Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінде
2011 жылғы «___» ____________
Т І Р К Е Л Д І
Тіркеу № ____________________

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Министерством юстиции
Республики Казахстан
«___» _______________ 2011 года.
Регистрационный
№___________________

«Қарулы Күштерінің
Ардагерлері» РҚБ
Құрылтай жиналысында
Қ А Б Ы Л Д А Н Д Ы
2011 жылғы 25 наурызда
№1 хаттама

УТ В ЕР ЖД ЕН
Учредительным собранием
РОО «Ветераны Вооруженных Сил»
Протокол № 1
от 25 марта 2011 года.

УСТАВ
Республиканского общественного
объединения «Ветераны
Вооружѐнных Сил»

«Қарулы Күштерінің Ардагерлері»
Республикалық қоғамдық бірлестігінің
ЖАРҒЫСЫ

I. Жалпы ережелер
1.1. «Қарулы Күштерінің Ардагерлері»
Республикалық қоғамдық бірлестігі
(бұдан әрі - Бірлестік) олардың ортақ кәсіби
және ӛмірлік мүдделері негізінде құрылған
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің
ардагерлерінің ерікті қоғамдық бірлестігі
болып табылады.
1.2. Ӛз қызметінде Бірлестік Қазақстан
Республикасының Конституциясын,
Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексін, «Қоғамдық бірлестіктер туралы»
Қазақстан Республикасының Заңын, осы
Жарғыны және Қазақстан Республикасының
басқа заңнамалық актілерін басшылыққа
алады.
1.3. Бірлестік республикалық мәртебеге
ие және ӛз филиалдары арқылы Қазақстан
Республикасының барлық аумағында
Жарғымен кӛзделген қызметті жүзеге
асырады.
1.4. Бірлестік қызметі еріктілік, оған
барлық қатысушылардың теңдігі, ӛзін-ӛзі
басқару, заңдылық және жариялылық
принциптерінде негізделеді.

I.

Общие положения

1.1. Республиканское общественное
объединение «Ветераны Вооружѐнных Сил»
(далее – Объединение) является
добровольным общественным объединением
ветеранов Вооружѐнных Сил Республики
Казахстан, созданным на основе общности их
профессиональных и жизненных интересов.
1.2. В своей деятельности Объединение
руководствуется Конституцией Республики
Казахстан, Гражданским кодексом
Республики Казахстан, Законом «Об
общественных объединениях», другими
законодательными актами Республики
Казахстан и настоящим Уставом.
1.3. Объединение имеет республиканский
статус и осуществляет предусмотренную
Уставом деятельность на всей территории
Республики Казахстан через свои филиалы.
1.4. Деятельность Объединения
основывается на принципах добровольности,
равноправия всех его участников,
самоуправления, законности и гласности.

1.5. Бірлестік ӛз қызметінде басқа
қоғамдық ұйымдармен, мекемелердің еңбек
ұйымдарымен, кәсіпорындармен оқу
орындарымен және мемлекеттік органдармен
ынтымақтастық жасайды.
1.6. Республикалық қоғамдық
бірлестігінің аталуы,
мемлекеттік (қазақ) тілінде:
«Қарулы Кұштерінің Ардагерлері»
Республикалық қоғамдық бірлестігі
(«ҚК Ардагерлері» РҚБ);
орыс тілінде:
Республиканское общественное объединение
«Ветераны Вооружѐнных Сил»
(РОО «Ветераны ВС»).

1.5. Объединение в своей деятельности
сотрудничает с другими общественными
объединениями, коллективами учреждений,
предприятий, учебных заведений и
государственными органами.
1.6. Наименование Республиканского
общественного объединения,
на государственном (казахском) языке:
«Қарулы Кұштерінің Ардагерлері»
Республикалық қоғамдық бірлестігі
(«ҚК Ардагерлері» РҚБ);
на русском языке:
Республиканское общественное объединение
«Ветераны Вооружѐнных Сил»
(РОО «Ветераны ВС»).
1.7. Руководящий орган Объединения –
1.7. Бірлестікті басқару органы - Қарулы
Центральный Совет Ветеранов Вооружѐнных
Кұштері Ардагерлерінің Орталық Кеңесі
Сил, находится по адресу:
орналасқан мекен-жайы:
Республика Казахстан, 010000,
Қазақстан Республикасы, 010000,
г. Астана, район Сарыарка,
Астана қ., Сарыарқа ауданы,
ул. Ауэзова, дом №2, офисы № 203, 204.
Әуезов к. №2 ұй, № 203, 204 офистар.
II. Бірлестіктің қызмет мәні, мақсаты
мен міндеттері

II. Предмет деятельности, цели и задачи
Объединения

2.1. Қызмет мәні болып табылады:
2.1.1. ардагерлердің әлеуметтік және
құқықтық жағдайы, ардагерлердің және
олардың отбасы мүшелерінің дәрігерлік және
материалдық кӛмек кӛрсету кұй-жайы;
2.1.2. күнделік қызметті, әскери
дайындықты ұйымдастыру, қарулы кұштерді
құру әдістерін, ардагерлер іс жүзінде және
әдістемелік кӛмек кӛрсетуі;
2.1.3. Қазақстан Республикасы Қарулы
Кұштерінің қатардағы жас жауынгерлерін
отансүйігіштікте, заңдылықты мүлтіксіз
сақтауда, және кәсіби шеберлікті арттыруда
тәрбиелеу.

2.1. Предметом деятельности являются:
2.1.1. социальное и правовое положение
ветеранов, состояние медицинской и
материальной помощи ветеранам и членам их
семей;
2.1.2. практическая и методическая помощь
ветеранов в организации повседневной
деятельности, боевой подготовки войск
и в строительстве вооруженных сил;
2.1.3. воспитание молодого поколения
военнослужащих Вооружѐнных Сил
Республики Казахстан в неукоснительном
соблюдении законности, патриотизма и
повышении профессионализма.

2.2. Негізгі мақсатары болып табылады:
2.2.1. Қарулы Күштерінің ардагерлерінің
мүддесі мен құқығын қорғау, әлеуметтік
жағдайларын жақсарту, квалификациясысын
ӛзгертіп жұмысқа орналастыру, адагерлер
мен және олардың отбасы мүшелерінің тиісті

2.2. Основными целями являются:
2.2.1 защита прав и интересов ветеранов
Вооруженных Сил, в вопросах улучшения
их социального положения,
переквалификации и трудоустройства,
получения ветеранами, членами их семей
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уақытында дәрігерлік және құқықтық кӛмек
алуына жәрдемдесу;
2.2.2. ҚК ардагерлері әрбір деңгейдегі
Қазақстан Республикасының әскери
басшылық органдарымен ӛз тәжрибелерімен
бӛлісіп, Қарулы Күштерін құру әдістері,
күнделік қызметімен әскери дайындықты
ұйымдастыру, іс жүзінде және әдістемелік
кӛмек кӛрсету;

своевременной, качественной медицинской
и правовой помощи;
2.2.2 передача ветеранами ВС
своего опыта, оказание методической и
практической помощи командованию и
штабам органов военного управления
Республики Казахстан различных уровней
по организации повседневной деятельности,
боевой подготовки и строительства
вооруженных сил;
2.2.3 участие в воспитании
военнослужащих проходящих военную
службу в Вооружѐнных Силах Республики
Казахстан (далее – ВС РК) и подрастающего
поколения, привития им стремления к
профессионализму в освоении военной
науки, вооружения и военной техники,
воспитания в духе неукоснительного
соблюдения законности, патриотизма и
любви к своей Родине – Республике
Казахстан.

2.2.3. Қазақстан Республикасы Қарулы
Күштерінің (бұдан әрі – ҚР ҚК) қатардағы
жауынгерлерін және жасӛспірімдерді
әскери ғылымды, қару-жарқты және әскери
техниканы меңгеріп, заңдылықты мүлтіксіз
сақтап, кәсіби шеберлікті арттыруда, ӛз
Отанына - Қазақстан Республикасына
отансүйігіштік, патриотизм сезіммен
кӛзқарасын қалыптастыру тәрбие жұмысына
катысу.

