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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. «АВАЛОН» Тарихи-географиялық қоғамы» Қоғамдық бірлестігі, бұдан әрі «Қоғам» немесе
«Бірлестік» деп аталады, Қазақстан Республикасындағы Қарағанды облысының аумағында
әрекет ететін қоғамдық бірлестігі болып табылады. Қоғам жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру
үшін және ортақ мүддені қорғау үшін бірлескен азаматтардың бірлескен қызметі негізінде
құрылады.
1.2. Қоғам Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, Қазақстан Республикасының «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Заңына және
Қазақстан Республикасының «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заңына сәйкес шекетлемейтін әрекет мерзіміне құрылады.
1.3. Өз қызметінде Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында әрекет ететін заңдарды, басқа
да нормативтік актілерді, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.
1.4. Қоғамның ресми атауы: «АВАЛОН» Тарихи-географиялық қоғамы» Қоғамдық бірлестігі.
Қоғамның қысқаша атауы: «АВАЛОН» ТГҚ» ҚБ.
1.5. Қоғам қызметі еріктілік, тең құқықтық, өзін-өзі басқару және заңдылық принциптерінде негізделеді.
1.6. Қоғам филиалдар мен өкілдіктер құру құқына ие. Филиалдар мен өкілдіктер Бірлестіктің
Жалпы жиналысы бекітетін олар туралы Ережелерге сәйкес әрекет етеді.
1.7. Қоғам осы Жаргыда көзделген мақсаттарға қол жеткізу мүддесінде басқа да заңды тұлғалар
құруға, сондай-ақ қоғамдар мен қауымдастықтарға енуге және олардың қызметіне қатысуға
құқылы.
1.8. Қоғам Қоғамның жарғылық мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік, жеке
меншік, халықаралық әлеуметтік және гуманитарлық бағдарламалар мен жобаларға қатысуға
құқылы.
1.9. Бірлестіктің орналасқан жері.
Қазақстан Республикасы,
Қарағанды қаласы, 100000,
Қазыбек би атындағы аудан,
Ерубаев көшесі, 31 үй, 22 пәтер.
2. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ
2.1. Қоғамның негізгі мақсаттары мыналар болып табылады:
Тарих пен география саласында ғылыми білімдерді әйгілеу және насихаттау.
Азаматтарды, бірінші кезекте – жастарды тарих пен географияны окуға тарту.
Әлемді тану әдісі ретінде саяхаттарды дамытуға көмектесу.
Тарихпен, географиямен және саяхатпен айналысатын азаматтар мен ұйымдарды марапаттау, соның ішінде оларға материалдық көмек көрсету.
Адамдардың табиғат пен қоғам туралы білімдерін кеңейту.
Тарихи және мәдени мұраларды сақтау, соның ішінде тарих және мәдениет ескерткіштерін
қорғау.
География және тарих ғылымдарын дамытуға көмектесу.
Қоршаған ортаны қорғау.
Тарихшылардың, географтардың, саяхатшылардың құқықтары мен заңды мүдделерін
қорғау.
2.2. Қоғам қызметінің мәні мыналар болып табылады:
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 Түрлі сипаттағы, оның ішінде халықаралық (тарихи, археологиялық, этнографиялық, этнологиялық, альпинистік, теңіздік, экологиялық және т.б.) экспедицияларды ұйымдастыру,
өткізу және ұйымдастыруға көмек көрсету;
 Ғылыми-зерттеу қызметі;
 Көне халықтардың, бірінші кезекте Қазақстан Республикасының аумағында мекендеген халықтардың тарихы мен мәдениетін зерттеу;
 Тарих пен мәдениет ескерткіштерінде ғылыми-қалпына келтіру жұмыстарын жүзеге асыру тарихи-мәдени саласында тәуелсiз зерттеулер мен тексерулердi өткiзу;
 Елтану және тарихи кітапханалар құру;
 Баспагерлік қызмет, соның ішінде кітап, топографиялық және картографиялық өнімдер басып шығару;
 Өзіндік бұқаралық ақпарат құралдарын жасау, деоекті фильмдерді, телехабарларды жасау
және жасауға қатысу;
 Туристік құрал-жабдықтарды жалға беру;
 Тарихи реконструкция (кемелерді, тұрақтарды салу, түрлі артефактілерді және т.б. жасау);
 Тұрақты, сондай-ақ дүркіндік негізде жұмыс істейтін жастар лагерін ашу;
 Қоғам мүшелерін, сондай-ақ Қоғам мүшесі болып табылмайтын тарихшыларды, географтарды және саяхатшыларды әлеуметтік, құқықтық, экономикалық қорғау;
 Ұқсас қоғамдармен, соның ішінде шетелдік және халықаралық қоғамдармен байланыстар
мен қатынасты дамыту, солармен бірге түрлі жобаларды іске асыру;
 Байқау-конкурстар, экспедициялар мен саяхаттар өткізу, фото- және басқа конкурстар
өткізу;
 Ғылыми-практикалық, қоғамдық-ғылыми және басқа конференциялар өткізу;
 Туризмді
дамытуға
бағытталған
жобаларға,
олардың
арасында
жергілікті
қоғамдастықтардың қатысуына негізделген жобаларға қатысу және оларды іске асыру;
 Туризмді
дамыту
мәселелері
бойынша
бағдарламаларды,
жоспарларды,
тұжырымдамаларды, ұсыныстарды, маркетингтік және басқа да зерттеулерді әзірлеу;
 Тарихқа, географияға және саяхаттарға байланысты түрлі жобаларды қолдау және дамыту
үшін материалдық және техникалық көмек (гранттар, әріптестіктер және т.б.) іздестіру;
 Қоршаған ортаны қорғау және сақтауға бағытталған түрлі жобаларды іске асыру;
 Өз мүшелерінің құқықтары мен заңды мүдделерін соттарда және басқа мемлекеттік органдарда білдіру және қорғау;
 Тарихқа, географияға және саяхаттарға байланысты семинарлар, курстар, көрмелер, конгресстер, симпозиумдар, лекциялар және басқа шаралар ұйымдастыру және өткізу, сондайақ өз мүшелерін осындай шараларға қатысуға жіберу;
 Баспа өнімдерін, әдістемелік материалдарды және жарнама өнімдерін тарату;
 Қоғам мақсаттарын қолдау үшін қайырымдылық акцияларын ұйымдастыру;
 Қазақстан Республикасының заңдылығына көзделген тәртіпте, Қоғамның мақсаттарына
жауап беретін сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;
 Қазақстан Республикасының заңдылықтарымен тыйым салынбаған және Қоғамның мақсаттарына сәйкес келетін басқа қызмет түрлерін жүзеге асыру.
