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Осы өзгерістер мен толықтыруларға қол қойылған күннен бастап "Қазақстан 

Республикасының Қызыл Ай Қоғамы" ҚБ 2020 жылғы 05.06. XIX съезі бекіткен 

Жарғысының мынадай ережелері өзгертілді деп есептеледі және келесі редакцияда 

жазылуға жатады: 

 

1) Жарғының мазмұны мынадай редакцияда жазылсын: 
 

«Мазмұны 

                              
I-тарау. Жалпы ережелер 

П-тарау. Қоғамның құқықтық статусы 

Ш-тарау. Қоғамның нышандары 

IV-тарау. Қоғам қызметінің мәні мен мақсаттары 

V-тарау. Қоғамның құқықтары мен міндеттері 

VI-тарау. Қоғамның кәсіпкерлік қызметі 

VII-тарау. Қоғамға мүшелік ету 

VIII-тарау. Қоғам волонтерлері 

IХ-тарау. Қоғамның ұйымдық құрылымы 

Х-тарау. Қоғамның қазынашысы 

ХI-тарау. Қоғамның филиалдары, мекемелері, кәсіпорындары 

XII-тарау. Қоғамның қаражаты мен мүлкі 

ХIII-тарау. Қоғамды тарату және қайта ұйымдастыру 

ХIV-тарау. Арнайы ережелер 

Қосымша»; 

 

2) 1-баптың алдында бап толықтырылсын және ол 1-бап болып есептелсін және мынадай 

редакцияда жазылсын: 

«1-бап. Осы Жарғыда пайдаланылатын негізгі ұғымдар 

Осы Жарғыда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 

1.1. Волонтер -шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдарды қоса алғанда, 

Қоғамның Жарғысын мойындайтын, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің бірінде 

тіркелген және Қоғамның және оны пайдаланушылардың (игілік алушылардың) мүддесі үшін 

ақысыз еңбек (жұмыс орындау, қызмет көрсету) нысанында волонтерлік қызметті жүзеге 

асыратын жеке тұлға; 

1.2. Волонтерлік қызмет - волонтерлік әлеуметтік бағытталған, еркін түрде ерік білдіру 

бойынша орындалатын, жеке және (немесе) заңды тұлғалардың мүддесінде тегін жол жүру 

негізінде азаматтық қатысудың әртүрлі нысандарында жүзеге асырылатын қоғамдық пайдалы 

қызмет;  

1.3. Волонтерлер тобы - "Волонтерлік қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 

нормалары қолданылатын волонтерлік қызметті бірлесіп жүзеге асыру мақсатында құрылған 

жеке тұлғалардың ерікті түрде тіркелмеген қауымдастығы. 

1.4. Гендерлік теңдік - әйелдер мен ерлердің тең құқықтық мәртебесі және оны іске асыру 

үшін тең мүмкіндіктер, бұл екі жынысты адамдарға қоғам өмірінің барлық салаларына тең 

қатысуға, сондай-ақ оның нәтижелерін тең пайдалануға мүмкіндік береді. 

1.5. Гуманитарлық қызмет - адам өмірін құтқару, зардап шегуді жеңілдету және қарулы 

қақтығыстар, антропогендік дағдарыстар мен дүлей апаттар жағдайларында да, сондай-ақ кез 

келген өзге жағдайларда да адамдық қадір-қасиетін құрметтеуді қамтамасыз ету, сондай-ақ 

осындай жағдайларға алдын алу және дайындау, осындай жағдайлардың салдарын жеңілдету 

мақсатындағы қызмет. Ол қолдауды (көмекті) қажет ететін адамдарды қорғауды және оларды 
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қалыпты өмірлік жағдайларға қайтаруды жеңілдету мақсатында оларға тамақ, су, санитарлық 

көмек, паналау, медициналық қызмет көрсету және басқа да жәрдем (басқа көмек) беруді 

қамтиды;  

1.6. Гуманитарлық саладағы көмекші рөл – мемлекеттік билік органдары мен ұлттық 

қоғамдар арасындағы ерекше және бірегей әріптестік өзара іс-қимыл, оның негізінде 

халықаралық және ұлттық құқық нормалары жатқан өзара міндеттемелер мен пайданы 

білдіреді, оның шеңберінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен қоғам 

гуманитарлық саладағы мемлекеттік қызметтерді толықтыратын немесе ауыстыратын 

салаларды келіседі;   

1.7. Қосымша хаттамалар – 1977 жылғы 8 маусымдағы халықаралық қарулы қақтығыстар 

құрбандарын қорғауға қатысты 1949 жылғы 12 тамыздағы Женева конвенцияларына 

қосымша хаттама (I хаттама) және 1977 жылғы 8 маусымдағы Халықаралық емес сипаттағы 

қарулы қақтығыстар құрбандарын қорғауға қатысты 1949 жылғы 12 тамыздағы Женева 

конвенцияларына қосымша хаттама (II хаттама); 2005 жылғы 8 желтоқсандағы қосымша 

айырмалық эмблемасын қабылдауға қатысты 1949 жылғы 12 тамыздағы Женева 

конвенцияларына қосымша хаттама (III хаттама). 

1.8. Женева конвенциялары-1949 жылғы 12 тамыздағы қазіргі әскерлерде жараланғандар 

мен науқастардың қатысуын жақсарту туралы Женева конвенциясы, 1949 жылғы 12 

тамыздағы теңіздегі Қарулы Күштер құрамынан жараланғандардың, сырқаттардың және 

апатқа ұшыраған адамдардың қатысуын жақсарту туралы Женева конвенциясы, 1949 жылғы 

12 тамыздағы соғыс кезінде азаматтық халықты қорғау туралы Женева конвенциясы; 

1.9. Мінез-құлық кодексі-Қоғам басшылығы органдары мүшелерінің мінез-құлқын 

басқаратын міндетті ережелер немесе этикалық қағидаттар жүйесі. 

1.10. Қызыл Крест және Қызыл Ай халықаралық қозғалысының компоненттері – 

тәуелсіздікті сақтай отырып, әрқашан негізгі принциптерге сәйкес әрекет етеді және ортақ 

мақсатқа қол жеткізу үшін өз міндеттерін орындау кезінде өзара ынтымақтаста болатын 

халықаралық Қызыл Крест комитеті, халықаралық Қызыл Крест және Қызыл Ай 

қоғамдарының федерациясы және Қызыл Крест және Қызыл Ай ұлттық қоғамдарының 

атынан Қызыл Крест және Қызыл Ай халықаралық қозғалысының құрамдас бөліктері. 

1.11. Кооперация-басшы органдардың құрамына қосымша сайлау өткізбей жаңа 

мүшелерді немесе кандидаттарды енгізу. 

1.12. Қызыл Крест және Қызыл Ай халықаралық конференциясы – мемлекеттердің 

гуманитарлық қызметін және халықаралық қозғалысты үйлестіру мақсатында 1949 жылғы 12 

тамыздағы Қызыл Крест және Қызыл Ай халықаралық қозғалысының құрамдас бөліктері 

өкілдерінің және Женева конвенцияларына қатысушы мемлекеттер өкілдерінің халықаралық 

жиналысы нысанындағы жоғары орган.  

1.13. Қызыл Крест және Қызыл Ай Қоғамдарының халықаралық федерациясы (бұдан әрі 

– Халықаралық федерация) – Қызыл Крест және Қызыл Ай ұлттық қоғамдарының ХҚКК 

мойындаған барлық жағынан халықаралық гуманитарлық қызметті үйлестіру мақсатында 

құрылған халықаралық үкіметтік емес гуманитарлық ұйым. 

1.14. Халықаралық Қызыл Крест комитеті (бұдан әрі – ХҚКК) - 1949 жылғы Женева 

конвенциялары бойынша ерекше мандаты бар, мақсаттары мен міндеттері тек қана 

гуманитарлық сипатта болатын және Қарулы жанжалдардан және басқа да зорлық-зомбылық 

жағдайларынан зардап шеккен адамдардың өмірі мен қадір-қасиетін қорғауда және оларға 

көмек көрсетуде көрінетін халықаралық ұйым. 

1.15. Қызыл Крест және Қызыл Ай халықаралық қозғалысы (бұдан әрі – Халықаралық 

қозғалыс) – төтенше жағдайлар құрбандарына және өзге де гуманитарлық қызметке барынша 

тиімді өзара толықтыратын және жедел көмек көрсету мақсатында ХҚКК, Халықаралық 
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федерация және Қызыл Крест немесе Қызыл Ай ұлттық қоғамдары танылған халықаралық 

ұйымдар арасындағы тұрақты өзара іс-қимылдың ұйымдық нысаны. Қозғалыс жарғысы 1986 

жылдың қазанында Женевада Қызыл Крест XXV Халықаралық конференциясымен 

қабылданды.  

1.16. Халықаралық гуманитарлық құқық (бұдан әрі – ХГҚ) - соғыс жүргізу тәсілдерін 

шектейтін және оның құрбандарын қорғайтын, негізгі халықаралық құжаттары Женева 

Конвенциялары мен Гаага конвенциялары болып табылатын халықаралық нормалар 

жиынтығы. Олардың нормаларының жиынтығы әдетте халықаралық гуманитарлық құқық 

деп аталады. 