2.3. Негізгі міндеттер:
2.3.1 Қарулы Күштерінің ардагерлері
және олардың отбасы мүшелерінің
әлеуметтік мәселелерін шешуге жәрдемдесу;
2.3.2 Бірлестік мүшелерінің және олардың
отбасы мүшелерінің әлеуметтік және
құқықын қорғайтын шаралар жүргізу;
2.3.3 ҚР ҚМ, ҚР ҚК, әскери бӛлімдердің,
мекемелерінің басшыларына, заң
шығаратын, тағыда басқа мемлекет
атқарушы органдарға ардагерлер
жағдайында заң шығарушы талап ретінде,
заңға еңгізілетін үсыныстар
әзірлеуге кӛмек кӛрсету;
2.3.4 ҚК ардагерлерінің әлеуметтік
жағдайын зерттеу, республиканың
аймақтарында ардагерлердің қоныстарының
қалыңдығын зерттеу және оларды
мемлекеттік бағдарламаларын іс жүзіне
асыруда қолдану әдістері туралы ұсыныстар
әзірлеу;
2.3.5 ардагерлердің, зейнеткерлердің және
олардың отбасы мүшелерінің дәрігерлік
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2.3. Основные задачи:
2.3.1 содействие ветеранам Вооруженных
Сил и членам их семей в
решении социальных проблем;
2.3.2 осуществление мер по социальной и
правовой защите членов Объединения и их
семей;
2.3.3 оказание помощи руководству МО
РК, командованию ВС РК, воинских частей
и учреждений в разработке предложений по
проблемам ветеранов, для внесения их в
законодательные и исполнительные органы
государства в порядке законодательной
инициативы;
2.3.4 проведение исследований по
изучению социального положения ветеранов
ВС, изучение плотности расселения
ветеранов по регионам республики и
подготовка предложений по их
использованию в реализации
государственных программ;
2.3.5 участие в разработке и проведении в
жизнь программ и мероприятий по

және материалдық жағдайларын жақсарту
бағдарламаларды шаралар әзірлеп жүзеге
артыруға қатысу;
2.3.6 ҚК ардагерлері мүдделерін қорғау
үшін тұрғын ұй бӛлу жӛніндегі, емдеу,
сауықтыру және басқа да әлеуметтік-мәдени
мекемелер қызметін бақылау жӛніндегі
комиссиялардың жұмысына қатысу;
2.3.7 қаражатты Бірлестіктің жарғылық
мақсаттарында шоғырландыру үшін «ҚК
ардагерлер Қоры» (бұдан әрі – ардагерлер
Қоры) қоғамдық қорын құру;
2.3.8 «ҚК Құрметті ардагері» белгісін,
Құрмет грамотасын және Бірлестік
сыйақысын жасау, ҚР ҚК құру мен дамытуда
анағұрлым ерекше кӛзге түскен, жас
офицерлердің және басқа да әскери
қызметшілердің кәсіби шеберлігін арттыру,
патриотизм рухында және сенімді Отан
қорғаушыларды тәрбиелеу жӛніндегі
тәлімгерлер болып табылатын ардагерлерді
олармен марапаттау.
2.3.9 республикадағы және шетелдегі
қоғамдық ардагерлер бірлестіктерімен
қарым-қатынастарды дамыту, делегациялар
алмасуды жүзеге асыру, ӛз құрылым
бӛлімдерінің, тағы басқа да қоғамдық
ардагерлер бірлестіктерінің жұмыс
тәжірибесін зерттеу, жинақтау мен тарату;
2.3.10 Отан қорғаушыларды, әскери және
қызметтік борышын орындау кезінде қаза
тапқан әскери қызметшілер мен азаматтық
персоналды мәңгі есте сақтау жӛніндегі ісшараларға, жауынгерлік даңқ
мұражайларды, ескерткіштер мен
мемориалдарды қуруға және сақтауға
қатысу;
2.3.11 Қазақстан Республикасы Қарулы
Күштерінің әскери бӛлімдері мен
мекемелеріндегі әскери тәртіп пен құқық
тәртібін нығайту жӛніндегі міндеттерді
шешуде әскери басқару органдарына, әскери
қызметшілер мен азаматтық персоналды

улучшению медицинской помощи и
материальной поддержки ветеранам,
пенсионерам и членам их семей;
2.3.6 участие в работе комиссии по
распределению жилья, контролю за
деятельностью лечебных, оздоровительных
и других социально-культурных объектов в
интересах ветеранов ВС;
2.3.7 создание общественного фонда
«Фонд ветеранов ВС» (далее - Фонд
ветеранов) для аккумулирования средств на
уставные цели Объединения;
2.3.8 учреждение и награждение знаком
«Почѐтный ветеран ВС», Почѐтной
грамотой и премиями Объединения
ветеранов ВС, наиболее отличившихся в
общественной деятельности Объединения, в
строительстве и развитии ВС РК,
являющихся наставниками по повышению
профессионального мастерства молодых
офицеров и других военнослужащих,
воспитанию их в духе патриотизма и
преданных защитников Отечества.
2.3.9 развитие контактов с
общественными ветеранскими
объединениями в республике и за рубежом,
осуществление обмена делегациями,
изучение, обобщение и распространение
опыта работы как своих структурных, так и
других общественных ветеранских
организаций;
2.3.10 участие в мероприятиях по
увековечению памяти защитников Родины,
военнослужащих и гражданского персонала
ВС РК, погибших при исполнении
воинского и служебного долга, в создании и
сохранении музеев боевой славы,
памятников и мемориалов;
2.3.11 содействие органам военного
управления в решении задач по укреплению
воинской дисциплины и правопорядка в
воинских частях и учреждениях
Вооружѐнных Сил Республики Казахстан, в
патриотическом, интернациональном,
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патриоттық, интернационалдық, ізгілік және нравственном и профессиональном
кәсіби тәрбиелеуде жәрдем кӛрсету;
воспитании военнослужащих и
гражданского персонала;
2.3.12 Қорғаныс министрлігі (бұдан әрі –
2.3.12 тесное взаимодействие со всеми
ҚР ҚМ), Қазақстан әскери басқару
структурами органов военного управления,
органдарының барлық құрылымдарымен,
Министерства обороны (далее – МО РК),
мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарымен,
другими государственными организациями,
Қазақстан Республикасының басқа да әскери ветеранскими объединениями других войск
құралдамаларымен, соғыс және еңбек
и воинских формирований Республики
ардагерлері ұйымдарымен, ардагерлер
Казахстан, объединениями ветеранов войны
ұйымдарымен, сондай-ақ шығармашылық
и труда, а также другими общественными
одақтармен және ерікті қоғаммен тығыз
объединениями, творческими союзами и
ӛзара іс-қимыл жұргізу Қарулы Күштерінің добровольными обществами, с целью
ардагерлерінің жеке құрам арасындағы
способствования созданию условий для
қылмыс пен әскери тәртіпті бұзудан
активного участия ветеранов ВС в
сақтандыру жӛніндегі алдын алу жұмысын
организации профилактической работы по
ұйымдаструға ықпал ету мақсатымен;
предупреждению преступности и
нарушений воинской дисциплины среди
личного состава;
2.3.13 ақпарат құралдарын пайдалана
2.3.13 работа по повышению престижа
отырып, қоғамда әскери қызмет беделін
воинской службы в обществе с
арттыру туралы қамқорлық жасау, әскери
использованием средств массовой
қызметшілер туралы қоғамдық оң пікірді
информации, формирование
қалыптастыру;
положительного общественного мнения о
военнослужащих;
2.3.14 әскери қызметшілер мен азаматтық
2.3.14 участие в процессе воспитания
персоналды заңдылықты мүлтіксіз
военнослужащих и гражданского персонала
орындауға, қызметтік және әскери борышын в неукоснительном соблюдении законности,
адал орындауға, патриотизмді,
чести и воинского этика, безупречного
интернационализмді, ар-намысты және
исполнения служебного и воинского долга, в
әскери әтикет бойынша тәрбиелеу;
духе патриотизма, интернационализма;
2.3.15 қолданыстағы заңнаманы, сондай-ақ 2.3.15 участие в разработке предложений
нормативтік-құқықтық актілерді жетілдіру
по совершенствованию действующего
жӛніндегі ұсыныстарды әзірлеуге қатысу, ҚР законодательства, а так же нормативных
ҚМ және ҚР ҚК басшылығына нормативтік- актов, оказание помощи руководству МО РК
құқықтық актілерді тиімді қолдануда кӛмек и командованию ВС РК в эффективном
кӛрсету;
применении нормативных правовых актов;
2.3.16 ҚР ҚК жеке құрамы мен азаматтық
2.3.16 участие в пропаганде правовых
персоналы, әскерге шақыруға дейінгі және
знаний среди личного состава и
әскерге шақыру жасындағы жастар, әскери
гражданского персонала ВС РК, молодѐжи
оқу орындарының тыңдаушылары, кадеттер допризывного и призывного возраста,
мен тәрбиеленушілері арасында құқықтық
слушателей, курсантов, кадетов и
білімды насихаттауға қатысу;
воспитанников военных учебных заведений;
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III. Бірлестіктің құқықтық жағдайы