2.3. Қоғамның лицензия алуды қажет ететін қызметті жүзеге асыру құқы осындай лицензияны
алған сәттен пайда болып, лицензияның әрекет ету мерзімі аяқталған соң доғарылады.
3. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ
3.1. Қоғамның дербес балансы, өз атауы және реквизиттері бар мөрі, штампы және бланкілері
болады, банктерде есеп айырысу және басқа шоттар ашады.
3.2. Қоғамның оқшауланған мүлкі болады, барлық осы мүлікпен өз міндеттемелері бойынша
жауап береді, өз атынан мәмілелер жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар алуға
және міндеттер көтеруге құқықты.
3.3. Қоғам сотта талапкер және жауапкер болуға құқықты.
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3.4. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді, мемлекет
Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді.
3.5. Қоғам мүшелері Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүшелерінің
міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
3.6. Қоғам ерікті негізде Қазақстан Республикасының заңдылықтары мен халықаралық
шарттарда белгіленген тәртіпте Қоғам үшін ұқсас немесе жақын мақсатта әрекет ететін
қоғамдық бірлестіктердің одақтарына (қауымдастықтарға), басқа да қазақстандық болсын,
шетелдік болсын бірлестіктерге тең құқықты мүше ретінде кіре алады.
3.7. Қоғам өз қызметін дербес жоспарлайды, қазақстандық та, халықаралық та мамандарды
қатыстыруға, Қазақстан Республикасының заңдылық нормаларын бұзбай олардың еңбек
ақыларының формаларын, жүйелерін, мөлшерлерін, еңбекақыны төлеу түрлерін дербес
белгілеуге құқықты.
3.8. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңдылықтарына сәйкес өз
ақшаларын көбейту немесе инфляциядан сақтау мақсатында оларды бағалы қағаздарға және
басқа құндылықтарға инвестициялауға, кредит мекемелеріндегі депозиттерге салуға, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының заңдылықтарына қайшы келмейтін басқа да операцияларды жүзеге
асыруға құқықты.
3.9. Қоғам өз мақсатында пайда табуды көздемейді. Қоғам кәсіпкерлік қызметті егер бұл
қаржылық мақсаттарға қол жеткізуге қызмет етсе сол үшін құрылса және осы мақсаттарға
сәйкес болса ғана жүзеге асыруға құқықты.
3.10. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңдылығында көзделген басқа да
әрекеттерді жасауға құқықты.
4. ҚОҒАМ МҮШЕЛІГІ
4.1. Қоғамның мүшелері болып оның жарғылық мақсаттарына бірлесіп қол жеткізуге мүдделі
және Бірлестік қызметіне ұйымдастырушылық, қаржылай және басқа да жәрдем беретін жасы
16-на толған жеке тұлғалар (оның ішінде шетел азаматтары және азаматтықтары жоқ тұлғалар)
бола алады.
4.2. Қоғамның мүшелік санаты, Қоғам мүшелігіне кіру және шығу тәртібі, мүшелердің
құқықтары мен міндеттері, сонымен бірге мүшелікке қатысты басқа да сәттер осы Жарғымен
белгіленеді. Берілген Жарғыда қарастырылмаған Қоғам мүшелігіне қатысты мәселелер
Бірлестік Басқармасымен бекітілген және осы Жарғыға қайшы келмейтін «АВАЛОН» Тарихигеографиялық қоғамы» ҚБ мүшелігі туралы Ережесімен белгіленеді.
4.3. Қоғамда мүшеліктің келесі санаттары қарастырылады:
- қауымдастық – Қоғам қызметі мен оның жүзеге асыратын жобаларына қолдау көрсеткісі
келген барлық тұлғаларға арналған;
- нақты – Қоғам жұмысы мен оның жобаларын жүзеге асыруға аса белсенді ат салысатын
тұлғалар үшін.
4.4. Қоғам мүшелері болған тұлғалардың төмендегідей құқықтары бар:
- берілген Жарғы мен Бірлестіктің басқа құжаттарымен белгілеген тәртіп бойынша Қоғамның
қызметіне ат салысу;
- берілген Жарғының ережелеріне сәйкес Қоғамның басқарушы органдарының қызметін
қадағалау;
-осы Жарғыға сәйкес Қоғамның басқарушы органдары мен ревизиялық-бақылау органдарына
сайлану;
- Қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде Қоғамға мүшелік жарна ретінде төленетін
қаржының қайда және қандай мөлшерде бағытталатыны жөнінде мәлімет алу;
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- Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша, оның ішінде жаңа зерттеулер мен жобалар
ұсыну, Бірлестіктің қызметін жақсарту бойынша ұсыныстарды басқарушы органдардың
қарастыруына енгізу;
- Қоғам өткізетін барлық іс-шараларға, оның ішінде жыл сайын өтетін мүшелердің салтанатты
жиналысына қатысу;
- лайықты біліктілігі және/немесе тәжірибесі болған жағдайда Қоғам жүзеге асыратын
жобаларға қатысу;
- Қоғам қызметтері мен өнімдерін алуда жеңілдікке ие болу;
- Қоғамның әлеуметтік, құқықтық қолдауын, оның ішінде соттар мен басқа мемлекеттік
органдарда пайдалану;
- Бірлестік құрамынан өз еркімен шығу;
4.4.1. Қоғамның қауымдастық мүшелерінің келесі құқықтары да бар:
- кеңес құру құқығы бар дауысымен Бірлестіктің Жалпы жиналысына қатысу;
4.4.2. Қоғамның нақты мүшелерінің де келесі құқықтары бар:
- шешуші дауыс құқығымен Бірлестіктің Жалпы жиналысқа қатысу.
4.4.3. Қоғамның мүшелері осы Жарғыда, мүшелік туралы Ережеде және қазіргі заңнамада
қарастырылған басқа да құқықтарға ие бола алады.
4.5. Қоғам мүшелері келесілерге міндетті:
- осы Жарғы мен Бірлестіктің мүшелік туралы Ережесінде қарастырылған көлемде және
тәртіпте жыл сайынғы мүшелік жарнаны толық көлемде төлеу;
- Қоғамның Жарғы ережелерін сақтау және Жалпы жиналыс пен Қоғамның басқа жетекші
органдарының шешімдерін орындау.
4.5.1. Сонымен қатар Қоғамның нақты мүшелерінің келесі міндеттері бар:
- Қоғам қызметіне ат салысу және оның жарғы мақсаттырна қол жеткізуге өз шығармашылық,
интеллектуалдық және қаржылық қорларымен көмек беру;
- Қоғам қызметі жайында жабық ақпаратты және оның кәсіпкерлік құпиясын құрайтын
мәліметті жария етпеу, сонымен қатар Қоғамға зиян келтіретін кез келген әрекеттен бас тарту.