1.17. Негізгі принциптер - Қызыл Крест және Қызыл Ай халықаралық қозғалысының 20-

шы Халықаралық конференциясы (Вена қ., 1965ж.) жариялаған жеті іргелі принциптері: 

ізгілік, әділдік, бейтараптық, тәуелсіздік, еріктілік, бірлік, әмбебаптық; 

1.18. Қызыл Крест немесе Қызыл Ай ұлттық қоғамдары – Женева конвенциялары 

негізінде әлемнің көптеген елдерінде құрылған және соғыс уақытында да, бейбіт уақытта да 

жұмыс істейтін ұйымдар.  

1.19. Ротация – барлық құрылымдардың басшы органдарының мүшелерін біртіндеп 

ауыстыру. 

1.20. Төтенше жағдай – белгілі бір аумақтағы қарулы қақтығыс, елдегі тәртіпсіздік және 

әлеуметтік шиеленіс, аварияның, қауіпті табиғи құбылыстың, апаттың, дүлей немесе өзге де 

зілзаланың пайда болуы нәтижесінде қалыптасқан жағдай, ол адам құрбандарына, сондай-ақ 

адамдардың денсаулығына немесе қоршаған ортаға залал келтіруге, елеулі материалдық 

шығындарға және адамдардың тіршілік ету жағдайларының бұзылуына әкеп соғуы мүмкін 

немесе әкеп соғады. 

1.21. Эмблема-қарулы қақтығыс кезінде Қарулы Күштердің медициналық қызметін 

қорғаудың ерекше белгісі ретінде 1949 жылғы Женева Конвенцияларымен және оларға 

қосымша хаттамалармен танылған және Қызыл Кресті, Қызыл Айды, сондай-ақ қызыл 

кристалды қамтитын эмблемалар. 

1.22. Тұтастық-қоғам өзінің мәлімделген мақсаттарына, саясатына және стандарттарына 

сәйкес халықаралық қозғалыстың негізгі принциптеріне толық сәйкес әрекет ету қабілетіне 

ие дәреже.»; 

 

3) 1-бап 2-бап болып саналсын және тақырыппен толықтырылсын: 

«2-бап. Қоғам қызметінің принциптері»; 

4) 2-бапта: 

1.1-тармақ. 2.1-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«2.1. 2012 жылғы 26 шілдеде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде тіркелген 

осы Жарғыға Қазақстан Республикасының жаңа заңдарының күшіне енуіне, бұрын 

қабылданған заңдарға өзгерістер енгізілуіне, сондай-ақ Халықаралық қозғалыстың тиісті 

стандарттарының өзгеруіне байланысты 2020 жылғы 5 маусымда өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілді.»; 

1.2-тармақтың алдында келесі мазмұндағы қосымша 2.2- тармақ қосылсын: 

«2.2. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында "Қызыл ай" немесе "Қызыл Крест" 

атауын және тиісті эмблеманы пайдалануға құқығы бар жалғыз ұйым болып табылады. Ол 

Қызыл Крест пен Қызыл Ай халықаралық қозғалысының толық құқықты және ажырамас 

құрамдас бөлігі және компоненті болып саналады; 

Қоғам 2003 жылғы 20 қарашада Қызыл Крест және Қызыл ай халықаралық 

қозғалысының құрамдас бөлігі ретінде ресми түрде танылды және 2003 жылғы 28 қарашада 
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Халықаралық федерацияның толық құқылы мүшесі болды және өз қызметінде халықаралық 

қозғалыстың негізгі қағидаттарын басшылыққа алады.»; 

1.2-тармақ 2.3-тармақ болып саналсын; 

2.3-тармақтың бүкіл мәтіні бойынша "Қозғалыс" деген сөздің алдынан "Халықаралық" 

деген сөзбен толықтырылсын, "(бұдан әрі – ҚК және ҚАҚ ХФ)" деген сөздер алынып 

тасталсын; 

1.3-тармақ алынып тасталсын; 

1.4-тармақ 2.4-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«2.4. Қоғам 1937 жылғы 5 наурызда құрылған Қазақ КСР Қызыл Крест қоғамының, 

сондай-ақ 1992 жылдан 2003 жылға дейін қолданыста болған Қазақстан Республикасының 

Қызыл   ай және Қызыл Крест қоғамының құқықтық мұрагері және дәстүрлерінің 

жалғастырушысы болып табылады. Қоғам Қазақстан Республикасы Президентінің 1992 

жылғы 17 сәуірдегі № 720 Жарлығымен және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 

1993 жылғы 31 наурыздағы                № 2060-XII қаулысымен, 1949 жылғы Женева 

конвенцияларына, Халықаралық қозғалыс Жарғысына және Қызыл Крест және Қызыл Ай 

халықаралық конференциясы қабылдаған тиісті Қарарларға сәйкес, Қазақстан 

Республикасының бүкіл аумағында өзінің қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қазақстан 

Республикасының Конституциясы мен заңдарына, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес әрекет 

ететін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыратын, Үкіметке гуманитарлық салада көмек 

көрсететін ерікті, гуманитарлық, қайырымдылық қоғамдық бірлестік ретінде ресми 

танылды.»; 

1.5-тармақ 2.5-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«2.5. Қоғамның осы Жарғысы 1949 жылғы Женева конвенцияларына және Қазақстан 

Республикасы қол қойған 1977 және 2005 жж. оларға қосымша хаттамаларға, Халықаралық 

қозғалыс жарғысына және Халықаралық қозғалыстың негізгі принциптеріне негізделген: 

 2.5.1. Ізгілік. Ұрыс алаңында жараланғандарға көмек көрсетуге ұмтылған Халықаралық 

қозғалыс кез келген жағдайда халықаралық, сондай-ақ ұлттық деңгейде адам азабын 

болдырмауға немесе жеңілдетуге тырысады. Халықаралық қозғалыс адамдардың өмірі мен 

денсаулығын қорғауға және адам тұлғасын құрметтеуге арналған. Ол халықтар арасындағы 

өзара түсіністікке, достыққа, ынтымақтастыққа және берік әлемге қол жеткізуге ықпал етеді. 

2.5.2. Әділдік. Халықаралық қозғалыс ұлты, нәсілі, діні, класы немесе саяси сенімі 

бойынша ешқандай кемсіту жүргізбейді. Ол тек адамдардың, ең алдымен, оған мұқтаж 

адамдардың азабын жеңілдетуге ұмтылады. 

2.5.3. Бейтараптылық. Жалпыға бірдей сенімді сақтау үшін халықаралық қозғалыс 

қарулы жанжалдарда біреудің жағын қабылдай алмайды және саяси, нәсілдік, діни немесе 

идеологиялық сипаттағы дауларға түсе алмайды. 

2.5.4. Тәуелсіздік. Тәуелсіз халықаралық қозғалыс. Ұлттық қоғамдар өз үкіметтеріне 

олардың гуманитарлық қызметінде көмек көрсете отырып және өз елінің заңдарына бағына 

отырып, халықаралық қозғалыстың негізгі принциптеріне сәйкес әрекет ету мүмкіндігіне ие 

болу үшін автономияны әрдайым сақтауы тиіс. 

2.5.5. Еріктілік. Көмек көрсету жөніндегі өзінің волонтерлік қызметінде Халықаралық 

қозғалыс пайда алуға ұмтылысты ешқандай дәрежеде басшылыққа алмайды. 

2.5.6. Бірлік. Елде бір ғана Ұлттық Қызыл Крест немесе Қызыл Ай қоғамы болуы 

мүмкін. Ол барлығына ашық болуы және елдің барлық аумағында өзінің гуманитарлық 

қызметін жүзеге асыруы тиіс. 

2.5.7. Әмбебаптылық. Халықаралық қозғалыс дүниежүзілік болып табылады. Барлық 

ұлттық қоғамдар тең құқықтарды пайдаланады және бір-біріне көмек көрсетуге міндетті.»; 

1.6-тармақ 2.6-тармақ болып саналсын; 
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1.7-тармақ 2.7-тармақ болып саналсын; 

2.7-тармақта "араласу" деген сөзден кейін "заңсыз" деген сөзбен толықтырылсын»; 

1.8-тармақ 2.8-тармақ болып саналсын; 

2.8-тармақта: 

бірінші сөйлемдегі "құрылымына кіретін ұйымдардың" деген сөздер "құрылымдық 

бөлімшелердің" деген сөздермен ауыстырылсын»; 

екінші сөйлемде "төмен тұрған" деген сөзден кейінгі "." белгісі алынып тасталсын және 

"құрылымдық бөлімшелердің" деген сөздермен толықтырылсын.»; 

1.9-тармақ 2.9-тармақ болып саналсын; 

1.10-тармақ 2.10-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«2.10. Қоғамның толық ресми атауы:  

• мемлекеттік тілде: «Қазақстан Республикасының Қызыл Ай Қоғамы» Қоғамдық 

бiрлестiгi;  

• орыс тілінде: Общественное объединение «Общество Красного Полумесяца Республики 

Казахстан»; 

• ағылшын тілінде: Public Union «Red Crescent Society of the Republic of Kazakhstan».  

Қоғамның қысқаша атауы: 

• мемлекеттік тілде: Қазақстанның Қызыл Айы немесе ҚР ҚАҚ; 

• орыс тілінде: Красный Полумесяц Казахстана немесе ОКП РК; 

• ағылшын тілінде: Red Crescent of Kazakhstan немесе RCS RK.»; 

1.11-тармақ 2.11-тармақ болып саналсын; 

1.12-тармақ 2.12-тармақ болып саналсын; 

1.13-тармақ 2.13-тармақ болып саналсын.  