III. Правовое положение Объединения

3.1. Бірлестік Қазақстан Республикасының 3.1. Объединение в соответствии с
Азаматтық кодексіне сәйкес және Жарғыны Гражданским кодексом Республики Казахстан
мемелекеттік тіркеген сәттен бастап заңды с момента государственной регистрации
тұлға болып табылады, банктік мекемелерде Устава является юридическим лицом, имеет
есептік және ӛзге до шоттарға, оқшаулаған расчѐтный и иные счета в банковских
мүлікке ие болады, сотта талап-арыз беруші учреждениях, обладает обособленным
және жауапты бола алады. Белгіленген
имуществом, выступает истцом и ответчиком
тәртіппен бекітілетін ӛз атауы жазылған
в суде. Имеет печать, бланки, штампы со
мӛрлері, бланкілері, мӛртаңбалары және
своим наименованием и другие реквизиты,
басқа да реквизиттері болады.
утверждаемые в установленном порядке.
3.2. Қазақстан Республикасының
3.2. Объединение может принимать участие
заңнамасында белгіленген тәртіппен
в выборах самостоятельно или в блоке с
Бірлестік сайлауларға қатыса алады, дербес другими объединениями, выдвигать своих
немесе басқа бірлестіктер блогында ӛз
кандидатов на выборные должности в
кандидаттарын сайланатын лауазымдарына порядке, предусмотренном
ұсына алады.
законодательством Республики Казахстан.
3.3. Ӛз жарғылықты міндеттерін шешу
3.3. Для решения своих уставных задач
үшін заңнамада белгіленген тәртіппен
Объединение вправе заниматься
кәсіпкерлік (соның ішінде сыртқы
предпринимательской деятельностью (в том
экономикалық) қызметпен айналысуға,
числе внешнеэкономической), создавать
заңды тұлға құқығымен шаруашылық
хозяйственные общества и товарищества с
қоғамды және серіктестікті (соның ішінде
правами юридического лица (в том числе
шетелдіктермен бірлесіп) құруға құқылы.
совместно с иностранцами).
3.4. Бірлестік қажетті мәмілелер мен
3.4. Объединение имеет право заключать
шарттар жасауға, филиалдары мен
необходимые сделки и договора, открывать
ӛкілдіктерін ашуға құқылы.
филиалы и представительства.
3.5. Заңнамаға сәйкес Бірлестік бұқаралық 3.5. В соответствии с законодательством
ақпарат құралдарын құра алады, баспа
Объединение может учреждать средства
қызметімен айналыса алады, ӛз тақырыбы
массовой информации, заниматься
бойнша бейне- және аудиоӛнімін шығара
издательской деятельностью, выпускать
алады, ӛз қызметіне байланысты
видео - и аудиопродукцию по своей тематике,
қайырымдылық іс-шараларын, лотореяларды, проводить благотворительные мероприятия,
аукциондары ӛткізе алады.
лотереи, аукционы, связанные со своей
деятельностью.
3.6. Бірлестік ақшалай қаражатымен және
3.6. Объединение отвечает по своим
жауаптың салмағын аударуға болатын
обязательствам денежными средствами и
мүлікпен ӛз міндеттемелері бойынша жауап имуществом, на которое может быть
береді. Бірлестік мемлекет пен ӛз
обращено взыскание. Объединение не
мүшелерінің міндеттемелері бойынша, ал
отвечает по обязательствам государства и
мемлекет пен Бірлестік мүшелері оның
своих членов, а государство и члены
міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
Объединения не отвечают по еѐ
обязательствам.
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IV. Бірлестік мүшелеренің мүшелігі,
құқықтықтары мен міндеттері

IV. Членство, права и обязанности
членов Объединения

4.1. Бірлестік мүшелері ҚР азаматтарыҚР ҚК отставкаға немесе запасқа
шығарылған әскери қызметшілер, сондай-ақ
бұрынғы КСРО республикаларынан
тұрғылықты орынға келген, күнтізбелік
есептеумен кемінде 20 жыл еңбек сіңірген
жылдары бар, Бірлестітің Жарғысын
мойындайтын және Бастапқы ұйымдардың
біреуінде жұмыс істейтін ҚК ардагерлері ӛз
еркімен болуы мүмкін.

4.1. Членами Объединения по
собственному желанию могут быть граждане
Республики Казахстан – военнослужащие,
уволенные в запас или в отставку из ВС РК,
а так же ветераны ВС, прибывшие на
постоянное местожительство из республик
бывшего СССР, имеющие выслугу не менее
20-ти лет в календарном исчислении,
признающие Устав Объединения,
уплачивающие членские взносы и
работающие в одной из Первичных
организаций.
4.2. Бірлестік мүшелерін қабылдау
4.2. Приѐм в члены Объединения
ардагердің ӛтініш бойынша Бастапқы
осуществляется по заявлению ветерана
ұйымның жалпы жиналысымен жүзеге
общим собранием ветеранов Первичных
асырылады.
организаций.
4.3. Бірлестік мүшесі мыналарға құқылы:
4.3. Члены Объединения имеют право:
Бірлестіктің басшылық органдарына
выдвигать, избирать и быть избранными в
ұсынуға, сайлауға және сайлануға;
руководящие органы Объединения;
Бірлестік ӛткізетін барлық іс-шараларға
участвовать во всех мероприятиях,
қатысу;
проводимых Объединением;
жиналыстарда, конференциялар мен
на собраниях, конференциях и пленумах
пленумдарда Бірлестіктің басшылық
свободно обсуждать и вносить предложения
органдарына оның қызметімен байланысты
в руководящие органы Объединения по
мәселелер бойынша ұсыныстарды еркін
вопросам, связанным с ее деятельностью;
талқылауға және еңгізуге;
участвовать в работе руководящих органов
басшылық органдардың жұмысында кеңес с правом совещательного голоса;
беру дауысы құқығымен қатысуға;
обращаться в Первичные ветеранские
Бастапқы ұйымдарға әлеуметтік,
организации по вопросам оказания
медициналық немесе ӛзге де кӛмек кӛрсету, социальной, медицинской или иной помощи,
сондай-ақ ӛздерінің заңды құқықтары мен
а так же для защиты своих законных прав и
мүдделерін қорғау мәселелері бойынша
интересов;
ӛтініш жасауға;
пользоваться возможностями Объединения
емделу мен демалуды қамтамасыз етуде
в обеспечении лечения и отдыха;
Бірлестіктің мүмкіндерін пайданалуға;
получать информацию по всем
Бірлестік қызметінің барлық бағыттары
направлениям деятельности Объединения;
бойынша ақпарат алуға;
свободно выйти из членов Объединения.
Бірлестік мүшелерінен еркін шығуға.
4.4. Члены Объединения обязаны:
4.4. Бірлестік мүшелері мыналарға міндетті:
осы Жарғының талаптарын сақтауға;
соблюдать требования настоящего Устава;
Бірлестіктің мақсаттары мен міндеттерін
участвовать в реализации целей и задач
жүзеге асыруға, сондай-ақ оның басшылық Объединения, а также в выполнении
органдарының шешімдерін мүлтіксіз
решений еѐ руководящих органов;
орындауға қатысуға;
принимать участие в работе в одной из
ардагерлер Бастапқы ұйымдарының,
Первичных организации ветеранов, секциях,
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секциялардың, комиссиялардың жұмысына
жеке қатысуға және олардың тапсырмаларын
орындауға;
Бірлестік қабылдаған шарттық
міндеттемелерді орындауға;
Бірлестіктің ұжымдық міндеттемелерін
заңнамаға сәйкес қорғауға;
Бірлестікте тәртіп нығайту жӛніндегі
жұмысқа қатысуға;
4.5. Бірлестіктің қызметіне белсенді
қатысқаны үшін, оның алдына қойылған
мақсаттарын және негізгі міндеттерін іс
жүзіне асыруға арналған қоғамдық
тапсырмаларды үлгілі орындағаны үшін
Бірлестік мүшелері Орталық Кеңесі
айқындаған тәртіппен Бірлестіктің
арналуы белгісімен марапатталады,
материалдық кӛтермеленуі мүмкін.
4.6. Бірлестік мүшелік мыналар кезінде
тоқтатылады:
одан ерікті түрде шыққан кезде;
оның мүшелерін шығарған кезде;
Адамның қайтыс болуына байланысты;
Бірлестікті таратқан кезде.

комиссиях и выполнять их поручения;
выполнять договорные обязательства,
принятые Объединением;
отстаивать коллективные интересы
Объединения на основе законодательства;
принимать участие в работе по укреплению
дисциплины в Объединении.

V. Бірлестіктің ұйымдық
құрылымы

V. Организационная структура
Объединения

5.1. Бірлестік аумақтық-әкімшілік принцип
бойынша құралады. Әрібір облыс
орталығында филиал - «Қарулы Күштерінің
Ардагерлері» РҚБ обылыстық Кеңесі
(бұдан әрі – Обылыстық ардагерлер Кеңесі)
құралады, ол қалалардың (аудандардың)
Қалалық және Бастапқы ардагерлер
ұйымдарынан тұрады. Бастапқы ұйымдары
50-ден астам мүше болған кезде аумақтықкәсіпкершілік принциппен әскери басшылық
органдардың мекемелерінде ардагерлер
ұйымдары құрылуы мүмкін. Ұйымның негізі
Бастапқы арадагерлер ұйымы болып
табылады.
5.2. Бастапқы ҚК ардагерлер ұйымдары:
Аумақтық (қалалар мен аудандарда)
немесе аумақтық-кәсіпкершілік принциптер
бойынша әскери басшылық органдардың
жаннында кемінде үш арадгер болған кезде

5.1. Объединение строится по
территориально-административному
принципу. В каждом областном центре
создается филиал – Областной Совет
Объединения, который состоит из Городских
и Первичных организации ветеранов ВС
городов (районов). При наличии в
Первичной организации ВС более 50 членов
могут быть созданы организации ветеранов
ВС по профессионально-территориальному
принципу при подразделениях органов
военного управления. Основой структуры
Объединения являются Первичные
организации ветеранов.
5.2. Первичные организации ветеранов ВС:
создаются при наличии не менее трѐх
ветеранов по территориальному
(в городах и районах) или профессиональнотерриториальному принципу при органах
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4.5. За активное участие в деятельности
Объединения, примерное выполнение
общественных поручений по реализации
цели создания Объединения и ее основных
задач, члены Объединения могут
награждаться специальными знаками
отличия, поощряться материально, в
порядке, определенном Центральным
Советом Объединения.
4.6. Членство в Объединении
прекращается:
при добровольном выходе из неѐ;
при исключении из еѐ состава;
в связи со смертью члена Объединения;
в связи с ликвидацией Объединения.