Жабық ақпарат пен кәсіпкерлік құпия ретінде Қоғам Басқармасы арнайы жариялаған немесе
Қоғамның келісімшарттарында мойындалған мәліметтер ғана есептелінеді.
4.6. Қоғам құрылтайшылары оны құрған сәттен автоматты түрде Қоғамның нақты мүшелері
болады да тиісті құқықтар мен міндеттерге ие болады.
4.7. Қоғамның қауымдастық мүшелігіне жеке тұлғаларды қабылдау кандидаттың жазбаша
өтініші бойынша жүзеге асырылады. Бұл өтініш Қоғам президенті атына жазылады, онда өтініш
берушінің Қоғам Жарғысымен келісетіні көрсетіледі. Өтініш берумен бірге мүшелік жарна
төленеді.
Өтініш бергеннен және мүшелік жарна төленгеннен кейін бес күндік мерзімде Қоғам әкімшілігі
өтініш берушінің Қоғам мүшелігіне қабылданғаны туралы құжат дайындап.
4.8. Қауымдастық мүшелерді нақты қоғам мүшелерiне айналдыру, сонымен бiрге жеке
тұлғаларды нақты қоғам мүшелеріне қабылдау жалпы жиналыстың шешiмi бойынша iске
асады. Бұл ретте,
1) осындай айналдыру Қоғамның Президентiмен, Қоғамның Басқаруымен немесе нақты қоғам
мүшелердiң жалпы санына қарағанда кемiнде 80% нақты мүшелерімен басталады;
2) осындай айналдыру жеке тұлғаның ассоциацияланған қоғам мүшесі ретінде қабылдану
күнінен бiр жыл өткен соң ғана орын алуы мүмкін;
3) тарихты, географияны және саяхаттарды дамытуға елеулі үлес қосқан, Қоғамның дамуы
қызметіне ерекше көмек көрсеткен тұлғалар Жалпы жиналысының бір ауызды шешімі
бойынша осы Жарғысында көзделген бір жылдық мерзімді тоспай-ақ Қоғамның нақты мүшесі
болып бірден қабылдануы мүмкін.
Қоғам әкімшілігінің қабылданған шешімі қорытындысы бойынша тұлғаның тиісті мүшелікке
қабылданғаны (немесе ауыстыруы) туралы құжат қабылданып.
4.9. Қоғамның әрбір мүшесі Қоғамға мүшелігін дәлелдейтін тиісті куәлік алады.
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4.10. Қоғам мүшелік жарнаның көлемі, сонымен бірге оларды төлеу тәртібі Басқарма бекіткен
«АВАЛОН» Тарихи-географиялық қоғамы» ҚБ мүшелік туралы Ережесімен белгіленеді.
4.11. Қоғамдан шығу өз еркімен президенттің атына өтініш жазып жүзеге асады.
4.11. Қоғамдан қауымдастық мүшелерді шығаруды Президент жүзеге асырады. Нақты
мүшелерді Қоғамдан шығару мүшелердің Жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асады. Бұл
жағдайда мүшелердің шығуына негіз болып келесі себептер табылады:
- Қоғам Жарғысының ережелерін орындамау;
- мүшелердің өз міндеттемелерін орындамау, оның ішінде қатар екі жылдан асқан мерзім бойы
мүшелік жарнаны төлемеу;
- Қоғамның басқарушы органдарының шешімдерін жүйелі түрде орындамау;
- Қоғам қызметінің беделін түсіретін әрекеттер (қылықтар) жасау.
4.12. Қоғамның қауымдастық мүшелігінен шығару туралы Президент шешіміне шығарылған
мүше Жалпы жиналысына шағымдану арқылы қарсылық көрсете алады. Бұл өтінішті қарастыру
қорытындысы бойынша Жалпы жиналысы Президент шешімін өзгертіп, шығарылған мүшенің
құқығын толық қайтара алады.
5. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ
5.1. Басқарудың жоғарғы органы болып Қоғам мүшелерінің Жалпы жиналысы табылады.
Мүшелердің Жалпы жиналысы кезекті және кезектен тыс болу мүмкін.
Кезекті Жалпы жиналысты Басқарма жылына бір рет қаржылық есеп беру жылы
аяқталғаннан кейін екі айдан асырмай өткізеді.
Кезектен тыс Жалпы жиналыс Қоғамның Президент, Қоғам Басқармасының 2/3-тен кем
емес мүшелерінің, немесе Қоғамның жартысынан кем емес жалпы нақты мүшелер санының
талабы бойынша өткізіледі.
5.2. Жалпы жиналысты өткізуді Басқарма жүзеге асырады. Ол Жалпы жиналыстың күні, орны,
уақыты және күн тәртібі жөнінде Қоғамның барлық мүшелеріне белгіленген мерзімге дейін 15
күннен қалмай жазбаша түрде (оның ішінде электронды пошта қолданып) хабарлайды.
5.3. Жалпы жиналыстың ерекше құзыреттілік мәселелері төмендегідей:
1) Қоғам Жарғысын бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
2) Қоғамды өз еркімен қайта құру және жою, оның ішінде жою комиссиясының құрамын
белгілеу және жою балансын бекіту;
3) Президенті, Басқарма мүшелерін мен Ревизорды сайлау және олардың құзіреттілігін,
ұйымдастыру құрылымын, қалыптасу тәртібін анықтау және өкілеттерін тоқтату;
4) Басқарманың қаржылық есеп беру тәртібі мен мерзімділігін анықтау, сонымен қатар
Ревизордың тексерісті өткізу тәртібін белгілеу және олардың қорытындысын бекіту;
5) Қоғамның нақты мүшелерін қабылдау және шығару туралы шешімін қабылдау;
6) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды, сонымен қатар өз бөлімшелері мен өкілеттіліктерін құру
және олардың іс-әрекетіне араласу туралы шешім қабылдау, оның ішінде бөлімшелер мен
өкілеттіліктер жөнінде ережелерді бекіту.
7) Қазақстан Республикасы заңнамасы мен осы Жарғыда қарастырылған басқа мәселелер.
Сонымен қатар Жалпы жиналыс Қоғамның қызметіне қатысты кез келген мәселені қарастыруға
құқықты.
5.4. Қоғамның нақты мүшелерінің жартысынан көпшілігі қатысқан Жалпы жиналыс құқықты
болып табылады.
5.5. Осы Жарғының 5.3. тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында қарастырылған мәселелер
бойынша Жалпы жиналыстың шешімдері Бірлестіктің жиналысқа қатысқан нақты мүшелер
санының 3/4 білікті көпшілігімен қабылданады.