2.13-тармақта "Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын; 

5) 2-бап 3-бап болып саналсын; 

6) 3-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:: 

«3-бап. Қоғамның құқықтық статусы»; 

7) 3-бапта: 

2.1-тармақ 3.1-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«3.1. Қоғам өзінің ұйымдық-құқықтық нысаны бойынша өз қызметіне қатысты мәселелер 

жөнінде Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілеріне, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес әрекет ететін қоғамдық бірлестік 

нысанындағы ерікті, гуманитарлық, қайырымдылық коммерциялық емес ұйым болып 

табылады. Қоғам Қазақстан Республикасы Президентінің 1992 жылғы 17 сәуірдегі № 720 

Жарлығымен және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 1993 жылғы 31 наурыздағы                   

№ 2060-XII қаулысымен, 1949 жылғы Женева конвенцияларына, Халықаралық қозғалыстың 

жарғысына және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында әрекет ететін Қызыл Ай 

бірыңғай қоғамы ретінде Қызыл Крест және Қызыл Ай Халықаралық конференциясы 

қабылдаған тиісті Қарарларға сәйкес ресми танылған.»; 

2.2-тармақ 3.2-тармақ болып саналсын; 

2.3-тармақ 3.3-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«3.3. Қоғам өз қызметінде заңдылық, жариялылық, тәуелсіздік, өзін-өзі басқару, 

мемлекеттік құрылымдарға қатысты дербестік қағидаттарына негізделеді. Қоғам қызметі 

халықаралық қозғалыстың Жарғысында белгіленген ұлттық қоғамның келісілген мандаттары 

мен рөлдеріне, делегаттар кеңесі мен Қызыл Крест және Қызыл Ай халықаралық 

конференциясының қарарларына негізделген. 
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Белгілі бір жобаларды орындау үшін Қоғамның басқа ұйымдармен ынтымақтастық 

жөніндегі келісімдері болуы, өз атынан келісімдер, шарттар, келісім-шарттар жасауы, сотта 

талапкер немесе жауапкер болуы мүмкін.»; 

2.4-тармақ 3.4-тармақ болып саналсын; 

3.4-тармақтағы "(филиалдар, өкілдіктер, жергілікті ұйымдар)" деген сөздер 

"(филиалдармен және өкілдіктермен)" деген сөздермен ауыстырылсын»; 

2.5-тармақ 3.5-тармақ болып саналсын; 

2.6-тармақ 3.6-тармақ болып саналсын; 

8) III-тарауда "(Эмблема, ту)" деген сөздер алынып тасталсын; 

9) 3-бап 4-бап болып саналсын; 

10) 4-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 

«4-бап. Қоғамның эмблемасы мен туы»; 

11) 4-бапта: 

3.1-тармақ 4.1-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«4.1. Қоғамның өз нышаны бар және айырмалық белгісі ретінде ақ фондағы Қызыл 

Айдан тұратын, ашық ұштары солға (эмблеманың эскизі қоса беріліп отыр) және 

"Қазақстанның Қызыл Айы" немесе "Красный Полумесяц Казахстана" немесе "Red Crescent 

of Kazakhstan" атауынан тұратын эмблема мен логотипті, сондай-ақ эмблема бейнеленген 

жалаулар, белгілер, полиграфиялық, кәдесый және өзге де өнімдерді пайдаланады. Қоғамның 

эмблемасы белгіленген тәртіппен 1949 жылғы Женева конвенцияларында, 1977 және 2005 

жылдардағы оларға қосымша хаттамаларда және 2001 жылғы 14 желтоқсандағы №268-ІІ 

"Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері медициналық қызметінің эмблемасы мен 

айырмалық белгісі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының нормаларына сәйкес 

қорғалады және пайдаланылады.»; 

3.2-тармақ 4.2-тармақ болып саналсын; 

3.3-тармақ 4.3-тармақ болып саналсын; 

3.4-тармақ 4.4-тармақ болып саналсын; 

4.4-тармақтағы "белгісі" деген сөз "логотипі" деген сөзбен ауыстырылсын, мәтіндегі 

"қызыл ай" деген сөздер "Қызыл Ай" деген сөздермен ауыстырылсын»; 

3.5-тармақ 4.5-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«4.5. Қоғам эмблеманы қызметкерлердің, волонтерлердің және қоғам мүшелерінің, оның 

құрылымдық бөлімшелерінің осы баптың 1-тармағына сәйкес тиісінше пайдалануын 

қамтамасыз етеді.  

Қоғам эмблемасын пайдалану Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен реттеледі.»; 

12) 4-бап 5-бап болып саналсын; 

13) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қоғамның негізгі мақсаты (миссиясы) – ұлттық, нәсілдік, жыныстық белгілері, діни, 

саяси нанымдары, тіл белгілері, мүгедектігі және әлеуметтік жағдайы, азаматтығы, жасы 

немесе басқа да ұқсас себептер бойынша адамның қадір-қасиетін құрметтеуді сақтай отырып 

және кемсітусіз адамдардың қайғы-қасіретін болдырмау және жеңілдету.»; 

14) 5-бап 6-бап болып саналсын; 

15) 6-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 

«6-бап.  Қоғамның қызметінің мәні және жарғылық міндеттері»; 

16) 6-бапта: 

5.1-тармақ 6.1-тармақ болып саналсын; 

5.2-тармақ 6.2-тармақ болып саналсын; 

6.2-тармақта "төтенше" деген сөздің алдынан "өзге де" деген сөзбен толықтырылсын»; 

5.3-тармақ 6.3-тармақ болып саналсын; 
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5.4-тармақ 6.4-тармақ болып саналсын; 

6.4-тармақта "Қозғалыс" деген сөзден кейін "Халықаралық" деген сөзбен 

толықтырылсын, "Қызыл Крест және Қызыл   Ай халықаралық қозғалысы және" деген сөздер 

алынып тасталсын; 

5.5-тармақ 6.5-тармақ болып саналсын; 

6.5-тармақтағы "арн. қоныс" деген сөздер "арнайы қоныс" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

5.6-тармақ 6.6-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

 «6.6. халықаралық қозғалыстың негізгі принциптеріне, Қоғамның жарғылық 

міндеттеріне қайшы келмейтін және гуманитарлық құндылықтар туралы білімді таратуға, 

адамдардың денсаулығын сақтауға, аурулардың алдын алуға бағытталған мемлекеттік 

бағдарламаларға, акциялар мен іс-шараларға қатысу. ТЖ кезінде алғашқы көмек көрсету 

ережелерін және іс-қимылдарды ақпараттандыру және оқыту бойынша бағдарламаларды 

жүзеге асыру;»; 

5.7-тармақ 6.7-тармақ болып саналсын; 

5.8-тармақ 6.8-тармақ болып саналсын; 

6.8-тармақта: "еріктілер" деген сөз "волонтерлер" деген сөзбен ауыстырылсын;»; 

5.9-тармақ 6.9-тармақ болып саналсын; 

5.10-тармақ 6.10-тармақ болып саналсын; 

5.11-тармақ 6.11-тармақ болып саналсын; 

5.12-тармақ 6.12-тармақ болып саналсын; 

5.13-тармақ 6.13-тармақ болып саналсын; 

5.14-тармақ 6.14-тармақ болып саналсын; 

5.15-тармақ 6.15-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«6.15. волонтерлік бастамалар мен бірлестіктерді дамыту және қолдау;»; 

5.16-тармақ 6.16-тармақ болып саналсын; 

6.16-тармақта "Қоғамның" деген сөзден кейін ";" белгісі "," деген белгімен 

ауыстырылсын және "сондай-ақ Қоғам қызметінің бағыттары бойынша сауалнамалар мен 

зерттеулер жүргізу" деген сөздермен толықтырылсын;» 

5.17-тармақ 6.17-тармақ болып саналсын; 

6.17-тармақтағы "оң әсер ететін" деген сөздер "бағытталған" деген сөзбен 

ауыстырылсын; 

17) 6-бап 7-бап болып саналсын; 

18)  7-бапта: 

6.1-тармақ 7.1-тармақ болып саналсын; 

6.1.1-тармақша 7.1.1-тармақша болып саналсын; 

7.1.1-тармақшадағы "еріктілер" деген сөз "волонтерлер" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

6.1.2-тармақша 7.1.2-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«7.1.2. өзінің ұйымдық құрылымын құру, қайта ұйымдастыру, тарату және өзгерту, 

әкімшілік-аумақтық және өндірістік қағидаттар бойынша құрылған құрылымдық бөлімшелері 

болуы тиіс»; 

6.1.3-тармақша 7.1.3-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«7.1.3. Қоғамның жарғылық міндеттеріне қол жеткізу үшін Қазақстан Республикасының 

аумағында және одан тыс жерлерде өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті кәсіпорындардың, 

ұйымдар мен мекемелердің құрылтайшысы және тең құрылтайшысы болу»; 

6.1.4-тармақша алынып тасталсын; 

6.1.5-тармақша 7.1.4-тармақша болып саналсын; 
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7.1.4-тармақшада "азаматтарға" деген сөз алынып тасталсын, "медициналық-әлеуметтік 

бөлмелер" деген сөздер "және оңалту, әлеуметтендіру және күтім бойынша қызмет көрсету 

жөніндегі басқа да мекемелер" деген сөздермен ауыстырылсын»; 

6.1.6-тармақша 7.1.5-тармақша болып саналсын; 

7.1.5-тармақшадағы "баспа-полиграфия қызметі қолданылып жүрген заңдарға сәйкес 

өзінің баспа органы болу" деген сөздер "баспа қызметі, Қазақстан Республикасының 

қолданылып жүрген заңдарына сәйкес өзінің бұқаралық ақпарат құралдарын құру"  деген 