құрылады;
военного управления;
ӛз ӛкілеттігі шегінде ӛз қызметінде осы
в своей деятельности руководствуются
Жарғыны басшылыққа алады;
настоящим Уставом в пределах
жаңа мүшелерді қабылдауды жүргізеді,
определенных своих полномочий;
олардың есебін жүргізеді;
производят приѐм новых членов, ведут их
Бірлестіктің басшылық органдары
учѐт;
құрамына ұсыну үшін ардагерлерді ұсынады, рекомендуют ветеранов для выдвижения в
қажет жағдайда оларды қайтарып алу туралы состав руководящих органов Объединения, в
мәселені қарастырады;
необходимых случаях рассматривают вопрос
Бірлестіктің жоғарғы тұрған органдары
об их отзыве;
арқылы ҚР ҚМ мен ҚР ҚМ ШБК
через вышестоящие органы Объединения
басшылығы, ҚР ҚК қолбасшылығы қарау
вносят предложения для рассмотрения
үшін ардагерлер марапаттау мен кӛтермелеу руководством МО РК и КНШ МО РК,
туралы ұсыныстар еңгізеді;
командованиями ВС РК,
Бастапқы ұйым қызметін нақты тоқтатқан о награждении и поощрении ветеранов.
немесе оның қызметі Жарғыға қайшы келген Решение о роспуске Первичных
жағдайда оны тарату туралы шешімді
организации ветеранов ВС принимает
Облыстық (Қалалық) ардагерлер Кеңесі
Областной (Городской) Совет ветеранов ВС.
қабылдайды.
5.3. Высшим руководящим органом
5.3. Бастапқы ұйымның жоғары басшылық
Первичной
организации ветеранов ВС
органы ардагерлердің жалпы Жиналысы
является общее Собрание ветеранов ВС,
болып табылады, ол қажеттілігіне қарай,
жылына бір реттен сирек емес шақырылады. которое созывается по мере необходимости,
Бастапқы ардагерлер ұйымның Тӛрағасы но не реже одного раза в год.
Кандидатуры Председателя и Заместителя
мен оның Орынбасары кандидатуралары
Председателя Первичной организации
ашық дауыс беру жолымен,
избранные путѐм открытого голосования,
қатысушылардың қарапайым кӛп
простым большинством присутствующих
дауысымен сайланады және Облыстық
утверждаются Областным (Городским)
(Қалалық) бірлестіктің Кеңес шешімімен
Советом Объединения и Председателю
бекітіледі және Бастапқы ардагерлер
Первичной организации выдается
ұйымның Тӛрағасына сенімхат беріледі.
Бастапқы ардагерлер ұйымының жиналысы, доверенность. Собрание Первичной
организации ветеранов считается
егер оған кемінде үштен екі оның мүшесі
правомочным, если на нем присутствовало не
қатысса, онда заңды болып саналады.
Бастапқы ардагерлер ұйымының Кеңесі менее двух третей его членов.
Совет ветеранов Первичной организации
ұйымының 50-ден астам мүшесі бар болған
ветеранов ВС избирается при наличии более
кезде сайналады. Бастапқы ұйымның
50 членов в организации. Отчѐтно-выборные
есептілік-сайлау жиналысы 2-3 жылда бір
собрания Первичной организации проводятся
рет ӛткізеледі.
один раз в 2 – 3 года.
Бастапқы ұйым мүдделер бойынша
Первичные организации ветеранов ВС
клубтар, курстар, ұйірмелер мен секциялар
могут создавать клубы по интересам, курсы,
құруы, шаруашылық қызметті дамытуы
кружки и секции, развивать хозяйственную
мүмкін.
деятельность.
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5.4. Бірлестіктің филиалдары болып
5.4. Областные и Городские (Астана,
табылатын Облыстық және Қалалық (Астана, Алматы) Советы ветеранов Объединения,
Алматы) ҚК ардагерлер Кеңесі бекітілген
являющиеся филиалами Объединения на
Қағиданың негізі бойынша:
основании Положений об этих органах:
олардың әкімшілік аумақтарында орналасқан координируют деятельность всех
барлық ҚР ҚМ және ҚК Бастапқы
Первичных организаций ветеранов ВС,
ардагерлер ұйымдарының қызметін
расположенных на их административных
үйлестіреді;
территориях;
бас сенімхат негізінде Бастапқы ардагерлер
на основании генеральной доверенности
ұйымның Тӛрағасына сенімхат береді;
выдают доверенность Председателю
ӛз ӛкілеттігі шегінде Бірлестіктің мақсаттары Первичной организации;
мен міндеттеріне сәйкес қызметті жүзеге
в пределах своих полномочий
асырады;
осуществляют деятельность в соответствии с
ардагерлердің құқықтары мен заңды
целями и задачами Объединения;
мүдделерін қорғайды, консультациялар
отстаивают права и законные интересы
ӛткізу, оларды әлеуметтік және құқықтық
ветеранов, создают юридические секции и
қорғау үшін заңды секциялар мен топтар
группы для проведения консультаций, их
құрады;
социальной и правовой защиты;
Бірлестік басшы органдарының, сондай-ақ
обобщают и распространяют передовой
облыстың, қала мен ауданның аумақтық
опыт работы первичных ветеранских
ардагерлер ұйымдарының құрамына
организаций;
представляют кандидатуры ветеранов в
ардагерлердің кандидатураларын ұсынады;
состав
руководящих органов Объединения, а
ҚР ҚМ башылығы және ҚР ҚК
также
территориальных
ветеранских
қолбасшылығы, басқа да әскери басқару
организаций области, города и района;
органдары қарау үшін Бірлестіктің жоғары
вносят в вышестоящие органы
тұрған органдарына ардагерлердің
Объединения для рассмотрения
әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларын
руководством МО РК и командованиями ВС
жақсартуға, оларға медицина қызмет
РК, других органов военного управления,
кӛрсетуге бағытталған ұсыныстарды
предложения, направленные на улучшение
еңгізеді, ардагерлерді кӛтермелеулерге және
социально-бытовых условий ветеранов, их
марапаттауға ұсынады;
медицинского обслуживания, представляют
«ҚК ардагері» қоғамдық Қорының қаражаты
к поощрению и наградам ветеранов;
есебінен қамтамасыз ететін
имеют минимальный штатный рабочий
ең аз штаттық жұмыс аппараты құрылады;
аппарат, содержащийся за счѐт средств
Қазақстан Республикасының заңнамасына
общественного Фонда ветеранов;
сәйкес Бірлестіктің сенімхаты бойынша
осуществляют финансово-хозяйственную
қаржы-шаруашылық қызметті жүзеге
деятельность по доверенности Объединения,
асырады.
в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
5.5. Высшим руководящим органом
5.5. Облыстық ҚК ардагерлер Бірлестігі
жоғары басшы органы болып 5жылда кемінде Областного объединения ветеранов является
Конференция Областного объединения
бір рет откізілетін Конференция табылады.
ветеранов ВС, проводимая не реже одного
Конференциялар арасындағы кезеңде
Облыстық ардагерлер ұйымының қызметіне раза в 5 лет.
В период между Конференциями
конференцияда 5 жыл мерзімге ашық дауыс
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берумен, Конференцияның ӛзі айқындайтын
санда делегаттар дауыстарының қарапайым
кӛпшілігімен сайланатын Облыстық
ардагерлер Кеңесі басшылық жасайды.

деятельностью Областного Объединения
ветеранов руководит Областной Совет
ветеранов, избираемый на Конференции
сроком на 5 лет открытым голосованием,
ҚК Облыстық ардагерлер Кеңесі ӛзінің простым большинством делегатов в
количестве, определяемой самой
Бірлестік ұйымдастыру пленарлық
Конференцией.
отырысында пленум айқындайтын санда
Областной Совет ветеранов ВС на своем
Президиумды және Тӛрағаны, оның
организационном пленарном заседании
Орынбасарын 5 жыл мерзіміне сайлайды
избирает Председателя, Заместителя,
және ӛз шешімін Бірлестіктің Орталық
Президиум Совета в количестве,
Кеңесіне бекіту үшін жолдайды.
Облыстық ардагерлер Кеңесінің пленумдары определяемом пленумом сроком на 5 лет и
қажеттілігіне қарай, бір жылда кемінде бір представляет свое решение на утверждение в
Центральный Совет Объединения.
рет ӛткізіледі.
Пленумы Областного совета ветеранов
Осындай тәртіпте және осындай сайлау
проводятся по мере необходимости, но не
мерзіміне – 5 жылға Облыстық ұйымның
реже одного раза в год.
ревизиялық комиссиясы сайланады.
В таком же порядке избирается
Ревизиялық комиссияның отырысында
Ревизионная комиссия Областного
оның Тӛрағасы сайланады.
Объединения, избираемый сроком на 5 лет.
На заседании Ревизионной комиссии
избирается еѐ Председатель.
5.6. Облыстық ардагерлер Кеңесі жүйелі
5.6. Областной Совет ветеранов регулярно
түрде ӛзінің жұмысы туралы Қарулы
информирует о своей работе Центральный
Күштерінің Орталық ардагерлер Кеңесін
Совет Объединения.
хабардар етеді.
VI. Бірлестіктің жоғары органдары

