметіне тағайындалады. Атқарушы
директор Басқарма құрамына кіруі мүмкін.
5.5.3.2 Атқарушы директордың ерекше құзіреттілігіне мыналар кіреді:
- Қауымдастықтың ағымдағы қызметіне басшылық жасау және Төраға мен Басқарма
қызметінің ақпараттық-аналитикалық және ұйымдық қамтамасыз етілуін жүзеге асыру;
Жиналыс пен Басқарма алдында есеп беру;
- Қауымдастық атынан мәмілелер жасау, келісімдер түзу
- билік органдарымен және қоғамдық ұйымдармен тікелей байланыстарды жүзеге
асыру;
- Қауымдастық мүдделерін Қазақстан Республикасындағы және оның сыртындағы
мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарға таныту;
- Жиналыс және Басқарма шешімдерін атқаруды ұйымдастыру;
- Қауымдастық мүшелеріне Қауымдастық Жиналысын шақыру туралы хабар беру;
-Жиналыс пен Басқарма қарауына енгізілетін сұрақтарды, сондай-ақ тиісті сәйкес
құжаттардың жобаларын дайындау;
- Қауымдастық жұмыстарының ағымдағы жоспарларының іс-шаралар графигін
құрастыру және бекіту;
5.5.3.3 Атқарушы директор Қауымдастық қызметінің жалпы ұйымдастырушылық
мәселелеріне жауапкершілікті алып жүреді.
5.5.4 Тексеру комиссиясы (Тексеруші)
5.5.4.1 Қауымдастықтың Тексеру комиссиясы (Тексеруші) Жалпы жиналыста екі
жыл мерзімге сайланады. Тексеру комиссиясының сандық құрамын Жалпы жиналыс
анықтайды. Тексеру комиссиясы (Тексеруші):
- Басқарманың, атқару аппаратының, сондай-ақ бөлімшелердің қаржылықшаруашылық қызметіне тексеру жүргізеді;
- Қауымдастықтың қызметіне тексеруді жылына кемінде бір рет ұйымдастырады.
5.5.4.2 Тексеру комиссиясы (Тексеруші) мүшелері Басқарма мәжілістеріне кеңесу
дауысы құқығымен қатыса алады.
5.5.4.3 Тексеру комиссиясы (Тексеруші) мүшелері Басқарманың және
Қауымдастықтың атқарушы органдары құрамына кіре алмайды.
6. МҮЛІК ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
6.1 Қауымдастық Қауымдастықтың Жарғылық қызметін материалдық тұрғыдан
қамтамасыз ету үшін өзінің жеке ғимаратын, құрылысын, тұрғын үй қорларын, жер
учаскелерін, көлікті, құрал-жабдықтарды, дүние-мүлікті (инвентарь), ақшалай
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қаражаттарды, акцияларды, басқа да құнды қағаздарды және әртүрлі мүліктерді иеленуі
мүмкін.
6.2 Қауымдастық өзінің міндеттемелері бойынша әрекет етуші Заңнамаларға сәйкес
жазалауға берілуі мүмкін барлық өзіне тиесілі мүліктеріне жауап береді. Қауымдастық
мүшелері Қауымдастық міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
6.3 Қауымдастық мүліктерін қалыптастырудың көздері мыналар болып табылады:
- банк несиелері;
- Қауымдастықпен құрылған коммерциялық ұйымдардың аударымдары;
- Қауымдастық өткізген, оның ішінде мәдени-көпшілік, танымдық, спорттық және
т.б. іс-шаралардың түсімдері;
- шаруашылық қызметтерден түскен кірістер;
- сыртқы экономикалық қызметтерден түскен кірістер;
- әрекет етуші заңнамалар тыйым салмаған басқа да көздерден келген түсімдер.
6.4 Қауымдастық табыстарды табу мақсаттарын көздемейді. Қауымдастықтың
кәсіпкерлік қызметінен түскен кірістер Қауымдастықтың Жарғылық міндеттерінің
жетістіктеріне бағытталады және Қауымдастық мүшелері арасында қайта бөліске салуға