Жалпы жиналыстың қалған құзіреттілік мәселелері бойынша шешімдері жиналысқа
қатысқан Қоғамның нақты мүшелер санының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

6

Осы Жарғының 5.3. тармағының 5) тармақшасында қарастырылған мәселелер бойынша
Жалпы жиналыстың шешімдері қашықтықта (жазбаша дауыс берумен), оның ішінде
электронды пошта арқылы қабылдана алады. Егер бұл мәселе өткізілетін Жалпы жиналыстың
күн тәртібіндегі қарастырылатын жалғыз мәселе болса, бұл жағдайда Жалпы жиналыс тек
қашықтықта өкізілуі мүмкін, онда жиналысқа қатысушылардың пікірлері мен дауыс беру
қорытындылары хаттамаға енгізіледі.
Қоғам мүшелерінің Жалпы жиналысында қауымдастық мүшелердің кеңес беру дауысы бар.
5.6. Қоғамның тұрақты қызмет атқаратын басқарушы органын Басқарма мүшелерінен (вицепрезиденттерден) құрылған және Президент басқаратын Басқарма болып табылады. Басқарма
Қоғамның Жалпы жиналыстар арасы кезеңіндегі ағымдағы қызметіне жетекшілік етеді.
Басқарма Жалпы жиналысқа есеп береді. Басқарманың саңдық және жеке құрамын Жалпы
жиналыс 5 жыл мерзімде қалыптастырады. Жалпы жиналыс Басқарманың әр мүшесіне белгілі
сала мен мәселелерге қатысты жауапкершілікті бекіте алады.
Басқарманың әр мүшесін Жалпы жиналыс өз міндеттемелерін орындаудан осы Жарғыда
қарастырылған тәртіп бойынша мерзімінен бұрын босата алады.
Қоғам Басқармасының мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, 100000,
Қазыбек би атындағы аудан, Ерубаев көшесі, 31 үй, 22 пәтер.
5.7. Қоғам Басқармасы келесі мәселелерді шешуге құзіретті:
- Қоғамның бюджетін, жылдық қаржы жоспарын және жылдық қаржы есеп беруді бекіту;
- Бірлестіктегі мүшелік туралы Ережені бекіту;
- Қоғам мүшелерінің кезекті және кезектен тыс Жалпы жиналыстарын дайындау, ұйымдастыру
және өткізу;
- Қоғамның қайырымдылық бағдарламалары мен жұмыс жоспарларын бекіту;
- Қазақстан Республикасының коммерциялық емес ұйымдар туралы қазіргі заңында
қарастырылғандай Қоғам мен Қоғам мүлігіне билік етуге байланысты мүдделі тұлғалар
арсында келісімшарттар бекіту;
- осы Жарғыға сәйкес Қоғам қызметінің басқа мәселелері.
5.8. Басқарма отырыстары Қоғам Президентінің немесе Басқарманың кез келген мүшесінің
бастамасы бойынша керегінше шақырылады, бірақ кемінде бір жылда бір рет болу керек.
5.9. Басқарманың барлық шешімдері осы Жарғыда басқа жолы қарастырылмаса, қарапайым
көпшілік дауыспен қабылданады. Басқарманың әр мүшесі дауыс бергенде бір дауысқа ие
болады. Дауыстар тепе-тең болған жағдайда Қоғам Президенті дауыс берген шешім
қабылданады.
5.10. Басқарма шешімдері отырысқа қатысқан жалпы мүшелер санының 2/3 бөлігі қатысқан
жағдайда құқықты. Басқарма отырысы (немесе кейбір мүшелерінің отырыстарға қатысуы)
отырысқа қатысушыны және оның пікірі мен көзқарасын анықтауға мүмкіндік беретін
байланыс құралдарын қолдану арқылы қашықтықта өткізілуі мүмкін.
5.11. Бірлестіктің атқарушы органы Жалпы жиналыспен бес жыл мерзіміне сайланған
Қоғамның Президенті болып табылады. Президент Қоғам қызметін басқарады және ол Жалпы
жиналыс алдында есеп береді.
5.12. Қоғам Президенті:
- Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- Қоғамның қауымдастық мүшелерін қабылдайды және шығарады;
- Қоғам атынан әрекет ету құқығына сенімхат береді;
- Қоғамның Жалпы жиналысы шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;
- өз құзіреттілігі мен бекітілген бюджет аясында Қоғамның мүлігіне билік етеді;
- Қоғам бөлімшелері мен өкілеттіліктері басшыларын тағайындайды;
- банк және басқа қаржылық құжаттарға бірінші қол қою құқығына ие болады;
- банктерде Қоғамның есеп айырысу, валюта және басқа да есепшоттарын ашады;
- Қоғамның жұмыс жоспарын, бюджетін әзірлеп, оларды Басқармаға бекітуге ұсынады;
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- Қоғам атынан келісімшарттар жасайды;
- Қоғам қызметкерлерінің құрылымы мен штаттық кестесін әзірлейді және бекітеді;
- Қоғамға жұмысқа қабылдайды, қызметкерлерін жұмыстан шығарады, олармен еңбек
шарттарын жасайды;
- Қоғам қызметкерлеріне шаралар жүргізіп, жазаны қолданады;
- Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқауларын бекітеді;
- жеке құрам бойынша Қоғам құжаттарының есебі мен сақталуын қамтамасыз етеді;
- Бірлестіктің басқа органдар құзіреттілігіне қатысты мәселелерден басқа Қоғам қызметінің
мәселелерін шешеді;
5.13. Қоғам ревизоры Қоғамның бақылау-тексеру органы болып табылады, оны Қоғам мүшелерінің Жалпы жиналысы 3 жыл мерзімге сайлайды.
5.14. Қоғам ревизоры Қоғамның жарғылық, қаржылық және шаруашылық қызметіне бақылауды
жүзеге асырады. Ревизор Қоғамның қаржы қызметін, Қоғамның балансында тұрған материалдық құндылықтардың жағдайы мен есебін бақылайды.
5.15. Қоғам қызметін тексеруді ревизор өз ынтасы бойынша, Қоғамның Жалпы жиналысының,
Қоғам Басқармасының шешімі бойынша немесе Қоғам Президентінің ынтасы бойынша жүзеге
асырады.
Қоғамның лауазымды адамдары Ревизордың талабы бойынша қажетті құжаттар мен жеке
түсініктемелерді ұсынуға міндетті.
5.16. Өз жұмысының нәтижесі туралы Қоғам Ревизоры Қоғам Басқармасына мәлімдейді де
есепті Қоғамның жалпы жиналысына ұсынады.