VI. Высшие органы Объединения

6.1. Высшим органом Объединения
6.1. «Қарулы Күштерінің Ардагерлері»
является Конференция Республиканского
Республикалық қоғамдық бірлестігінің
жоғарғы басшы органы болып 5 жылда бір общественного объединения «Ветераны
Вооруженных Сил», которая проводится не
рет ӛткізілетін Конференция табылады.
реже одного раза в 5 лет. Конференция может
Конференция кезекті, кезектен тыс да
болуға мүмкін. Конференция қажет болған быть очередной или внеочередной.
Конференция созывается по решению
кезде Бірлестік Орталық ардагерлер
Центрального Совета Объединения или по
Кеңесінің бастамасы бойынша немесе
филиалдардың кемінде екі бӛлігінің талабы требованию не менее двух третей филиалов
Объединения.
бойынша шақырылуы мүмкін.
Орталық ардагерлер Кеңесі конференцияны О созыве Конференции, времени и месте
шақыру, оны ӛткізу уақыты мен орны, күн его проведения, повестке дня, нормах
тәртібі, делегаттар сайлау тәртібін, ӛкілдік представительства, порядке избрания
делегатов на Конференцию объявляется
нормалары туралы кемінде бір ай бұрын
Центральным Советом Объединения не
жариялайды.
менее чем за месяц.
Конференция, егер оған сайланған
Конференция считается правомочной, если
делегаттардың кемінде жартысы қатысса,
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құқылы болып саналады. Шешімдер
на ней присутствует не менее половины
қатысқан делегаттар дауыстарының
избранных делегатов. Решения принимаются
кӛпшілігімен қабылданады. Дауыс беру
простым большинством голосов
тәртібін Конференция айқындайды.
присутствующих делегатов. Форму
Жарғыға ӛзгерістер мен толықтырулар
голосования определяет Конференция.
еңгізу, сондай-ақ Бірлестікті қайта
Вопросы внесения изменений и дополнений в
ұйымдастыру және тарату мәселелері
Устав, а также реорганизации и ликвидации
Конференцияға қатысқан делегаттар
Объединения принимается двумя третями
дауыстарының үштен екі бӛлігімен
голосов присутствующих делегатов
қабылданады.
Конференции.
6.2. Конференция Бірлестік қызметінің кез 6.2. Конференция вправе принимать
келген мәселелері жӛнінде шешімдер
решения по любым вопросам деятельности
қабылдауға құқылы.
Объединения.
Бірлестік Конференциясының
К исключительной компетенции
ерекше құзыретіне жататыды:
Конференции относятся:
Бірлестіктің құрылтай құжаттарын
принятие, внесение изменений и
қабылдау және оған ӛзгерістер мен
дополнений в учредительные документы
толықтырулар еңгізу;
некоммерческого Объединения;
бес жыл мерзіміне Конференция
избрание членов Центрального Совета
белгілейтін сандық құрамда Бірлестік
Объединения сроком на пять лет в
Орталық Кеңесінің мүшелерін сайлауы;
количественном составе, устанавливаемом
Бірлестік Орталық Кеңесінің есеп
Конференцией;
берулерін тыңдауы;
заслушивание отчета Центрального Совета
Бірлестікті ӛз еркінде қайта құру әлде
Объединения;
тарату туралы шешім;
добровольная реорганизация или
Бірлестіктің басқару органдарының
ликвидация Объединения;
құзыреті, ұйымдық құрылымы, оны құру
определение компетенции,
және ӛкілеттіктерін тоқтату тәртібі
организационной структуры, порядок
мәселелерін айқындауы;
формирования и прекращения полномочий
атқарушы органдардың қаржылық
органов управления Объединения;
есептілікті ұсынуының тәртібі мен
определение порядка и периодичности
мерзімділігін, сондай-ақ бақылау органының представления финансовой отчетности
тексеру жүргізу тәртібін және олардың
исполнительными органами, а также порядка
нәтижелерін бекітуді айқындауы;
проведения проверки контрольным органом и
заңнамалық актілермен белгіленген шекте утверждения их результатов;
Бірлестіктің басқа да заңды тұлғаларды,
принятие в пределах, установленных
сондай-ақ ӛз филиалдары мен ӛкілдіктерін законодательными актами, решения об
құруға немесе олардың қызметіне қатысуы участии Объединения в создании или
туралы шешімдер қабылдауы;
деятельности других юридических лиц, а
также своих филиалов и представительств.
6.3. Бірлестіктің атқарушы органы болып
6.3. Исполнительным органом
пленумдары жылына кемінде бір рет
Объединения является Центральный Совет
ӛткізілетін Бірлестік Орталық Кеңесі
Объединения, пленумы которого проводятся
табылады. Пленум, егер жұмысқа оның
не реже одного раза в год. Пленум считается
мүшелерінің кемінде жартысы қатысса және правомочным, если в работе принимает не
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шешімдер дауыстардың қарапайым
кӛпшілігімен қабылданса, құқылы болып
саналады.
6.4. Орталық ардагерлер Кеңесі
конференциялар арасындағы кезеңде:
Конференциялардың шешімдерін және
Бірлестік Жарғысының талаптарын
орындауды ұйымдастырады және
бақылайды;
мемлекеттік органдармен және қоғамдық
ұйымдармен ӛзара іс-қимылды жүзеге
асырады;
Бірлестік мүшелері және олардың отбасы
мүшелелерінің әлеуметтік және құқықтық
қорғау жӛніндегі шараларды жүзеге
асырады, ардагерлер мәселелері жӛніндегі
ұсыныстар әзірлейді және оны ҚР ҚМ, ҚМ
ШБК, ҚР ҚК басшылығының және ҚК
ардагер Бірлестігі Орталық Кеңесіне басқа
да әскери басқару органдарының қарауына
енгізеді;
филиалдар жұмысына басшылық жасайды,
ӛз құзыреті мәселелері жӛнінде шешім
қабылдайды;
филиалдардың және олардың Кеңестерінің
оң жұмыс тәжірибесін зерттейді,
жинақтайды және таратады, практикалық
және әдістемелік кӛмек кӛрсетіді;
Пленумда, ӛз тарапынан 5жылдық
мерзімге Бірлестік Орталық Кеңесінің
Президиумын сайлайды;
Конференцияға ӛкілдік нормаларын және
делегаттарды сайлау тәртібін айқындайды;
ҚР ҚМ басшылығымен келісуі бойынша
қарулы күштер құру туралы жекеленген
проблемаларды зерттеу, әскери жаттығу
әдістемелер мен практикасын және жеке
құрам арасында тәрбие жұмысы, сондай-ақ
қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың
алдын алуда кӛмек кӛрсетеді, осы мәселелер
жӛнінде ұсыныстарды ҚР ҚМ, ҚМ ШБК, ҚР
ҚК басшылықтар, және басқа да әскери
басшылық органдарын қарауына еңгізеді;
Бірлестік мүшелерін есепке алу тәртібін
белгілейді.

менее половины его членов и решения
принимаются простым большинством
голосов.
6.4. Центральный Совет Объединения в
период между Конференциями:
организует и контролирует выполнение
решений Конференций и требований Устава
Объединения;
осуществляет взаимодействие с
государственными органами и
общественными объединениями в пределах
своей компетенции;
осуществляет меры по социальной и
правовой защите членов Объединения и их
семей, разрабатывает предложения по
ветеранским проблемам и вносит их на
рассмотрение руководства МО и КНШ МО
РК, командований ВС РК, других органов
военного управления и Центрального Совета
Объединения ветеранов Вооружѐнных Сил;
руководит работой филиалов, принимает
решение по вопросам своей компетенции;
изучает, обобщает и распространяет
положительный опыт работы филиалов и их
Советов на местах, оказывает им
практическую и методическую помощь в
работе;
избирает на Пленуме из своего состава
сроком на пять лет Президиум Центрального
Совета Объединения.
определяет нормы представительства на
Конференцию и порядок избрания делегатов;
по согласованию с руководством МО РК,
КНШ МО РК и их структурными
подразделениями, оказывает помощь в
изучении отдельных проблем строительства
вооруженных сил, методики и практики
обучения войск, воспитательной работы
среди личного состава, а также профилактики
преступлений и правонарушений, вносит по
этим вопросам предложения на рассмотрение
МО РК и КНШ МО РК, командованиям ВС
РК, в другие органы военного управления;
устанавливает порядок учета членов
Объединения.
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6.5. Бірлестік Орталық Кеңесінің
пленумы:
Орталық Кеңесінің Тӛрағасын, оның
орынбасарларын сайлайды;
Саны 9-11 адам Орталық Кеңестің
Президиумын сайлайды;
ол сайлаған Президиумның және барлық
деңгейдегі ардагерлер Кеңестері
Тӛрағаларының есеп берулерін тыңдайды;
Орталық Кеңесі Пленумының шешімдерін
Бірлестікке кіретін барлық филиалдар мен
сайлау органдары орындауға міндетті.