сөздермен ауыстырылсын»; 

6.1.7-тармақша 7.1.6-тармақша болып саналсын; 

6.1.8-тармақша 7.1.7-тармақша болып саналсын; 

6.1.9-тармақша 7.1.8-тармақша болып саналсын; 

7.1.8-тармақшада "келісімдердің" деген сөзден кейін "," белгісі "және өзге де" деген 

сөздермен ауыстырылсын, "келісім-шарттарды," деген сөз алынып тасталсын және 

"Қозғалыс" деген сөздің алдынан "Халықаралық" деген сөзбен толықтырылсын»; 

6.1.10-тармақша 7.1.9-тармақша болып саналсын; 

6.1.11-тармақша 7.1.10-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«7.1.10. Қоғамның купондарын, лотерея билеттерін және басқа да бағалы қағаздарын, 

сондай-ақ төс белгілерін, вымпелдерді, эмблемасы, атауы және Қоғамның шақыруы бар түрлі 

кәдесый және полиграфиялық өнімдерді шығару және сату»; 

6.1.12-тармақша 7.1.11-тармақша болып саналсын; 

6.1.13-тармақша 7.1.12-тармақша болып саналсын; 

6.1.14-тармақша 7.1.13-тармақша болып саналсын; 

6.1.15-тармақша 7.1.14-тармақша болып саналсын; 

7.1.14-тармақшада "заңдармен" деген сөзден кейін ";" деген белгі "Қазақстан 

Республикасы" сөзімен ауыстырылсын»; 

6.1.1- тармақша 7.1.15-тармақша болып саналсын; 

6.1.17-тармақша 7.1.16-тармақша болып саналсын; 

6.1.18-тармақша 7.1.17-тармақша болып саналсын; 

7.1.17-тармақшада "заңдар" деген сөзден кейін ";" деген белгі "Қазақстан Республикасы" 

сөзімен ауыстырылсын»; 

6.1.19-тармақша 7.1.18-тармақша болып саналсын; 

6.1.20-тармақша 7.1.19-тармақша болып саналсын; 

7.1.19-тармақшада "қызметкерлерінің" деген сөз "жұмыскерлерінің" деген сөзбен 

ауыстырылсын, "еріктілердің" деген сөз "волонтерлердің" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

6.1.21-тармақша 7.1.20-тармақша болып саналсын; 

6.1.22-тармақша 7.1.21-тармақша болып саналсын; 

6.2-тармақ 7.2-тармақ болып саналсын; 

6.2.1-тармақша 7.2.1-тармақша болып саналсын; 

7.2.1-тармақшада "Қозғалыс" деген сөздің алдынан "Халықаралық" деген сөзбен 

толықтырылсын»; 

6.2.2-тармақша 7.2.2-тармақша болып саналсын; 

6.2.3-тармақша 7.2.3-тармақша болып саналсын; 

7.2.3-тармақшада "ағымдағы" деген сөз "өзінің" деген сөзбен ауыстырылсын; 

6.2.4-тармақша 7.2.4-тармақша болып саналсын; 

6.2.5-тармақша 7.2.5-тармақша болып саналсын; 

7.2.5-тармақшада "ҚК және ҚА ХФ" деген сөздер "Халықаралық федерация" деген 

сөздермен ауыстырылсын»; 

6.2.6-тармақша 7.2.6-тармақша болып саналсын; 
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6.2.7-тармақша 7.2.7-тармақша болып саналсын; 

6.2.8-тармақша 7.2.8-тармақша болып саналсын; 

19) VI-тарауға келесі тақырып қосылсын: 

«8-бап. Қоғамның кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыру шарттары»; 

20) 8-бап мынадай редакцияда жазылсын: 

«8.1. Қоғам жүзеге асыратын кез келген кәсіпкерлік қызмет Қоғамның негізгі 

қағидаттары мен миссиясына, сондай-ақ Халықаралық қозғалыстың тиісті ережелері мен 

саясатына қайшы келмейтін және сәйкес болатын қызмет түрлерімен шектелген. 

8.2. Қоғам өзінің жарғылық міндеттеріне қол жеткізу үшін Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыра алады. 

Қоғамның кәсіпкерлік қызметінен түскен табыстарға Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес салық салуға жатады. 

Қоғамның кәсіпкерлік қызметінен түскен табыстар Қоғам мүшелері арасында бөліне 

алмайды және жарғылық міндеттерді іске асыруға бағытталады. 

8.3 Қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыру үшін Қоғам Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында 

лицензия алады.»; 

21) 7-бап 9-бап болып саналсын; 

22) 9-баптың тақырыбындағы "Қоғамның мүшелері мен волонтерлері" деген сөздер 

"Қоғам мүшелері" деген сөздермен ауыстырылсын»; 

23) 9-бапта: 

7.1-тармақ алынып тасталсын; 

7.2-тармақ 9.1-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«9.1. 18 жасқа толған, Қоғам Жарғысын мойындайтын және орындайтын, кіру және жыл 

сайынғы мүшелік жарналарды төлейтін, ұлттық, нәсілдік, жыныстық белгілеріне, діни, саяси 

наным-сенімдеріне, тіліне, әлеуметтік жағдайына, жасына, мүгедектігіне немесе қандай да 

бір басқа өлшемге қарамастан қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің бірінде тіркелген 

Қазақстан Республикасының азаматтары қоғамның мүшелері бола алады.  

Шетелдік азаматтар немесе азаматтығы жоқ адамдар, егер бұл Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілеріне қайшы келмесе, жалпы негіздерде қоғамның 

мүшесі бола алады»; 

7.3-тармақ 9.2-тармақ болып саналсын; 

7.4-тармақ 9.3-тармақ болып саналсын; 

7.5-тармақ 9.4-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«9.4. Қоғам мүшелігіне қабылдауды ниет білдірген тұлғаның өтініші бойынша Қоғамның 

филиалдары жүзеге асырады. 

Қоғамға жаңадан кірген әрбір адамға мүшелік билет беріледі. Қоғамның ұлттық кеңесі 

белгілеген мөлшерде кіру және жыл сайынғы мүшелік жарнаны төлеу Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес барлық рұқсат етілген төлем нысандарымен 

жүргізіледі. Қоғам мүшелерін есепке алуды Қоғамның филиалдары жүзеге асырады. Заңды 

тұлғаны Қоғамның ұжымдық мүшесі ретінде қабылдау туралы, сондай-ақ оның мүшеліктен 

шығуы туралы шешімді еңбек ұжымы жиналысының хаттамасы негізінде Қоғам 

филиалдарының Төралқалары қабылдайды.»; 

7.6-тармақ 9.5-тармақ болып саналсын; 

7.6.1-тармақша 9.5.1-тармақша болып саналсын; 

7.6.2-тармақша 9.5.2-тармақша болып саналсын; 

7.6.3-тармақша 9.5.3-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 



11 

 

«9.5.3. қоғам мүшесінің осы Жарғыны және халықаралық қозғалыс қағидаттарын өрескел 

бұзуына, құпия ақпаратты (оның ішінде қызмет бабында пайдалануға арналған ақпарат пен 

құжаттарды), қоғамның имиджіне және оның беделіне нұқсан келтіретін және нұқсан 

келтіретін дәйексіз және өзге де мәліметтерді таратуға не басшылық пен басқару 

органдарының шешімдерін бірнеше рет әдейі орындамауына байланысты Қоғам филиалының 

немесе өкілдігінің шешімі бойынша қоғамнан шығару, бұл ретте мұндай шешім хаттамамен 

ресімделеді және шығарылатын тұлға қабылданған шешім туралы ақпараттандырылады;»; 

7.6.4-тармақша 9.5.4-тармақша болып саналсын; 

7.6.5-тармақша 9.5-тармақша болып саналсын; 

7.6.6-тармақша 9.5.6-тармақша болып саналсын; 

7.6.7-тармақша 9.6-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«9.6. Оларға қатысты мүшелігін тоқтата тұру туралы не Қоғам мүшелерінен шығару 

туралы шешім қабылданған Қоғам мүшелері оларды осы шешім туралы уақтылы хабардар 

етуге құқылы. Қоғамның алынып тасталған мүшесі барлық даулы мәселелерді бейтарап 

реттеу үшін Қоғамның ұлттық кеңесі құратын әдеп және дауларды шешу комитетіне 

апелляция беруге құқылы. Этика және дауларды шешу комитетінің шешімі Қоғамның ұлттық 

кеңесінің түпкілікті шешім қабылдауына негіз болып табылады.»; 

7.7-тармақ 9.7-тармақ болып саналсын; 

7.8-тармақ 9.8-тармақ болып саналсын; 

9.8-тармақтағы "Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын;» 

24) 8-бап 10-бап деп саналсын; 

25) 10-бапта: 

8.1-тармақ 10.1-тармақ болып саналсын;  

8.1.1-тармақша 10.1.1-тармақша болып саналсын; 

10.1.1-тармақшадағы "басшылық органдарының құрамына және қоғамның басқа да 

сайланбалы органдарына" деген сөздер "осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамның барлық 

сайланбалы органдарына" деген сөздермен ауыстырылсын»; 

8.1.2-тармақша 10.1.2-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«10.1.2. Қоғамның тиісті іс-шаралары туралы хабарлама және олардың қатысуы қажет 

болған кезде оларға бару үшін шақыру алу»; 