5.17. Ревизор тесерісті жылына кемі бір рет жүргізеді. Тексеріс жүргізу актісімен рәсімделеді,
ол дереу Қоғам Басқармасының назарына ұсынылады. Актіде анықталған кемшіліктерді жою
мерзімі көрсетілуі тиіс. Ревизордың қорытындылары Қоғам Басқармасы үшін міндетті.
5.18. Ревизор Жалпы жиналысқа есеп береді.
6. ҚОҒАМ МҮЛКІ
6.1. Қоғам мүлкіне ол меншік құқығымен ие де осы Жарғыда көзделген қызметті материалдық
қамтамасыз ету үшін қажет объектілерден тұрады. Қоғам, қолданып жүрген заңдарға сәйкес,
меншігінде үйлер, ғимараттар, басқа да қозғалмайтын мүлік, көлік құралдары, жабдықтар, саймандар, ақша, сондай-ақ Жарғыда көзделген қызметті материалдық қамтамасыз ету үшін қажет
өзге де мүлікке ие болу мүмкін, бұған Қазақстан Республикасының заңдылығымен тыйым салынған объектілер жатпайды.
6.2. Қоғам мүлкін қалыптастырудың көздері:
- ерікті жарналар (оның ішінде мүшелік) мен қайырымдылықтар, бұған халықаралық ұйымдардың гранттары да қосылады;
- лекцияларды, көрмелерді, спорттық және басқа шараларды, лотереяларды өткізуден түскен
түсімдер;
- өндірістік және басқа шаруашылық қызметінен табыстар;
- акциялар, облигациялар, басқа да бағалы қағаздар мен салымдар (депозиттер) бойынша
алынатын дивидендтер (табыстар, сыйақылар, мүдде);
- тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді заңда көзделген жағдайда өткізуден түскен түсімдер.
6.3. Қоғам қолданылып жүрген заңдылық шеңберінде өз мүлкін дербес беруге немесе басқа
әдіспен жұмсауға құқылы.
6.4. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қажет қорлар құра алады. Осы қорлардың құрамы,
мақсаты, құру көздері және пайдалану тәртібі Қоғам Басқармасы бекіткен олар туралы Ережеге
сәйкес белгіленеді.
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6.5. Қоғамнын филиалдары мен өкілдіктерінің қызметі үшін қажет мүлікті оларға Қоғам қабылдау-беру актісі бойынша береді. Ол Қоғам мүлкінің құрамдас бөлігі болып табылып, оған
(Қоғам) меншік құқында ие болады.
Негізгі қорларға жататын мүліктерді филиалдар мен өкілдіктердің сатып алуы Қоғам
Басқармасының рұқсаты арқылы жүзеге асырылады.
Филиалдар мен өкілдіктердің шаруашылық қызметінің нәтижесінде алынған барлық мүлік
Қоғамның меншігі болып табылып, оның балансына есептеледі.
Қоғам филиалдарының (өкілдіктерінің) басшылары филиалдардың (өкілдіктердің) ақшаларды қоса филиал (өкілдік) туралы ережеде белгіленген және Қоғам Президенті беретін
сенімхат шегінде мүлкіне ие болу құқына ие.
6.6. Қоғам алған таза кіріс, сондай-ақ ол өз есебінен сатып алған барлық мүлік Қоғамның
меншігі болып табылады.
6.7. Қоғамның мүлкі (соның ішінде табыстары да) оның мүшелері арасында бөлініске түсуге
жатпайды да Жарғылық мақсаттарға қол жеткізуге және қайырымдылыққа ғана пайдаланылады.
6.8. Қоғам ҚР Заңында белгіленген тәртіпте бухгалтерлік және статистикалық есептілік
жүргізіп, оның ақиқаттығы үшін жауапкершілік көтереді.
6.9. Қоғамның мүлкі тек қана осы Жарғыда белгіленген мақсатты міндет бойынша, Қоғам
Басқармасы бекіткен бюджетке сәйкес жұмсалады.
6.10. Қоғамның қаржы жылы күнпарақтық жылмен сәйкес келеді.
7. ҚОҒАМ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ
7.1. Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды осы Жарғының 5.1-5.5. тармағында
көзделген тәртіпте қатысушылардың жалпы жиналысы енгізіледі.
7.2. Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар заңда белгіленген тәртіпте оларды тіркеу
үшін Әділет органдарына ұсынылады.
8. ҚОҒАМДЫ ТОҚТАТУ
8.1. Қоғам қызметін тоқтату оны тарату немесе қайта ұйымдастыру (бірігу, қосылу, бөліну,
бөлініп шығу және өзгерту) жолымен жүзеге асырады.
8.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдылығында көзделген тәртіпте жүзеге асырылады.
8.3. Қоғамды тарату Қоғам мүшелері Жалпы жиналысының немесе соттың шешімі бойынша,
сондай-ақ басқа негіздер бойынша және Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген
заңдылығында көзделген басқа да негізде және тәртіпте жүзеге асырылады.
8.4. Тарату туралы шешім шығарған орган тарату комиссиясын құрады. Тарату комиссиясын
тағайындалған сәттен бастап Қоғам істерін басқару жөніндегі барлық өкілеттіктер соған
көшеді. Тарату комиссиясы орталық әділет органдарының ресми баспаларында Қоғамды тарату, оның кредиторларының талап, арыздарын қарау тәртібі мен мерзімі туралы хабар жариялайды.
8.5. Кредиторлармен, бюджетпен және қызметкерлермен есеп айырысқаннан кейін қалған
Қоғам мүлкі мен ақша Қоғам Жарғысында көзделген мақсаттарға, қайырымдылық мақсаттарға
жұмсалады.
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8.6. Қоғамды тарату аяқталды, ал Қоғам өз қызметін тоқтатты деп бұл туралы заңды тұлғалардың мемлекеттік регистрінде жазу жазылған сәттен есептеледі.
8.7. Осы жарғыда анықталмаған мәселелер бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген жаңдылығын басшылыққа алады.

«АВАЛОН»
Тарихи-географиялық
қоғамы» Қоғамдық
бірлестігінің Президенті

_______________________

Шуптар В.В.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественное объединение «Историко-географическое общество «АВАЛОН», именуемое
в дальнейшем «Общество» или «Объединение», является общественным объединением, действующим на территории Карагандинской области Республики Казахстан. Общество создано на
основе совместной деятельности граждан, объединившихся для реализации уставных целей и
защиты общих интересов.
1.2. Общество создано на неограниченный срок действия в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об общественных Объединениях» и Законом Республики Казахстан «О некоммерческих
организациях».
1.3. В своей деятельности Общество руководствуется действующим на территории Республики
Казахстан законодательством, иными нормативными актами, а также настоящим Уставом.