6.5. Пленум Центрального Совета
Объединения:
избирает Председателя, Заместителей
Председателя Центрального Совета;
избирает Президиум Центрального Совета в
количестве 9-11 человек;
заслушивает отчѐты избранного им
Президиума и председателей Советов
ветеранов всех уровней;
Решения Пленума Центрального Совета
Объединения являются обязательными для
исполнения всеми филиалами и выборными
органами, входящими в Организацию.
6.6. Исполнительно-распорядительным
6.6. Пленум Орталық Кеңес мүшелелері
органом Объединения является Президиум
қатарынан Пленум ұсынған санда 5 жыл
Центрального Совета Объединения, который
мерзімге сайланатын Орталық ардагерлер
избирается Пленумом сроком на 5 лет из
Кеңесінің Президиумы Бірлестіктің
числа членов Центрального совета в
басқарушы-атқарушы органы болып
количестве, предложенном Пленумом.
табылады.
Председатель Центрального Совета
Бірлестік Орталық ардагерлер Кеңесінің
Объединения, его заместители,
Тӛрағасы, оның орынбасарлары, Жауапты
хатшысы лауазымы бойынша Президиумге Ответственный секретарь входят в
Президиум по должности.
кіреді.
Деятельностью Президиума руководит
Президум атқаратын қызметін Орталық
ардагерлер Кеңесінің Тӛрағасы басқарады. Председатель Центрального Совета
Президиумның отырысы тоқсанына кемінде Объединения. Заседания Президиума
бір рет ӛтеді. Егер де отырысқа Президиум проводятся не реже одного раза в квартал.
Президиум правомочен принимать решения,
мүшелерінің кемінде жартысы қатысса,
Президиум шешімдер қабылдауға құқылы. если на заседании присутствует не менее
половины состава членов Президиума.
Шешімдер отырысқа қатысқан Президиум
Решения принимаются простым
мүшелері дауыстарының қарапайым
большинством голосов членов Президиума
кӛпшілігімен қабылданады.
присутствующих на заседании.
6.7. В компетенцию Президиума входит:
6.7. Президиумның құзыретіне кіреді:
организаторская деятельность по
жарғылық міндеттерді,
выполнению уставных задач, решений
конференциялардың және Орталық
ардагерлер Кеңесінің шешімдерін орындау конференций, Центрального Совета
Объединения, Пленума и Президиума;
жӛніндегі ұйымдық қызмет;
барлық деңгейдегі ардагерлер Кеңестерінің координация работы Советов ветеранов
Объединения всех уровней и оказание им
жұмысын ұйлестіру және оларға
практической помощи;
практикалық кӛмек кӛрсету;
представление интересов Объединения во
Қазақстан Республикасының және ТМД
взаимоотношениях с государственными
елдерінің мемлекеттік органдарымен
органами Республики Казахстан, стран СНГ и
ӛзара қарым-қатынастарда Бірлестіктің
других зарубежных государств;
мүдделерін ӛкілдікпен жүргізу;
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Бірлестік мүшелерін және аппарат
қызметкерлерін кӛтермелеу, оларды
мемелекеттік наградалармен марапаттау
және оларға құрметті атақтар беру туралы
қолдау;
Ережелер мен Нұсқаулықтарды,
ағымдағы жұмысты регламенттейтін
басқа да нормативтік құжаттарды бекіту;
Бірлестіктің бюджетін және оның
орындалуы туралы есеп беруді бекіту,
бекітілген жоспарлар мен сметаларды
орындауды бақылау, объектілерді және
басқа да материалдық құралдарды
пайдалану жӛнінде шешім қабылдау;
приоритеттік бағыттардағы қызметтердің
құжаттының жобасын әзірлеу және оны
бекітіуге Бірлестіктің Орталық Кеңесіне
еңгізіу;
Орталық Кеңестің шараларының негізгі
жобаларын дайындау;
қаржы және баска қаражаттарды қоладану
туралы шешім шығару;
жарғыларды, қағидаларды, тағыда басқа
нормативтік құжаттарды Бірлестіктің
мекемелері үшін дайындау, бекіту;
Бірлестік құрамындағы бӛлімдердің
басшыларының жарғылық жұмыс жұргізген
туралы есеп бергенін тыңдау;
Бірлестіктің басшылық органдары
міндеттемелерімен тағы басқа жұмыстар
жұргізу.
Бірлестіктің облыстық, қалалық
филиалдарының тӛрағалары тиісті
филиалдардың Пленумдарында сайланады
және лауазымынан босатылады. Облысытық
(қалалық) филиалдардың тӛрағалары «ҚК
Ардагерлері» РҚБ ОК Президиумында
бекітіледі. Бастапқы ұйымдардың
тӛрағалары облыстық (қалалық)
филиалдардың Президиумында бекітіледі.

поощрение членов Объединения и
работников аппарата, ходатайство о их
награждении государственными наградами и
присвоение им почетных званий;
утверждение Положений и Инструкций,
других внутренних нормативных
документов, регламентирующих текущую
работу;
утверждение бюджета Объединения и
отчета о его исполнении, контроль
выполнения утвержденных планов и смет,
принятие решения по использованию
объектов и других материальных средств;
разрабатывает и вносит на утверждение
Центрального совета проекты документов по
приоритетным направлениям деятельности
Объединения;
разрабатывает планы основных
мероприятий Центрального Совета;
принимает решения по использованию
денежных и других средств;
разрабатывает, утверждает уставы,
положения и иные нормативные документы
для учреждений Объединения;
заслушивает отчеты руководителей
структурных подразделений Объединения по
ведению уставной деятельности;
проводит другую работу, исходя из
решений руководящих органов Объединения.

Председатели областного, городского
филиалов Объединения избираются и
освобождаются от должности на Пленумах
соответствующих филиалов. Председатели
областного (городского) филиала
утверждаются на Президиуме Центрального
Совета Объединения. Председатели
первичных Объединения утверждаются на
Президиуме областных (городских)
филиалов.
Президиум Центрального Совета
Бірлестік Орталық Кеңесінің Президиумы
Объединения вправе приостановить
Бірлестіктің тӛмен тұрған Кеңесінің
шешімін, егер ол заңнамаға, осы Жарғының (отменить) решение нижестоящего Совета
Объединения, если оно не соответствует
талаптарына сәйкес келмесе немесе ӛз
законодательству, положениям настоящего
әрекетімен Бірлестікке зиян келтіретін
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болса, уақытша тоқтатуға (жоюға) құқылы.

Устава, либо своим действием может нанести
ущерб Объединению.
Орталық ардагерлер Кеңесінің Президиумы Президиум Центрального Совета
Бірлестіңтің атынан Бірлестіктің меншігіне Объединения от имени Объединения
иелену, оны пайдалану және билік ету
осуществляет функции владения,
функцияларын және осы Жарғының
пользования и распоряжения собственностью
ережелеріне қайшы келмейтін ӛзге де
Объединения и иные полномочия, не
ӛкілеттіктерді жүзеге асырады, күнделік
противоречащие положениям настоящего
қызметтіне үйымдастыру мен атрқару
Устава, осуществляет повседневную
басшылығын жасайды.
деятельность организационноисполнительского характера.
Президиум құқылы деп табылады, егер
Президиум правомочен если на его
де оның отырысына қатысқан мүшелердің
заседании присутствует большинство его
саны жартысынан кӛп болса. Қаулыстар
членов. Постановления принимаются
отырысқа қатысқандардың қарапайым
простым большинством голосов
кӛпшілік дауысымен қабылданады.
присутствующих на его заседании.
Президиумның отырыстары қажет
Заседания Президиума созываются по мере
кезінде ӛткізеледі.
необходимости.
6.8. Тӛраға - Бірлестіктің
6.8. Председатель – единственное лицо,
Конференциясымен және Орталық
уполномоченное Конференцией и Пленумом
Кеңесінің Пленумымен Бірлестікті және
Объединения представлять Центральный
Қарулы Күштерінің Ардагерлер
Совет Объединения ветеранов Вооружѐнных
Бірлестігінің Орталық Кеңесіне сенімхатсыз Сил и Объединения без доверенности,
ӛкілдік жүргізуге, ҚР ҚМ, ҚР ҚМ ШБК, ҚР вступать в правоотношения со всеми
ҚК барлық құрамдарымен, әскери
структурными подразделениями МО РК,
басшылық органдармен, орталық және
КНШ МО РК, ВС РК, другими органами
жергілікті атқарушы органдармен, соғыс
военного управления, центральными и
және еңбек ардагерлер ұйымдарымен, басқа местными исполнительными органами,
да қоғамдық ұйымдармен, коммерциялық
объединениями ветеранов войны и труда,
құрамдармен, ел ішінде, солай да шетелде, общественными объединениями и
ӛз иесінде құқылық қатынасқа ӛкілеттік
объединениями, коммерческими структурами,
толық құзыреті бар жалғыз тұлға:
как внутри страны, так и за рубежом;
Бірлестік Орталық Кеңесінің
Председатель Центрального Совета
Тӛрағасы:
Объединения:
Орталық Кеңесінің және Президиумді
возглавляет Центральный Совет и
басқарады, олардың жұмысын
Президиум, организует и контролирует их
ұйымдастырады және бақылайды;
работу;
мемлекеттік органдармен, қоғамдық
представляет Организацию во
ұйымдармен және ӛзге де заңды және жеке, взаимоотношениях с государственными
соның ішінде шетелдік тұлғалармен ӛзара
органами, общественными объединениями и
қарым-қатынастарда Бірлестікті білдіреді;
иными юридическими и физическими
Орталық ардагерлер Кеңесі Жауапты
лицами, в том числе зарубежными;
хатшысын және бухгалтер-ревизорын
назначает Ответственного секретаря и
тағайындайды;
бухгалтера-ревизора Объединения;
орынбасарлары және Президиум басқа да
распределяет обязанности между
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мүшелері арасында міндеттерді бӛледі;
конференциялардың, Бірлестік Орталық
ардагерлер Кеңес Президиумның
шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
Бірлестік жұмыс аппаратын
қалыптастырады, еңбекпен қамту
мәселелерін шешеді;
Бірлестік мекемелерінің башыларын
тағайындайды және оларды жұмыстан
босатады;
Бірлестікті қаржылық, материалдық және
техникалық қамтамасыз ету мәселелерін
шешеді, филиалдар тӛрағаларына және
басқа да Бірлестік Орталық Кеңестің
лауазымды адамдарына бас сенімхаттар
береді;
ақшаға иелік етеді, қаржылық құжаттарға
бірінші қол қою құқығы бар, Бірлестіктің
банк мекемелеріндегі есеп айырысу және
басқа да шоттарын ашады және жабады;
заңды тұлғалармен, сондай-ақ жеке
тұлғалармен шарттар және басқа да заңды
актілер жасасады және оларды бұзады,
Бірлестің мүдделерінде мәмілелер
жасасады;
Бірлестіктің атынан сенімхаттар береді;
Орталық Кеңес аппаратының штат
кестесін бекітеді, оның жұмысына
басшылық жасайды;
Бірлестіңтің құрамылдық бӛлімшелерінің
жарғылық қызметті жүргізу жӛніндегі есеп
берулерін тыңдайды;
Бірлестіктің қызметі меселелері жӛнінде
бұйрықтар, ӛкімдер мен нұсқаулықтар
шығарады;
Жарғылық міндеттерді, Конференция
қаулыларын және Орталық Кеңестің және
оның органдарының шешімдерін орындау
үшін дербес жауапты болады;
Бірлестіктің Конференциясы алдында
ӛзінің қызметі туралы есеп береді;
Орталық ардагерлер Кеңесі Президиум
шешімі бойынша ӛз ӛкілеттіктерін
заңнамада белгіленген тәртіппен сенім
білдірілген адамдарға береді;