8.1.3-тармақша 10.1.3-тармақша болып саналсын; 

8.1.4-тармақша 10.1.4-тармақша болып саналсын; 

8.1.5-тармақша алынып тасталсын; 

8.1.6-тармақша 10.1.5-тармақша болып саналсын; 

8.1.7-тармақша 10.1.6-тармақша болып саналсын; 

8.1.8-тармақша 10.1.7-тармақша болып саналсын; 

8.1.9-тармақша 10.1.8-тармақша болып саналсын; 

8.2-тармақша 10.2-тармақша болып саналсын; 

8.3-тармақша 10.3-тармақша болып саналсын; 

26) 9-бап 11-бап болып саналсын; 

27) 11-бапта: 

9.1-тармақ 11.1-тармақ болып саналсын; 

9.1.1-тармақша 11.1.1-тармақша болып саналсын; 

11.1.1-тармақшада "тану" деген сөзден кейін "білу" деген сөзбен толықтырылсын»; 

9.1.2-тармақша 11.1.2-тармақша болып саналсын; 

11.1.2-тармақшада "сақтау" деген сөздің алдында "құрметтеу" деген сөзбен 

толықтырылсын»; 

9.1.3-тармақша 11.1.3-тармақша болып саналсын; 
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9.1.4-тармақша 11.1.4-тармақша болып саналсын; 

9.1.5-тармақша 11.1.5-тармақша болып саналсын.; 

9.1.6-тармақша 11.1.6-тармақша болып саналсын.; 

9.1.7-тармақша 11.1.7-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«11.1.7. қоғамның беделін, материалдық базасын нығайтуға ықпал ету және оның мүлкін 

сақтау;»; 

9.1.8-тармақша 11.1.8-тармақша болып саналсын; 

11.1.8-тармақшадағы "еріктілер" деген сөз "волонтерлер" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

мынадай мазмұндағы 11.1.9 және 11.1.10 тармақшалармен толықтырылсын: 

"11.1.9 қоғамның ішкі ережелерін, регламенттерін, ережелерін, саясатын және оның 

мүшелеріне қатысты барлық рәсімдерін сақтау; 

11.1.10 қоғамның эмблемасын пайдалануға қатысты құқықтық міндеттемелерін сақтау.»; 

28) VIII-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын: 

«VIII-тарау. Қоғам волонтерлері»; 

29) 10-бап 12-бап деп саналсын; 

12-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 

«12-бап. Қоғам волонтерлерінің статусы»; 

30) 12-бапта: 

10.1-тармақ 12.1-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«12.1. Волонтерлердің статусы, құқықтары, міндеттері, есепке алу тәртібі, Қоғам 

қызметіне тарту, волонтерлік қызметке басшылық ету Қазақстан Республикасының 

волонтерлік қызмет туралы заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.»; 

10.2-тармақ 12.2-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«12.2. Ниет білдірген кезде Қоғам волонтері Қоғамның мүшесі бола алады.»; 

мынадай мазмұндағы 12.3 және 12.4 тармақтармен толықтырылсын: 

«12.3. Волонтерлердің қоғам меншігіне мүліктік құқығы жоқ. 

12.4. Тәртіптік жаза қолдану және дауларды шешу ережелері, сондай-ақ белгіленген 

тәртіпті сақтаудың тиісті кепілдіктері еріктілерге де қолданылады.»; 

31) 10-баптан кейін екі жаңа бап қосылсын және олар мынадай редакцияда жазылсын: 

 «13-бап. Қоғам волонтерлерінің құқықтары 

Қоғам волонтерінің құқығы бар: 

13.1. тиісті қолдау алу, мысалы, кіріспе нұсқау немесе волонтер ретінде тапсырмаларды 

орындау үшін тиісті оқыту түрінде; 

13.2. Қоғам іс-шараларының тиімділігін әзірлеуге және арттыруға қатысу; 

13.3. Қоғаммен өзара іс-қимыл жасау кезінде Қоғам өкілеттігі шегінде оның қорғауы мен 

қолдауын пайдалану.  

14-бап. Қоғам волонтерлерінің міндеттері 

Қоғам волонтерлерінің міндеттері: 

14.1. Халықаралық қозғалыстың негізгі принциптерін сақтау; 

14.2. Қоғамның нормативтік құжаттарының, оның ішінде эмблеманы пайдалануға 

қатысты ережелерін сақтау; 

14.3. Мінез-құлық кодексін қоса алғанда, еріктілерге қатысты Қоғамның ішкі ережелерін 

сақтау.»; 

32) VIII-тарау IX-тарау болып есептелсін, IX-тараудың атауы мынадай редакцияда 

жазылсын: 

«IX-тарау. Қоғамның ұйымдық құрылымы»; 

33) 11-бап 15-бап болып саналсын және 15-баптың тақырыбы мынадай редакцияда 

жазылсын: 
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 "15-бап. Қоғамның ұйымдық құрылымының құрамы»; 

34) 15-бапта: 

11.1-тармақ 15.1-тармақ болып саналсын; 

11.1.1-тармақша 15.1.1-тармақша болып саналсын; 

11.1.2-тармақша 15.1.2-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«15.1.2. Қоғамның филиалдары (өкілдіктері) (облыстық, қалалық, аумақтық));»; 

11.1.3-тармақша алынып тасталсын; 

11.1.4-тармақша 15.1.3-тармақша болып саналсын; 

15.1.3-тармақшада соңында мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын: 

"Волонтерлердің төменгі құрылымдары, ұяшықтары қоғамның ұйымдық құрылымына 

кірмейді.»; 

35) 12-бап 16-бап болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«16.1. Қоғам басшылығы 

Қоғам басшылығы осы Жарғы шеңберінде Қоғамның мақсаттарын, міндеттерін іске 

асыратын шешімдерді білдіруге және қабылдауға тиіс. Қоғамның басшылығы: 

Республикалық деңгейде:  

16.1.1. Съезд; 

16.1.2. Ұлттық кеңес; 

16.1.3. Құрметті Президент. 

16.1.4. Президент 

16.1.5. Вице-президенттер. 

16.1.6. Қазынашы. 

Қоғам филиалдары деңгейінде: 

16.1.7. Конференция;  

16.1.8. Төралқа. 

16.2. Қоғамды Басқармасы 
Қоғам Басқармасы Қоғамның жоғары басшылығы қабылдаған барлық шешімдерді іске 

асырады және жүзеге асырады. Қоғамның Басқармасы болып табылады: 

Республикалық деңгейде  

16.2.1. Ұлттық Комитет (штаб-пәтер), Қоғамның жоғары атқарушы органы. 

16.2.2. Бас Директор қоғамның жоғары атқарушы органының басшысы болып табылады. 

Қоғам филиалдары деңгейінде  

16.2.3. Филиал директоры.»; 

36) 13-бап 17-бап болып саналсын; 

37) 17-бапта: 

13.1-тармақ 17.1-тармақ болып саналсын; 

13.1.1-тармақша 17.1.1-тармақша болып саналсын; 

17.1.1-тармақшада "вице-президенттер" деген сөзден кейін "және Қазынашы" деген 

сөздермен толықтырылсын»; 

13.1.2-тармақша алынып тасталсын; 

13.1.3-тармақша 17.1.2-тармақша болып саналсын; 

17.1.2-тармақшадағы "және атқарушы" деген сөздер алынып тасталсын; 

13.1.4-тармақша 17.1.3-тармақша болып саналсын; 

13.1.5-тармақша 17.1.4-тармақша болып саналсын; 

17.1.4-тармақшадағы "конференция делегаты," деген сөздер алынып тасталсын; 

13.1.7-тармақша алынып тасталсын; 

13.2-тармақ 17.2-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 
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«17.2. Осы Жарғының 16.1-тармағында аталған басшылық мүшелігіне кандидаттардың 

сауалнамалары сайлау өткізілетін күнге дейін алдын ала таратылуы тиіс.»; 

13.3-тармақ 17.3-тармақ болып саналсын; 

13.3.1-тармақша 17.3.1-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

"17.3.1. жоғары білімнің болуы;»; 

13.3.2-тармақша 17.3.2-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«17.3.2. Қызыл Ай / Қызыл Крест Қоғамдарының қызметіне қатысу тәжірибесі, ал 

Президент лауазымына кандидат үшін Қоғамдағы басшы лауазымдағы жұмыс өтілі кемінде 5 

жыл, Қоғамның Вице-президенті мен Қазынашысы лауазымына басшылық лауазымдағы 

жұмыс өтілі кемінде 5 жыл, Қазынашы қызметіне қосымша қаржымен жұмыс істеу 

тәжірибесі;»; 

13.3.3-тармақша 17.3.3-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

"17.3.3 әлеуетті немесе нақты мүдделер қақтығысының немесе мүдделер қақтығысы 

ретінде қабылдануы мүмкін жағдайлардың болмауы.»; 

мынадай мазмұндағы 17.4 және 17.5-тармақтармен толықтырылсын: 

«17.4.  Сайлау еркін және әділ болуы және съезд делегаттарының шешімі бойынша ашық 

немесе жасырын дауыс беру арқылы өтуі тиіс. 

17.5. Қоғам гендерлік балансқа, жастар мен этникалық азшылықтардың қоғам 

басшылығы органдарындағы өкілдігіне ұмтылады.»; 

38) 13-баптан кейін мынадай мазмұндағы жаңа 18-бап толықтырылсын: 

«18-бап. Қоғамның Құрметті Президенті 

18.1. Қоғамның Құрметті Президентін қоғам съезі съезд делегаттарының арасынан жай 

көпшілік дауыспен сайланады.  