1.4. Официальное наименование Общества – Общественное Объединение «Историкогеографическое общество «АВАЛОН».
Сокращенное наименование Общества – ОО «ИГО «АВАЛОН».
1.5. Деятельность Общества основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
1.6. Общество имеет право учреждать филиалы и представительства. Филиалы и представительства
Общества действуют на основании Положений о них, утверждаемых Общим собранием Объединения.
1.7. Общество в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, вправе
создавать другие юридические лица, а также вступать в союзы и ассоциации и участвовать в их
деятельности.
1.8. Общество вправе принимать участие в государственных, частных, международных социальных и гуманитарных программах и проектах, направленных на достижение уставных целей
Общества.
1.9. Место нахождения Объединения:
Республика Казахстан,
город Караганда, 100000,
район имени Казыбек би,
улица Ерубаева, дом 31, квартира 22.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Основными целями Общества являются:
Популяризация и пропаганда научных знаний в области истории и географии.
Привлечение граждан, в первую очередь – молодежи, к изучению истории и географии.
Содействие развитию путешествий, как способа познания мира.
Поощрение граждан и организаций, занимающихся историей, географией и путешествиями,
в том числе, оказание им материальной помощи.
Расширение знаний людей о природе и обществе.
Сохранение исторического и культурного наследия, в том числе, охрана памятников истории
и культуры.
Содействие развитию географической и исторической наук.
Защита окружающей среды.
Защита прав и законных интересов историков, географов, путешественников.
2.2. Предметом деятельности Общества являются:
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Организация, проведение и помощь в организации экспедиций различного характера (исторических, археологических, этнографических, этнологических, альпинистских, морских,
экологических и т.д.), в том числе, международных;
Научно-исследовательская деятельность;
Исследование истории и культуры древних народов, в первую очередь, населявших территорию Республики Казахстан;
Осуществление археологических и научно-реставрационных работ на памятниках истории
и культуры, проведение независимых исследований и обследований в историко-культурной
сфере;
Создание страноведческой и исторической библиотек;
Издательская деятельность, в том числе издание книжной, топографической и картографической продукции;
Создание собственных средств массовой информации, создание и участие в создании документальных фильмов, телепередач;
Предоставление напрокат туристского снаряжения и оборудования;
Историческая реконструкция (постройка кораблей, жилищ, изготовление различных артефактов и т.д.);
Открытие молодежных лагерей, работающих как на постоянной, так и на периодической
основе;
Социальная, правовая, экономическая защита членов Общества, а также историков, географов и путешественников, не являющихся членами Общества;
Развитие связей и контактов с аналогичными обществами, в том числе зарубежными и международными, реализация совместно с ними различных проектов;
Проведение смотров-конкурсов экспедиций и путешествий, проведение фото- и иных конкурсов;
Проведение научно-практических, общественно-научных и иных конференций;
Реализация и участие в реализации проектов, направленных на развитие туризма, в том числе, экологического туризма, основанного на местных сообществах;
Разработка программ, планов, концепций, рекомендаций, маркетинговых и прочих исследований по вопросам развития туризма;
Изыскание материальной и технической помощи (гранты, партнерства и т.д.) для поддержания и развития различных проектов, связанных с историей, географией и путешествиями;
Реализация различных проектов, направленных на защиту и охрану окружающей среды;
Представление и защита прав и законных интересов своих членов в судах и других государственных органах;
Организация и проведение семинаров, курсов, выставок, конгрессов, симпозиумов, лекций
и других мероприятий, связанных с историей, географией и путешествиями, а также направление своих членов для участия в подобных мероприятиях;
Распространение печатной продукции, методических материалов и рекламной продукции;
Организация благотворительных акций в поддержку целей Общества;
Осуществление внешнеэкономической деятельности, которая отвечает целям Общества, в
порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
Осуществление других видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан и соответствующих целям Общества.

2.3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение
лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается по истечении срока
ее действия.
3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество имеет самостоятельный баланс, печать, штампы и бланки со своим наименованием и реквизитами, открывает расчетные и иные счета в банках.

13

3.2. Общество обладает обособленным имуществом, отвечает всем этим имуществом по своим
обязательствам, имеет право от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и
личные неимущественные права и нести обязанности.
3.3. Общество вправе быть истцом и ответчиком в суде.
3.4. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, государство не несет
ответственности по обязательствам Общества.
3.5. Члены Общества не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих членов.
3.6. Общество может на добровольных началах объединяться либо входить в качестве равноправного члена в союзы (ассоциации) общественных объединений, в другие объединения - как
казахстанские, так и зарубежные, действующие в тех же или близких для Общества целях, в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан и международными договорами.
3.7. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать как казахстанских, так и международных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры, виды оплаты их труда, не нарушая нормы законодательства Республики Казахстан.
3.8. Общество вправе, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, с целью умножения или сохранения собственных денег от инфляции, инвестировать их в
ценные бумаги и иные ценности, помещать на депозиты в кредитных учреждениях, а также
осуществлять другие операции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
3.9. Общество не ставит своей целью извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям.
3.10. Общество вправе совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
4. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ
4.1 Членами Общества могут быть физические лица в возрасте не младше 16 лет (в том числе,
иностранные граждане и лица без гражданства), заинтересованные в совместном достижении
его уставных целей и оказывающие организационное, материальное или иное содействие деятельности Объединения.
4.2. Категории членства в Обществе, порядок вступления и выхода из членов Общества, права и
обязанности членов, а также прочие моменты, касающиеся членства, определяются настоящим
Уставом. В том, что не предусмотрено настоящим Уставом, вопросы членства в Обществе определяются Положением о членстве в ОО «Историко-географическое общество «АВАЛОН»,
утверждаемым Правлением Объединения, которое не может противоречить настоящему Уставу.
4.3. В Обществе предусматриваются следующие категории членства:
- ассоциированное – для всех лиц, желающих поддерживать деятельность Общества и реализуемые им проекты;
- действительное – для лиц, принимающих наиболее активное участие в работе Общества и
осуществлении его проектов.
4.4. Лица, являющиеся членами Общества, имеют право:
- участвовать в деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и другими документами Объединения;
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- контролировать деятельность руководящих органов Общества в соответствии с положениями настоящего Устава;
- быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Общества в соответствии с настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе, информацию о том, куда и в
каких количествах направляются деньги, получаемые Обществом в качестве членских взносов;
- вносить на рассмотрение руководящих органов предложения по всем вопросам деятельности Общества, в том числе, инициировать новые исследования и проекты, вносить предложения
по улучшению деятельности Объединения;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Обществом, включая ежегодное торжественное
собрание членов;
- при наличии соответствующих квалификации и/или опыта участвовать в проектах, реализуемых Обществом;
- на получение скидок при приобретении продукции и услуг Общества;
- пользоваться социальной, правовой поддержкой Общества, в том числе, в судах и других
государственных органах;
- добровольно выйти из Объединения.