заместителями и другими членами
Президиума;
организует выполнение решений
конференций, Центрального Совета
Объединения, Президиума Центрального
Совета Объединения;
формирует рабочий аппарат Объединения,
решает вопросы трудовой занятости;
назначает руководителей учреждений
Объединения и освобождает их от работы;
решает вопросы финансового,
материального и технического обеспечения
Объединения, выдает генеральные
доверенности председателям филиалов и
другим должностным лицам Центрального
Совета Объединения;
распоряжается деньгами, имеет право
первой подписи на финансовых документах,
открывает и закрывает расчетные и другие
счета Объединения в банковских
учреждениях;
заключает и расторгает договора и другие
юридические акты, как с юридическими, так
и с физическими лицами, совершает сделки в
интересах Объединения;
выдает доверенности от имени
Объединения;
утверждает штатное расписание аппарата
Центрального Совета, руководит его работой;
заслушивает отчеты структурных
подразделений Объединения по ведению
уставной деятельности;
издает приказы, распоряжения и
инструкции по вопросам деятельности
Объединения;
несет персональную ответственность за
выполнение уставных задач, постановлений
Конференций и решений Центрального
совета и его органов;
отчитывается о своей деятельности перед
Конференцией Объединения;
по решению Президиума Центрального
Совета Объединения передает свои
полномочия, в установленном
законодательством порядке, доверенным
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Қазақстан Республикасының заңнамалық
атілеріне және Бірлестіктің Жарғысына
қайшы келмейтін ӛзге де функцияларды
жүзеге асырады.
6.9. Орталық Кеңестің Жауапты хатшысы
Бірлестіктің аппаратына басшылық жасауды
жүзеге асырады, басқару құжаттарының
жобаларын әзірлеуді ұйымдастырады,
Президиум отырыстарында, Орталық
Кеңестің пленарлық отырыстарында және
Конференцияларда қарау үшін
материалдарды дайындауды қамтамасыз
етеді.
Бірлестік Орталық Кеңес Тӛрағасы оған
жүктеген басқа да міндеттерді орындайды.

лицам;
осуществляет иные функции, не
противоречащие законодательным актам
Республики Казахстан и Уставу Объединения.
6.9. Ответственный секретарь Объединения
осуществляет руководство аппаратом
Объединения, организует разработку
проектов управленческих документов,
обеспечивающих подготовку материалов для
рассмотрения на заседаниях Президиума,
пленарных заседаниях Центрального Совета
Объединения и Конференциях.
Выполняет другие обязанности,
возлагаемые на него Председателем
Центрального Совета Объединения.

VII. Ревизиялық комиссия

VII. Ревизионная комиссия

7.1. Бірлестіктің Конференциясы
Бірлестіктің ревизиялық комиссиясын (бұдан
әрі – Ревизиялық комиссия) Бірлестіктің
Орталық Кеңес сайлау үшін белгіленген
мерзімге және сол тәртіппен сайлайды.
Конференциялар арасындағы кезеңде
Ревизиялық комиссия ӛз қызметінің
нәтижелерін Орталық ардагерлер Кеңесінің
қарауына еңгізеді.
7.2. Ревизиялық комиссия отырысында
Тӛрағасы мен оның орынбасары сайланады.
Ревизиялық комиссия мүшелері кеңесу
дауыс беру құқығымен Орталық
ардагерлер Кеңесінің жұмысына қатысады.
7.3. Ревизиялық комиссия ӛз қызметінде
Бірлетіктің Конференциясына есеп береді.
7.4. Ревизиялық комиссияның негізгі
міндеті Бірлестікке ақшалай қаражат пен
материалдық қүндылықтардың сақталуын,
сондай-ақ заңдылықтың сақталуын және
оларды жұмсаудың мақсатқа сәйкестігін
қамтамасыз ететін қаржылық-есепке алу
жұмысын дұрыс қоюда практикалық кӛмек
кӛрсету болып табылады.
7.5. Заңнамада белгіленген тәртіппен
дербес іс жүргізуді, шағымдар мен
ӛтініштерді қарауды , ардагерлер мен

7.1. Ревизионная комиссия Объединения
(далее – Ревизионная комиссия) избирается
Конференцией Объединения на 5 лет в том
же порядке, какие установлены для избрания
Центрального Совета Объединения.
В период между Конференциями
ревизионная комиссия результаты своей
деятельности вносит на рассмотрение
Центрального Совета Объединения.
7.2. На заседании Ревизионной комиссии
избираются Председатель и его Заместитель.
Члены Ревизионной комиссии участвуют в
работе Центрального Совета Объединения с
правом совещательного голоса.
7.3. В своей деятельности Ревизионная
комиссия подотчѐтна Конференции
Объединения.
7.4. Основной задачей Ревизионной
комиссии является оказание практической
помощи Объединения в правильной
постановке финансово-учетной работы,
обеспечивающей сохранность денежных
средств и материальных ценностей, а также
законности и целесообразности их
расходования.
7.5. Самостоятельно в установленном
законодательством порядке ведет
делопроизводство, рассмотрение жалоб и
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заявлений, приѐм ветеранов и членов их
олардың отбасы мүшелерін қабылдауды
семей.
жүргізеді.
7.6. По итогам ревизии составляет акт,
7.6. Ревизия қортындылары бойынша акт
который
рассматривается Центральным
жасайды, оның Бірлестіктің Орталық Кеңесі
Советом Объединения. Все расхождения
қарайды. Тексерілетіндер мен
между проверяемыми и проверяющими
тексерушілердің арасындағы барлық
рассматриваются и решаются на совместных
алшақтықтар Орталық Кеңес Президиумы
заседаниях Советов и их Президиумов, а
мен Бірлестіктің Ревизиялық комиссиясының также на Ревизионной комиссии
бірлескен отырысында қаралады және
Объединения.
шешіледі.
7.7. При осуществлении своих функций
7.7. Ревизиялық комиссияның ӛз
Ревизионная
комиссия имеет право
функцияларын жүзеге асыру кезінде ол үшін
пользоваться всеми необходимыми для этого
қажетті барлық республиқалық, облыстық,
документами Республиканского, областных и
қалалық ардагерлер Кеңестерінің құжаттарын городских филиалов (протоколы, планы,
(хаттамалар, жоспарлар, ақшалай, банк және денежные, банковские и др. документы),
т.б. құжаттар) пайдалану құқығы бар,
имеет право получать объяснения, в том
числе и письменные от любого члена
Бірлестіктің кез келген мүшесінен
Объединения, касающиеся проверяемых
тексерілетін мәселелерге қатысты
вопросов.
түсіндірмелер, соның ішінде жазбаша да,
алуға құқылы.
7.8. При необходимости члены
7.8. Ревизиялық комиссия мүшелері
қажеттілік болған кезде облыстық ардагерлер Ревизионной комиссии выезжают в
командировки в филиалы Объединения.
ұйымдарының филиалдарына іссапарларға
Выполняют другую контрольно-ревизионную
шығады. Бірлестік Орталық ардагерлер
работу по указанию руководства
Кеңесі басшылығының нұсқауы бойынша
Центрального Совета Объединения.
басқа да бақылау-ревизиялық жұмысты
орындайды.
VIII. Бірлестіктің қаржысы мен мүлкі

VIII. Финансы и имущество Объединения

8.1. Бірлестіктің ӛз меншігінде, ал оның
филиалдары сенiмгерлiкпен басқару ретінде
ғимараттар, құрлыстар, жабдық, мүлік,
мүкәммал, мәдени-ағарту және сауықтыру
мақсатындағы мүлік, ақшалай қаражат,
акциялар, басқа да құнды қағаздар және
осы Жарғыда кӛзделген қызметті
қамтамасыз ету үшін қажетті ӛзге де мүлік
болуы мүмкін.
Филиалдар заңды тұлға болып
табылмайды. Оларға оларды құрған заңды
тұлғаның мүлкі сенiмгерлiкпен басқаруға
мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару Шарты
бойынша беріледі және ол бекіткен
Ережелер негізінде әрекет етеді.