18.2. Қоғамның Құрметті Президентінің құқықтары мен міндеттері Қоғамның Ұлттық 

кеңесі қабылдайтын ішкі Ережемен реттеледі.»; 

39) 14-бап 19-бап болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«19-бап. Қоғам басшылығы органдары мүшелерінің мінез-құлық кодексі 

19.1. Барлық деңгейдегі қоғам басшылығы органдарының мүшелері сайланғаннан кейін 

мынадай міндеттемелерді қабылдайды: 

19.1.1. әрқашан халықаралық қозғалыстың негізгі принциптеріне сәйкес әрекет ету; 

19.1.2. Қоғам Жарғысының ережелері мен талаптарын қатаң сақтау; 

19.1.3. жеке этиканың ең жоғары стандарттарын көрсету;  

19.1.4. адал әрекет етуге және Қоғамның мүддесінде болу;  

19.1.5. ақылға қонымды сақтықпен және аңдап әрекет ету; 

19.1.6. ақпаратты немесе қызметтік жағдайды заңсыз пайдаланбау, ерекше өтінішті талап 

ететін ақпараттың құпиялылығын сақтау; 

19.1.7. мүдделер қақтығысын ашу және оны шешу, ал егер мүдделер қақтығысы маңызды 

болып табылса және тұрақты сипатта болса, онда сайлау қызметінен отставкаға кету және 

аралық кезеңде дауыс беруден қалыс қалу; 

19.1.8. билікті немесе өкілеттіктерді асыра пайдаланбау, мысалы, Қоғамның активтерін 

жеке мақсатта пайдалану; 

19.1.9. Қоғам саясаты мен ережелерін бұзбау; 

19.1.10. алаяқтық пен сыбайлас жемқорлықтың барлық түрлеріне жол бермеу; 

19.1.11. жыныстық қатынастарды қоса алғанда, қудалаудың барлық түрлеріне жол 

бермеу;  

19.1.12. Қоғам басшылығының мүшелері арасында ынтымақтастықты, бірлескен 

жұмысты және серіктестік қатынастарды насихаттау; 



15 

 

 19.2. Қоғам басшылығының мүшелері олардың міндеттері көрсетілген мінез-құлық 

кодексімен танысуға және оған қол қоюға тиіс. 

19.3. Қоғам басшылығы органдары мүшелерінің мінез-құлық кодексін қоғамның ұлттық 

кеңесі бекітеді.». 

40) 15-бап 20-бап болып саналсын; 

41) 20-бапта: 

15.1-тармақ 20.1-тармақ болып саналсын; 

15.2-тармақ 20.2-тармақ болып саналсын; 

20.2-тармақта: 

бірінші сөйлемдегі "Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

бірінші сөйлемдегі "сегіз" деген сөз "бес" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

екінші сөйлемдегі "Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

үшінші сөйлемдегі "Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

үшінші сөйлемдегі "күні," деген сөзден кейін "уақыты" деген сөзбен толықтырылсын»; 

15.3-тармақ 20.3-тармақ болып саналсын; 

20.3-тармақта: 

бірінші сөйлемдегі "жартысынан астамы (50%+1)" деген сөздер "2/3" деген сөзбен 

ауыстырылсын»; 

екінші сөйлемдегі "қарапайым көпшілік бойынша" деген сөздер "қарапайым көпшілік» 

деген сөзбен ауыстырылсын; 

төртінші сөйлемде "көрсетілген" деген сөзден кейін "съездің күн тәртібінің жобасын" 

деген сөздермен толықтырылсын»;  

төртінші сөйлемдегі "күні," деген сөзден кейін "уақыты" деген сөзбен толықтырылсын»; 

соңында мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын: 

«Дауыс беру тәртібі-жасырын немесе ашық-Съезд айқындайды.»; 

15.4-тармақ 20.4-тармақ болып саналсын; 

15.4.1 тармақша 20.4.1 тармақша болып саналсын; 

15.4.2-тармақша 20.4.2-тармақша болып саналсын; 

20.4.2-тармақшада "Қозғалыс" деген сөздің алдынан "Халықаралық" деген сөзбен 

толықтырылсын»; 

15.4.3-тармақша 20.4.3-тармақша болып саналсын; 

15.4.4-тармақша 20.4.4-тармақша болып саналсын; 

15.4.5-тармақша 20.4.5-тармақша болып саналсын; 

15.4.6-тармақша 20.4.6-тармақша болып саналсын; 

20.4.6-тармақшадағы "тексеру комиссиясының" деген сөздер "Қазынашының" деген 

сөзбен ауыстырылсын»; 

15.4.7-тармақша 20.4.7-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«20.4.7. Қоғамның ұлттық кеңесін, Құрметті Президентін, Президентін, Вице-

президенттерін және Қазынашысын сайлау, өз міндеттемелерін орындамайтын немесе 

объективті себептер бойынша шығып қалған ұлттық кеңес мүшелерін ауыстыру үшін 

кандидаттар резервінің құрамын бекіту»; 

15.4.8-тармақша 20.4.8-тармақша болып саналсын; 

15.5-тармақ 20.5-тармақ болып саналсын; 

20.5-тармақта."атқарушы органның шешімі бойынша" деген сөздер "Ұлттық Банктің 

шешімімен" деген сөздермен ауыстырылсын;»; 

15.6-тармақ 20.6-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«20.6. Қоғам Президенті съезге төрағалық етеді. Қоғам Президенті болмаған жағдайда 

съезде Ұлттық Кеңес мүшелерінің бірі төрағалық етеді. 
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Съезд хаттамасын жүргізуді съездің жұмыс органы – Хатшылық жүзеге асырады, оның 

сандық және сапалық құрамын делегаттар кеңесі ұсынады және Съезд бекітеді. 

Съезд шешімдері съезд төрағасы мен Съезд хатшылығының өкілі қол қоятын хаттамамен 

ресімделеді.». 

42) 16-бап 21-бап болып саналсын; 

43) 21-бапта: 

16.1-тармақ 21.1-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«21.1. Съездің басқарушы органы Қоғамның әрбір филиалынан бір делегаттан тұратын 

Делегаттар кеңесі болып табылады. Делегаттар кеңесіне қатысу үшін делегаттың 

кандидатурасын Қоғам филиалының конференциясы айқындайды. 

Делегаттар Кеңесінің Төрағасы Қоғам Президенті болып табылады. 

Қоғамның Вице-президенттері мен Қазынашылары лауазымы бойынша делегаттар 

кеңесіне кіреді. 

Делегаттар Кеңесінің хатшысы Делегаттар кеңесінің қатысып отырған мүшелерінің 

немесе Ұлттық комитет қызметкерлерінің арасынан сайланады. 

Делегаттар кеңесі съездің ашылуына бір күн қалғанда Ұлттық кеңестен өкілеттіктер 

қабылдайды. Делегаттар кеңесі, егер оған Делегаттар кеңесі жалпы құрамының жартысынан 

астамы қатысса, заңды болып саналады. Делегаттар кеңесінің шешімдері Делегаттар 

кеңесінің қатысып отырған мүшелерінің жай көпшілік дауысымен (50% + 1) ашық дауыс 

беру жолымен қабылданады.»; 

16.2-тармақ 21.2-тармақ болып саналсын; 

16.2.1-тармақша 21.2.1-тармақша болып саналсын; 

16.2.2-тармақша 21.2.2-тармақша болып саналсын; 

21.2.2-тармақшада "сандық және сапалық құрамдар" деген сөздер "сандық және сапалық 

құрам бойынша ұсыныстар қалыптастырады" деген сөздермен ауыстырылсын»; 

16.2.3. тармақша 21.2.3-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«21.2.3. Құрметті Президент, Президент, Вице-президенттер, Қазынашы лауазымына 

сайлау үшін кандидатураларды, Қоғамның ұлттық кеңесінің сапалық құрамын, сондай-ақ 

Ұлттық кеңес мүшелерін ауыстыру үшін кандидаттар резервінің құрамын талқылайды және 

съездің қарауына ұсынады. Кандидаттар резерві съезд делегаттарынан құрылады»; 

16.2.4-тармақша 21.2.4-тармақша болып саналсын; 

21.2.4-тармақшада "талқылайды" деген сөз "қарайды" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

16.3-тармақ 21.3-тармақ болып саналсын; 

21.3-тармақта "дауыс беру" деген сөзден кейін "қарапайым" деген сөзбен 

толықтырылсын»; 

келесі мазмұндағы 2.1.4. және 21.5-тармақтарымен толықтырылсын: 

«21.4. Делегаттар кеңесінің отырысы төраға қол қоятын хаттамамен ресімделеді. 

Делегаттар кеңесі қабылдаған шешімдер хаттамаға қосымшалармен ресімделеді.  

21.5. Делегаттар кеңесі қабылдаған барлық шешімдер съезд шешімдерінің жобалары 

болып табылады және Делегаттар кеңесі атынан Қоғам съезінде талқылауға ұсынылады.»; 

44) 17-бап 22-бап болып саналсын; 

45) 22-бапта: 

17.1-тармақ 22.1-тармақ болып саналсын; 

22.1-тармақтағы "Қоғам Президенті" деген сөздерден кейін "," белгісі алынып тасталсын 

және" не Қоғам Президентінің жазбаша тапсырмасы бойынша оны алмастыратын тұлға 

немесе қоғамның Вице-президенттерінің бірі" деген сөздермен толықтырылсын. Ұлттық 

кеңестің хатшысы әрбір отырыста осы отырысқа қатысушылардың арасынан сайланады. 