жатпайды.
6.5 Қауымдастық мүшелерінің
Қауымдастыққа тиесілі мүліктердің үлесіне
меншіктік құқығы жоқ.
7. ҚАУЫМДАСТЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ ТӘРТІБІ
7.1 Қауымдастық қызметі оны қайта ұйымдастыру (қосылуы, бірігуі және т.б.)
немесе тарату жолымен тоқтатылады. Қауымдастықты қайта ұйымдастыру дауыс берудің
біліктілігі жоғары (75%) Жалпы жиналысының шешімдері бойынша жүзеге асырылады.
Қауымдастықты тарату осы Ережеге сәйкес, сондай-ақ соттың шешімі бойынша Жалпы
жиналыстың шешімдерімен іске асырылады.
7.2 Қауымдастықты тарату үшін Жалпы жиналыс тарату балансын құрайтын тарату
комиссиясын тағайындайды. Қауымдастықтың қызметі тоқтатылғаннан кейінгі қалған
мүліктері мен қаражаттары және бюджеттік есептері Қауымдастық қызметкерлерінің,
банкінің және басқа да несиегерлердің осы Ережеде қарастырылған мақсаттарына
жұмсалады және олар Қауымдастық мүшелері арасында таратылуға жатпайды.
7.3 Қауымдастықты тарату кезінде жеке құрам жөніндегі құжаттары бекітілген
тәртіпте мемлекеттік сақтауға беріледі.
7.4. Қауымдастықты тарату туралы шешім оны мемлекеттік заңды тұлға тізілімінен
(реестр) шығару үшін Қауымдастықты тіркеген органға жіберіледі.
8. ЕРЕЖЕГЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ
8.1 Осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар Қауымдастық Жиналысының
шешімдерімен әділет органдарының бекітілген заңды тәртіптерінде олардың тіркелуі
жолымен енгізіледі. Осы ережені басқару және өзгерістер енгізу ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009
сәйкес жүзеге асырылады. Өзгерістерді (толықтыруларды) тіркеу туралы өтінішке қоса
Жиналыс хаттамасы, өзгерістер (толықтырулар) мәтіні және Заңнамаларда қарастырылған
басқа да қажетті құжаттар ұсынылады. Тіркейтін орган өзгерістердің (толықтырулардың)
тіркелгенін тиісті мәтіннің түпнұсқасына мөртаңба басып, куәландырады және өзгерістерді
тіркеу парағы арқылы рәсімделеді (қосымша 2).
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9. КЕЛІСУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ТАРАТУ
9.1 Осы университет Ережесін талқылау және келісу Сенат отырысында жүзеге
асырылады және хаттамамен рәсімделеді.
9.2 Осы университет Ережесінің жұмыс данасын сақтау, тарату немесе
қолданушыларға жіберу жауапкершілігі Жұмысқа орналастыру орталығына жүктеледі.
9.3 Осы университет Ережесінің бақылау данасын сақтау жауапкершілігі
Аккредитация және рейтинг орталығына жүктеледі.

КЕЛІСІЛДІ:
Оқу-әдістемелік ісі бойынша
вице-президент

Н.Т.Ажиханов

Аккредитация және рейтинг
орталығының басшысы

Ж.Е.Дарибаев

Құқық бөлімінің басшысы

А.А.Әбсеметов
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ҚОСЫМША 1
Ф-СМБ-004
Танысу парағы
№

Аты-жөні

Қызметі
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ҚОСЫМША 2
Ф-СМБ-002

Өзгерістерді тіркеу парағы

12

Қолы

Өзгерістерді
жүзеге
асыратын
тұлға

Аты-жөні

Өзгерістерді енгізу
мерзімі

Қағаз саны

Есептен
шығарылған

Жаңа

Ауыстырылғ
ан

Парақ нөмірі

Өзгертілген

№ бұйрық

Өзгеріс енгізу
туралы шешім

Құжат

№
Р/с