4.4.1. Ассоциированные члены Общества также имеют право:
- участвовать в Общем собрании Объединения с правом совещательного голоса.
4.4.2. Действительные члены Общества также имеют право:
- участвовать в Общем собрании Объединения с правом решающего голоса.
4.4.3. Члены Общества могут также иметь и иные права, предусмотренные настоящим Уставом,
Положением о членстве и действующим законодательством.
4.5. Члены Общества обязаны:
- своевременно и в полном объеме вносить ежегодные членские взносы в размере и порядке,
предусмотренных настоящим Уставом и Положением о членстве в Объединении;
- соблюдать положения Устава Общества и выполнять решения Общего собрания и других
руководящих органов Общества.
4.5.1. Действительные члены Общества также обязаны:
- участвовать в деятельности Общества, содействовать достижению его уставных целей
своими творческими, интеллектуальными и финансовыми ресурсами;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и сведения, составляющие его коммерческую тайну, а также воздерживаться от всякой иной деятельности,
которая может нанести ущерб Обществу. Конфиденциальной информацией и коммерческой
тайной могут считаться только такие сведения, которые были специально объявлены таковыми
Правлением Общества либо признаны конфиденциальными в заключенных Обществом
договорах.
4.6 Учредители Общества с момента его создания автоматически становятся действительными
членами Общества, приобретая соответствующие права и обязанности.
4.7. Прием физических лиц в ассоциированные члены Общества осуществляется по письменному заявлению кандидата. Данное заявление адресуется на имя Президента Общества, и в нем
указывается согласие заявителя с Уставом Общества. Одновременно с подачей заявления производится оплата членского взноса.
В пятидневный срок после подачи заявления и оплаты членского взноса, администрацией
Общества издается документ о принятии заявителя в члены Общества.
4.8. Перевод ассоциированных членов в действительные, а также прием физических лиц в действительные члены Общества, осуществляются по решению Общего собрания членов Общества. При этом,
1) данный перевод должен быть инициирован Президентом Общества, Правлением Общества
или не менее, чем 80% от общего количества действительных членов Общества;
2) данный перевод может иметь место лишь по истечении одного года с момента принятия лица
в ассоциированные члены Общества;
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3) лица, внесшие значительный вклад в развитие истории, географии и путешествий, оказывающие особое содействие в развитии и деятельности Общества, могут быть приняты по единогласному решению Общего собрания сразу в действительные члены Общества, минуя годичный
период ожидания, предусмотренный настоящим Уставом.
По итогам принятого решения администрацией Общества издается документ о принятии (либо
переводе) лица в соответствующее членство.
4.9. Каждый член Общества получает соответствующее удостоверение, подтверждающее членство в Обществе.
4.10. Размеры членских взносов и порядок их уплаты устанавливаются Положением о членстве
в ОО «Историко-географическое общество «АВАЛОН», утверждаемым Правлением.
4.11. Выход из Общества осуществляется на добровольной основе по письменному заявлению
на имя Президента.
4.11. Исключение ассоциированных членов из Общества производится Президентом. Исключение действительных членов из Общества производится по решению Общего собрания членов.
При этом, основаниями для исключения членов Объединения являются:
- невыполнение норм Устава Общества;
- нарушение членами своих обязанностей, в том числе, неуплата членского взноса более, чем
за два года подряд;
- систематическое невыполнение решений руководящих органов Общества;
- совершение действий (поступков), дискредитирующих деятельность Общества.
4.12. Решение Президента об исключении из ассоциированного членства Общества может быть
опротестовано исключаемым членом в Общее собрание, которое, по результатам рассмотрения
подобного ходатайства, вправе отменить решение Президента и восстановить исключенного
члена в его правах.
5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
5.1. Высшим органом управления является Общее собрание членов Общества. Общее собрание
членов может быть очередным и внеочередным.
Очередное Общее собрание созывается Правлением один раз в год не позднее двух месяцев
после окончания отчетного финансового года.
Внеочередное Общее собрание созывается по требованию Президента Обществ, не менее 2/3
членов Правления Общества или более, чем половины от общего количества действительных
членов Общества.
5.2. Подготовку Общего собрания осуществляет Правление, которое не позднее, чем за 15 дней
до намеченного срока в письменной форме (в том числе, с использованием электронной почты)
извещает всех членов Общества о дате, месте, времени проведения и повестке дня Общего собрания.
5.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
1) принятие, внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества, в том числе определение состава ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
3) избрание Президента, членов Правления и Ревизора, определение их компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращения полномочий;
4) определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности Правлением,
а также порядка проведения проверки Ревизором и утверждение их результатов;
5) принятие решений о приеме и исключении действительных членов Общества;
6) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности других юридических
лиц, а также своих филиалов и представительств, в том числе, утверждение положений о филиалах и представительствах;
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7) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим
Уставом.
Общее собрание также вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся деятельности Общества.
5.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины действительных
членов Общества.
5.5. Решения Общего собрания по вопросам, предусмотренным подпунктами 1), 2) и 3) пункта
5.3 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 голосов от
количества присутствующих на собрании действительных членов Объединения.
По остальным вопросам компетенции Общего собрания решения принимаются простым
большинством от количества присутствующих на собрании действительных членов Общества.
Решения Общего собрания по вопросу, предусмотренному подпунктом 5) пункта 5.3 настоящего Устава, могут приниматься дистанционно (письменным голосованием), в том числе,
посредством электронной почты. В случае, если данный вопрос является единственным вопросом, требующим рассмотрения на назначаемом Общем собрании, такое Общее собрание может
проводиться исключительно дистанционным образом, с последующим занесением высказываний и результатов голосования его участников в протокол.
Ассоциированные члены обладают правом совещательного голоса на Общем собрании членов Общества.
5.6. Постоянно действующим руководящим органом Общества является Правление, состоящее
из членов Правления (вице-президентов) и возглавляемое Президентом. Правление руководит
текущей деятельностью Общества в период между Общими собраниями. Правление подотчетно
Общему собранию. Количественный и персональный состав Правления формируется Общим
собранием сроком на пять лет. Общее собрание может также закреплять за каждым из членов
Правления определенную сферу или круг вопросов, за которые он будет ответственен.
Каждый из членов Правления может быть досрочно освобожден Общим собранием от исполнения своих обязанностей в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Место нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, город Караганда, 100000,
район имени Казыбек би, улица Ерубаева, дом 31, квартира 22.