8.1. Объединение может иметь в
собственности, а еѐ филиалы в
доверительном управлении здания,
сооружения, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и
иное имущество, необходимые для
обеспечения деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом. Филиалы не являются
юридическими лицами. Они наделяются
имуществом, создавшего их юридического
лица и действуют на основании Договоров
доверительного управления имуществом,
Положений утвержденных юридическим
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лицом.
8.2. Бірлестіктің ақшалай қаражаты
8.2. Денежные средства Объединения
мыналардан қалыптасады:
формируется из:
Бірлестіктің кәсіпкерлік және баспа
доходов и прибыли от
қызметінен түскен табыстар мен пайдадан; предпринимательской и издательской
Бірлестіктердің, меншік нысанадары мен
деятельности Объединения;
бағыныстылығына қарамастан,
добровольных взносов (пожертвований)
кәсіпорындардың, сондай-ақ жекелеген
поступивших от других организаций и
азаматтардың ерікті түрдегі жарналарынан отдельных граждан;
(қайрымдылықтан);
добровольных отчислений личного состава
ҚР ҚК жеке құрамының ерікті түрдегі
ВС РК;
аударымдарынан;
средств, полученных от проведения в
Бірлестіктің пайдасына ӛткізілген
пользу Объединения благотворительных
қайрымдылық іс-шараларынан, кештерден, мероприятий, вечеров, концертов, лекций, а
концертерден, дәрістерден түскен
также других, не запрещенных законом
қаражаттын, сондай-ақ басқа да заңмен
поступлений.
тыйым салынбаған түсімдерден.
8.3. Средства Объединения используются
8.3. Бірлестіктің қаражаты тек Жарғыда
кӛзделген мақсаттарға ғана пайдаланылады, только на цели, предусмотренные Уставом и
перераспределению между еѐ членами
Бірлестік мүшелері арасында қаражатты
не подлежат.
бӛлуге жатпайды.
Размеры отчислений в Организацию от
Бірлестікке облыстық, қалалық және басқа
областных, городских и других филиалов
да филиалдардан түскен аударымдар
устанавливаются Пленумом Центрального
мӛлшерін Орталық ардагерлер Кеңесінің
Совета Объединения.
Пленумы белгілейді.
IX. Бірлестіктің халықаралық
байланыстары

IX. Международные связи
Объединения
9.1. Объединение в соответствии со своими
уставными целями и задачами вправе
поддерживать прямые контакты и связи,
заключать соглашения с общественными
(неправительственными) объединениями
других государств, а также вступать в
качестве коллективного члена в
международные общественные
объединения.

9.1. Бірлестік ӛзінің жарғылық мақсаттары
мен міндеттеріне сәйкес басқа да
мемлекеттердің қоғамдық (үкіметтік емес)
бірлестіктерімен тікелей қатынастар мен
байланыстар жасауға, келісімдер жасауға,
сондай-ақ ұжымдық мүшесі ретінде
халықаралық қоғамдық бірлестіктерге кіруге
құқылы.
X. Бірлестіктің жарғысына өзгерістер
мен толықтырулар еңгізу тәртібі

X. Порядок внесения изменений и
дополнений в Устав Объединения

10.1. Бірлестіктің Жарғысына ӛзгерістер
мен толықтырулар Конференцияда еңгізіледі.
10.2. Бірлестіктің Конференциясы, егер
оған сайлаған делегаттардың кемінде
жартысы қатысса, Жарғының жаңа

10.1. Изменения и дополнения в Устав
вносит Конференция Объединения.
10.2. Конференция Объединения
правомочна принимать новую редакцию
Устава, если на ней присутствуют не менее
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редакциясын қабылдауға құқылы. Шешім,
егер ол үшін қатысқан делегаттардың кемінде
үштен екі бӛлігінен дауыс берілсе,
қабылданған болып саналады. Дауыс беру
тәртібін Конференция белгілейді.
10.3. Жарғыға ӛзгерістер мен
толықтырулар еңгізу туралы мәселені
Орталық ардагерлер Кеңесі ӛз бастамасы
бойынша немесе Бірлестік мүшелерінің
жартысынан кӛбісінің талабы бойынша
Конференцияның қарауына шығарылады.
10.4. Бірлестіктің Конференциясында
қабылданған Бірлестіктің Жарғысына
ӛзгерістер мен толықтырулар белгіленген
тәртіппен тіркеуге жатады және сол тіркелген
сәттен бастап заңды күшіне енеді.
XI. Бірлестіктің қызметін қайта
ұйымдастыру және тарату

двух третей избранных делегатов. Решение
считается принятым, если за него поданы
голоса не менее двух третей
присутствующих делегатов. Форму
голосования устанавливает Конференция.
10.3. Вопросы о внесении изменений и
дополнений в Устав выносится на
рассмотрение Конференции Центральным
Советом Объединения по собственной
инициативе или по требованию более
половины членов Объединения.
10.4. Изменения и дополнения в Уставе
Объединения, принятые на Конференции
Объединения, подлежат регистрации в
установленном порядке и приобретают
юридическую силу с момента этой
регистрации.
XI. Реорганизация и ликвидация
деятельности Объединения

11.1. Бірлестікті қайта ұйымдастру
(біріктіру, қосу, бӛлу, шығару немесе тарату)
тәртібі заңнамада кӛзделген тәртіппен
Конференция шешімі бойынша жүзеге
асырылады.

11.1. Порядок реорганизации Объединения
(слияние, присоединение, разделение,
выделение или ликвидация) осуществляется
в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан,
по решению Конференции.
11.2. Бірлестіктің қызметін тоқтату
11.2. Прекращение деятельности
«Қоғамдық бірлестіктер туралы» Қазақстан
Объединения производится в порядке,
Республикасы Заңының 17 бабымен
установленном статьей 17 Закона
белгіленген тәртіпте жүргізеледі.
Республики Казахстан «Об общественных
объединениях».
11.3. Бірлестіктің қызметін тарату (тоқтату) 11.3. Решение о ликвидации (прекращении)
туралы шешімді Конференция қабылдайды. деятельности Объединения принимает
Конференция. Решение считается принятым,
Шешім, егер ол үшін қатысқан
если за него поданы голоса не менее двух
делегаттардың үштен екі бӛлігінен кӛбісі
дауыс берілсе, қабылданған болып саналады. третей присутствующих делегатов. Форму
голосования устанавливает Конференция.
Дауыс беру тәртібін Конференция
белгілейді.
11.4. Бірлестіктің қызметін тарату (тоқтату) 11.4. Вопрос о ликвидации (прекращении)
деятельности Объединения выносится на
туралы мәселе «Қарулы Күштерінің
рассмотрение Конференции Центральным
Ардагерлері» Республикалық қоғамдық
Советом Объединения по собственной
бірлестігіОрталық Кеңесі ӛзінің бастамасы
инициативе или по требованию более
бойынша немесе Бірлестіктің мүшелерінің
половины членов Объединения.
жартысынан кӛбісінің талабы бойынша
Конференцияның қарауына шығарылады.
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11.5. Бірлестіктің қалған мүлкі мен
ақшадай қаражаты, оның қызметін
таратқаннан (тоқтатқаннан) кейін
Конференция шешімімен Жарғыда кӛзделген
мақсаттарға бағытталады. Сонымен қатар,
Бірлестік сот шешімі бойынша таратылу
мүмкін.

11.5. Оставшееся имущество и денежные
средства Объединения после ликвидации
(прекращения) еѐ деятельности решением
Конференции направляются на цели,
предусмотренные Уставом.
Объединение может быть также
ликвидировано по решению суда.

«Қарулы Күштерінің Ардагерлері»
Республикалық қоғамдық бірлестігінің
Төрағасы

Председатель Республиканского
общественного объединения «Ветераны
Вооруженных Сил»

Халық Қаһарманы, генерал-лейтенант

Халық Қаһарманы, генерал-лейтенант
Б. Ертаев

Б. Ертаев
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