Отырыс сауалнама арқылы өткізілген жағдайда немесе Ұлттық кеңес мүшелері алыстан 
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қатысқан жағдайда, хатшы Қоғамның ұлттық комитеті қызметкерлерінің арасынан Ұлттық 

кеңестің төрағасы болып тағайындалады.»; 

17.2-тармақ 22.2-тармақ болып саналсын; 

22.2-тармақтағы " 8 " саны "5" санымен, ал "29" саны "11" санымен ауыстырылсын.»; 

17.3-тармақ 22.3-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«22.3. Ұлттық кеңес өзінің кезекті отырыстарын жылына кемінде екі рет өткізеді. 

Жекелеген мәселелер бойынша Қоғамның Ұлттық кеңесі сырттай дауыс беру (сауалнама 

арқылы) арқылы шешім қабылдауға құқылы. Қажет болған жағдайда, Ұлттық кеңестің 

құзыретіндегі мәселелер бойынша шешімдерді жедел қабылдау үшін Қоғам Президентінің 

сырттай дауыс беру (сауалнама арқылы) арқылы Ұлттық кеңестің отырысын өткізу туралы 

тиісті шешім қабылдауына жол беріледі.»; 

17.4-тармақ 22.4-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«22.4. Ұлттық кеңестің кезектен тыс отырысын Президенттің бастамасы бойынша, ал ол 

болмаған жағдайда – Президенттің жазбаша тапсырмасы бойынша немесе Ұлттық кеңес 

мүшелерінің жартысынан астамының талап етуі бойынша оны алмастыратын адам шақыруы 

мүмкін.»; 

22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10 және 22.11-тармақтармен толықтырылсын және мынадай 

редакцияда жазылсын: 

«22.5. Ұлттық Кеңестің отырыстары онлайн-сервистер мен ақпараттық технологияларды 

пайдалана отырып, ұлттық кеңес мүшелерінің қашықтан қатысуымен өткізілуі мүмкін. 

22.6. Ұлттық Кеңестің шешімдері оның мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен 

қабылданады. Дауыс беру рәсімін Ұлттық кеңес айқындайды. Ұлттық кеңестің шешімдері 

сырттай дауыс беру (сұрау салу жолымен) арқылы қабылдануы мүмкін, мұндай дауыс беру 

берілетін және қабылданатын хабарламалардың түпнұсқалығын қамтамасыз ететін почта, 

телеграф, телефон, электрондық немесе өзге байланыс құралдары арқылы құжаттар алмасу 

және олардың заңмен белгіленген тәртіппен Құжаттамалық расталуы арқылы жүргізілуі 

мүмкін. 

22.7. Ұлттық кеңес мүшесінің отырысқа дәлелді себеппен қатысуы мүмкін болмаған 

жағдайда, ол үшінші тұлғаға оның атынан қатысуға, дауыс беруге және қол қою құқығына 

байланысты барлық нақты және заңдық іс-әрекеттерді жасауға нотариалды куәландырылған 

сенімхат бере алады. 

22.8. Объективті себептер бойынша шығып қалған немесе өз міндеттемелерін 

орындамайтын (дәлелсіз себептермен 3 отырысқа қатыспау) ұлттық кеңес мүшелері қоғам 

съезі бекіткен кандидаттар резервінің құрамынан кооперацияланады. 

22.9. Ұлттық кеңестің құрамы әр бес жыл сайын кемінде 1/3-ке ауыстырылады.  

22.10. Кооперация съезд бекіткен қоғамның ұлттық кеңесі мүшелері құрамының 1/3-нен 

аспайтын етіп ауыстырылуы мүмкін. 

22.11. Қоғамның Ұлттық кеңесінің шешімдері тиісті хаттамалармен ресімделеді. 

Қоғамның ұлттық кеңесі отырысының хаттамасына отырысқа төрағалық етуші және 

хаттаманы жүргізетін тағайындалған хатшы қол қояды.»; 

17.5-тармақ 22.12-тармақ болып саналсын; 

22.12-тармақта: 

17.5.1-тармақша 22.1-тармақша болып саналсын; 

22.12.1-тармақшадағы "екі жыл мерзімге есептелген" деген сөздер алынып тасталсын; 

17.5.2-тармақша 22.12.2-тармақша болып саналсын; 

17.5.3-тармақша 22.12.3-тармақша болып саналсын; 

17.5.4-тармақша 22.12.4-тармақша болып саналсын; 

17.5-тармақша 22.12.5-тармақша болып саналсын; 
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22.12.5-тармақшадағы "филиалдардың, жергілікті ұйымдардың басшылық 

органдарының" деген сөздер "филиалдар Төралқаларының" деген сөздермен ауыстырылсын»; 

Келесі мазмұндағы 22.12.6., 22.12.7., 22.12.8., 22.12.9., 22.12.10., 22.12.11., 22.12.12., 

22.12.13., 22.12.14., 22.12.15., 22.12.16., 22.12.17. және  22.12.18. тармақтар қосылсын: 

«22.12.6. Қоғамның ұйымдық құрылымын бекітеді, Қоғам филиалдарын, мекемелері мен 

кәсіпорындарын құру, қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдайды; 

22.12.7. Қоғамның Бас директорының қызметін бағалауды жүзеге асырады, оның 

есептерін бекітеді; 

22.12.8. Басқарманың жоғары лауазымдарына қатысты Қоғамның Бас директорының 

ұсынымдары негізінде Ұлттық комитеттің құрылымына, Қоғамның филиалдары туралы 

ережеге, Қоғамның рәсімдік ережелеріне (регламентіне), "қоғамның Қаржы-шаруашылық 

қызметі туралы ережеге" және қоғамның басқа да нормативтік құжаттарына өзгерістер 

енгізеді және бекітеді; 

22.12.9. Қоғам қызметкерлері мен волонтерлеріне қатысты саясатты белгілейді; 

22.12.10. қандай да бір объективті себептер бойынша Қоғам Президенті өз өкілеттігін 

мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда, Қоғам Президентінің өкілеттігін Вице-

президенттердің немесе Ұлттық Кеңес мүшелерінің біріне уақытша жүктеу туралы шешім 

қабылдайды; 

22.12.11. Қоғам Президентінің ұсынымы бойынша Қоғамның Бас директорын қызметке 

тағайындайды /босатады. Бас директор лауазымына кандидаттарды іріктеу критерийлерін 

айқындайды;  

22.12.12. Жастар ісі жөніндегі тұрақты комитетті өзінің көмекші органы ретінде құрады, 

Жастар ісі жөніндегі комитет туралы ережені бекітеді; 

22.12.13. Қоғамның бөгде мүшелері қатарынан Әдеп және дауларды шешу жөніндегі 

тұрақты комитетті, сондай-ақ қажет болған жағдайда Қоғам қызметінің негізгі бағыттары 

бойынша мәселелерді жедел шешу үшін уақытша немесе тұрақты комиссиялар құрады, олар 

туралы ережелерді, құрамын, өкілеттіктерін бекітеді; 

22.12.14. Қоғамның наградалары мен белгілері туралы ережені бекітеді, Қазақстан 

Республикасының наградалары мен халықаралық наградаларына ұсыну үшін кандидатуралар 

ұсынады;  

22.12.15. филиалдар, кәсіпорындар мен мекемелер қоғамның орталықтандырылған 

қорына мүшелік жарналардың және жыл сайынғы өтеусіз аударымдардың мөлшерін бекітеді, 

сондай-ақ оларды белгілі бір уақыт кезеңіне көрсетілген аударымдарды төлеуден толық 

немесе жартылай босату туралы шешім қабылдайды; 

22.12.16. Қоғам қызметінің ұйымдастырушылық, қаржы-шаруашылық және басқа да 

мәселелерін қарайды және шешеді; 

22.12.17. Қоғамның жылжымайтын мүлкімен мәмілелер жасауды, оның ішінде оны 

иеліктен шығаруды келіседі (мақұлдайды); 

22.12.18. сайлау органдары мүшелерінің, Қоғам қызметкерлерінің, мүшелері мен 

волонтерлерінің мінез-құлық кодекстерін бекітеді»; 

17.5.6-тармақша 22.12.19-тармақша болып саналсын; 

17.5.7-тармақша алынып тасталсын; 

17.6-тармақ 22.13-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«22.13. Вице-президент лауазымына бос орын пайда болған кезде Ұлттық кеңес Қоғам 

Президентінің ұсынуы бойынша Вице-президенттің міндетін атқарушысының 

кандидатурасын бекітуі мүмкін.»; 

17.7-тармақ 22.14-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 
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«22.14. Ұлттық Кеңестің қаулылары кворум кезінде кемінде 7 мүше, дауыстардың 

қарапайым көпшілігінің шешімімен қабылданады және оған Қоғам Президенті қол қояды.»; 

17.8-тармақ 22.15-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«22.15. Ерекше жағдайларда Президент немесе ұлттық кеңес мүшелерінің жартысынан 

астамының бастамасы бойынша Ұлттық кеңестің кезектен тыс отырысын шақыруы мүмкін.»; 

22.16-тармақ келесі мазмұнда толықтырылсын: 

«22.16.  Кворум болмаған жағдайда төраға Ұлттық кеңестің жаңа отырысын өткізу күнін, 

уақытын, орнын және қатысушыларды көрсете отырып, бір ай ішінде шақыру туралы шешім 