5.7. К компетенции Правления Общества относится решение следующих вопросов:
- утверждение бюджета, годового финансового плана и годового финансового отчета
Общества;
- утверждение Положения о членстве в Объединении;
- подготовка, организация и проведение очередных и внеочередных Общих собраний членов
Общества;
- утверждение благотворительных программ и планов работы Общества;
- утверждение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, связанных с распоряжением имуществом Общества, как это предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан о некоммерческих организациях;
- иные вопросы деятельности Общества, в соответствии с настоящим Уставом.
5.8. Заседания Правления созываются по инициативе Президента Общества или любого из членов Правления по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.9. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.
При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал Президент Общества.
5.10. Решения Правления правомочны, если в его заседании участвует не менее 2/3 от общего
количества его членов. Возможно проведение заседаний Правления (либо участие некоторых из
его членов в заседаниях) дистанционным образом, с использованием средств связи, позволяющих идентифицировать участника заседания и высказываемые им мнения и точку зрения.
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5.11. Исполнительным органом Объединения является Президент Общества, избираемый Общим собранием сроком на пять лет. Президент руководит деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию.
5.12. Президент Общества:
- без доверенности действует от имени Общества;
- принимает и исключает ассоциированных членов Общества;
- выдает доверенности на право представлять Общество;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Общества;
- распоряжается имуществом Общества в рамках своей компетенции и утвержденного бюджета;
- назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- обладает правом первой подписи на банковских и иных финансовых документах;
- открывает в банках расчетный, валютные и иные счета Общества;
- разрабатывает планы работ, бюджет Общества и представляет их на утверждение Правления;
- заключает от имени Общества договоры;
- разрабатывает и утверждает структуру и штатное расписание работников Общества;
- принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры;
- принимает меры к работникам Общества и налагает на них взыскания;
- утверждает должностные инструкции работников Общества;
- обеспечивает учет и сохранность документов Общества по личному составу;
- решает иные вопросы деятельности Общества, за исключением тех, которые относятся к
компетенции прочих органов Объединения.
5.13. Ревизор Общества является контрольно-ревизионным органом Общества, избираемым
Общим собранием членов Общества сроком на три года.
5.14. Ревизор Общества осуществляет контроль за уставной, финансовой и хозяйственной деятельностью Общества. Ревизор контролирует финансовую деятельность Общества, состояние и
учет материальных ценностей, находящихся на балансе Общества.
5.15. Проверка деятельности Общества осуществляется Ревизором по собственной инициативе,
по решению Общего собрания Общества, Правления Общества или по инициативе Президента
Общества.
Должностные лица Общества обязаны предоставить по требованию Ревизора все необходимые документы и личные объяснения.
5.16. О результатах своей работы Ревизор Общества ставит в известность Правление Общества
и представляет отчет Общему собранию Общества.
5.17. Ревизор проводит ревизию не реже одного раза в год. Проведение ревизии оформляется
актом, который немедленно доводится до сведения Правления Общества. В акте должны быть
указаны сроки устранения выявленных недостатков. Выводы Ревизора обязательны для Правления Общества.
5.18. Ревизор подотчетен Общему собранию.
6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
6.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и состоит из объектов, необходимых для материального обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. Общество, в соответствии с действующим законодательством, может иметь в собственности здания, сооружения, иную недвижимость, транспортные средства, оборудование, снаряжение, инвентарь, деньги, а также иное имущество, необходимое для материального обеспечения
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деятельности, предусмотренной Уставом, за исключением объектов, запрещенных законодательством Республики Казахстан.
6.2. Источниками формирования имущества Общества являются:
- добровольные взносы (в том числе, членские) и пожертвования, включая гранты международных организаций;
- поступления от проведения лекций, выставок, спортивных и иных мероприятий, лотерей;
- доходы от производственной и иной хозяйственной деятельности;
- дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам (депозитам);
- поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в установленных законодательством случаях;
- другие, не запрещенные законодательством поступления.
6.3. Общество вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться своим
имуществом в рамках действующего законодательства.
6.4. Общество может создавать необходимые для осуществления своей деятельности фонды.
Состав, назначение, размер, источники образования и порядок использования этих фондов определяется Положением о них, утверждаемых Правлением Общества.
6.5. Имущество, необходимое для деятельности филиалов и представительств Общества, передается им Обществом по акту приема-передачи. Оно является составной частью имущества
Общества и принадлежит ему (Обществу) на праве собственности.
Приобретение филиалами и представительствами имущества, относящегося к основным
средствам, осуществляется с разрешения Правления Общества.
Все имущество, полученное в результате хозяйственной деятельности филиалов и представительств, является собственностью Общества и числится на его балансе.
Руководители филиалов (представительств) Общества имеют право распоряжаться имуществом филиалов (представительств), включая деньги, в пределах, определенных Положением о
филиале (представительстве) и доверенностью, выдаваемой Президентом Общества.
6.6. Полученный Обществом чистой доход, а также все приобретенное им за свой счет имущество являются собственностью Общества.
6.7. Имущество (в том числе и доходы) Общества не могут перераспределяться между его членами и используются только для достижения уставных целей и на благотворительность.
6.8. В установленном законом РК порядке Общество ведет бухгалтерскую и статистическую
отчетность и несет ответственность за ее достоверность.
6.9. Средства Общества расходуются исключительно по целевому назначению, определенному
настоящим Уставом, согласно бюджета, утверждаемого Правлением Общества.
6.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА
7.1. Изменения и дополнения в Устав Общества вносятся Общим собранием членов в порядке,
предусмотренном пунктами 5.1-5.5. настоящего Устава.
7.2. Изменения и дополнения в Устав Общества представляются в органы юстиции для их регистрации в установленном законодательством порядке.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА
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8.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем его ликвидации или реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования).
8.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
8.3. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания членов Общества или
суда, а также по иным основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
8.4. Орган, принявший решение о ликвидации создает ликвидационную комиссию. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами
Общества. Ликвидационная комиссия помещает в официальных печатных изданиях центрального органа юстиции информацию о ликвидации Общества, порядке и сроке заявления претензий его кредиторами.
8.5. Оставшееся после расчетов с кредиторами, бюджетом и работниками имущество и деньги
Общества направляются на цели, предусмотренные Уставом Общества, а также на благотворительные цели.
8.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование
с момента внесения записи об этом в государственный регистр юридических лиц.
8.7. По вопросам, не регламентированным настоящим Уставом, Общество будет руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.

Президент
Общественного объединения
«Историко-географическое
общество «АВАЛОН»

______________________

Шуптар В.В.
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