қабылдайды.»; 

46) 18-бап алынып тасталсын; 

47) 19-бап 23-бап болып саналсын; 

48) 23-бапта: 

19.1-тармақ 23.1-тармақ болып саналсын; 

23.1-тармақта: 

бірінші сөйлемдегі "беретін" деген сөз "берілсін" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

бірінші сөйлемдегі "деңгейінде" деген сөзден кейін "." белгісі алынып тасталсын және ", 

қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді.» деген сөздермен толықтырылсын; 

екінші сөйлемдегі ", Атқарушы кеңестермен" деген сөздер "Кеңеспен" деген сөзбен 

ауыстырылсын»; 

екінші сөйлемдегі "Қозғалыс" деген сөзден кейін "Халықаралық" деген сөзбен 

толықтырылсын.»; 

19.2-тармақ 23.2-тармақ болып саналсын; 

23.2-тармақта: 

бірінші сөйлемдегі "Қызыл Ай қоғамының қызметіне қатысу" деген сөздер "Қоғамдағы 

басшылық жұмыс" деген сөздермен ауыстырылсын»; 

бірінші сөйлемдегі "сегіз" деген сөз "бес" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

екінші сөйлемдегі "шешуші дауыс құқығымен" деген сөздер алынып тасталсын; 

19.3.3-тармақша 23.3.3-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«23.3.3. съезде, Делегаттар кеңесінде және Қоғамның Ұлттық кеңесінің отырыстарында 

жұмысты басқарады және төрағалық етеді»; 

19.3.4-тармақша 23.3.4-тармақша болып саналсын; 

19.3.5-тармақша 23.3.5-тармақша болып саналсын; 

23.3.5-тармақшадағы "Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

19.3.6-тармақша 23.3.6-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«23.3.6. шұғыл іс-қимылдарды талап ететін жағдайларда немесе Қоғамның съездері, 

Ұлттық кеңесі отырыстарының арасындағы кезеңде төтенше жағдай режимі жағдайында, осы 

органдардың отырыстарын өткізу мүмкін болмаған жағдайда, бірақ осы органдардың бірінші 

отырысында қабылданған шаралар туралы есепті міндетті түрде табыс ететін жағдайда 

шұғыл шаралар мен шешімдерді дербес қабылдайды»; 

19.3.7-тармақша 23.3.7-тармақша болып саналсын; 

23.3.7-тармақшада "Қоғамның" деген сөзден кейін ", сондай-ақ Қоғамның 

наградаларымен марапаттау туралы шешім қабылдайды" деген сөздермен толықтырылсын»; 

19.3.8-тармақша 23.3.8-тармақша болып саналсын; 

23.3.8-тармақшадағы ", Атқарушы кеңестердің" деген сөздер "Кеңестің" деген сөзбен 

ауыстырылсын»; 

19.4-тармақ 23.4-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«23.4. Съездер арасында Вице-президенттер мен Қазынашы лауазымына бос орындар 

пайда болған жағдайда, Президент Қоғамның Ұлттық кеңесінің құрамынан немесе Қоғамның 
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Ұлттық кеңесінің кезекті отырысы өткізілгенге дейін Вице-президент пен Қазынашыны 

тағайындайды. Ұлттық кеңестің кезекті отырысында Президент осы кандидатураны Вице-

президент және Қазынашы міндетін атқарушы лауазымына бекіту үшін ұсынады.»; 

19.5-тармақ 23.5-тармақ болып саналсын; 

23.5-тармақтағы "Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын, "кезекті" 

деген сөзден кейін "," белгісі алынып тасталсын; 

49) 20-бап 24-бап болып саналсын; 

50) 24-бапта: 

20.1-тармақ 24.1-тармақ болып саналсын; 

24.1-тармақта: 

үшінші сөйлемдегі "вице-президенттер" деген сөз "Вице-президенттер" деген сөзбен 

ауыстырылсын»; 

төртінші сөйлемдегі "вице-президенттер" деген сөз "Вице-президенттер" деген сөзбен 

ауыстырылсын»; 

20.2-тармақтың алдында мынадай мазмұндағы қосымша 24.2- тармақпен 

толықтырылсын: 

«24.2. Қоғамның Вице-президентінің бос лауазымына Қоғамның Ұлттық кеңесінен 

немесе 17.3.2-баптың критерийлеріне жауап беретін тараптан міндеттерді орындау үшін 

кандидатура іріктелуі мүмкін. Бұл кандидатураны Қоғам Президентінің ұсынуы бойынша 

Қоғамның Ұлттық кеңесі бекітуі мүмкін.»; 

20.2-тармақ 24.3-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«24.3. Вице-президенттердің өкілеттіктері: 

24.3.1. Қоғам Президенті берген Қоғам қызметі бойынша міндеттерді орындайды; 

24.3.2. Қоғам Президенті болмаған кезеңде оның міндеттерін орындайды; 

24.3.3. Қоғамның Президентіне, съезіне, Ұлттық кеңесіне есеп береді.»; 

51) 21-бап 25-бап болып саналсын; 

52) 25-бапта: 

21.1-тармақ 25.1-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«25.1. Бас Директор жоғары атқарушы органы - Ұлттық Комитеттің (штаб-пәтерінің) 

басшысы болып табылады, оның жұмысын басқарады және Қоғам филиалдарының, 

мекемелері мен кәсіпорындарының қызметін үйлестіреді.»; 

21.2-тармақ 25.2-тармақ болып саналсын; 

25.2-тармақта: 

бірінші абзацтың бірінші сөйлеміндегі "штаттық қызметкер Атқарушымен 

тағайындалады және босатылады" деген сөздер "Ұлттықпен тағайындалатын және 

босатылатын қызметкер" деген сөздермен ауыстырылсын; 

бірінші абзацтың екінші сөйлеміндегі "Ол " деген сөз "Ол" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

бірінші абзацтың екінші сөйлеміндегі ", Кеңестің Атқарушысымен" деген сөздер 

"Кеңеспен" деген сөзбен ауыстырылсын.»; 

бірінші абзацтың екінші сөйлемінен кейін абзац мынадай сөйлеммен толықтырылсын: 

"Бас директор лауазымына бос орын пайда болған жағдайда, Ұлттық Кеңес отырыстарының 

арасындағы кезеңде Қоғам Президенті қоғамның ұлттық кеңесінің кезекті отырысына дейін 

бас директордың міндетін атқарушыны тағайындайды.»; 

екінші абзацтың бірінші сөйлеміндегі ", Кеңес атқарушысы" деген сөздер алынып 

тасталсын; 

екінші абзацтың екінші сөйлеміндегі "қатысады" деген сөз "қатыса алады" деген 

сөздермен ауыстырылсын»; 
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екінші абзацтың екінші сөйлеміндегі ", Кеңестердің атқарушысы" деген сөздер 

"Кеңестің" деген сөзбен ауыстырылсын.»; 

21.3-тармақ 25.3-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«25.3. Қоғамның Бас Директорының өкілеттігі: 

25.3.1. съезд, Ұлттық Кеңес, Қоғам Президенті шешімдерінің орындалуын қамтамасыз 

етеді және олардың орындалуы туралы олардың алдында есеп береді; 

25.3.2. Ұлттық кеңеске есепті кезеңдегі негізгі және қаржылық қызмет жөніндегі жылдық 

есепті, сондай-ақ келесі жылға арналған жоспар мен бюджетті ұсынады. Бекітілген бюджетке 

сәйкес барлық қызметтің орындалуын қамтамасыз етеді; 

25.3.3. Қоғамның тұтастығын және оның қызметінің бірлігін қамтамасыз ету үшін 

қажетті шаралар қабылдайды, оның директорлары арқылы Қоғам филиалдарының басқару 

органдарының қызметін үйлестіреді; 

25.3.4. Қоғамның Ұлттық кеңесінің, Президенттің тапсырмасы бойынша съезді, 

Қоғамның Ұлттық кеңесінің отырыстарын дайындауға және өткізуге қатысады. Басшылық 

органдарының тапсырмасы бойынша есептер дайындайды, құжаттарды әзірлейді, 

қаулыларды, басқа да шешімдерді пысықтайды және олардың орындалуын қамтамасыз етеді; 

25.3.5. Қоғам бағдарламаларының, жобаларының күнделікті жұмысын және іске 

асырылуын басқарады, қоғамда еңбек және қаржылық тәртіптің сақталуын бақылауды 

қамтамасыз етеді; 

25.3.6. Қоғам Президентінің келісімі бойынша филиал директорларын қызметке 

тағайындайды және қызметтен босатады, оларға қызметке бас сенімхат береді, қоғам 

мекемелері мен кәсіпорындарының басшыларын қызметке тағайындайды және қызметтен 

босатады;  

25.3.7. жұмысты басқарады, штаб-пәтерінің құжаттарына қол қояды, оның 

қызметкерлерімен еңбек шарттарын жасасады және бұзады. Штаб-пәтер қызметкерлерінің 

және қоғам филиалдары директорларының штаттық кестесін, лауазымдық міндеттерін Қоғам 

Президентіне бекітуге ұсынады; 

25.3.8. Ұлттық комитеттің құрылымын айқындайды және Ұлттық кеңестің бекітуіне 

ұсынады; 

25.3.9. Қоғамның Президенті берген сенімхат бойынша Қоғамның үшінші тараптармен 

қарым-қатынаста, соның ішінде сотта, сондай-ақ қоғамның қаражаты мен мүлкін сатып алуға, 

басқаруға, жұмсауға қатысты нотариаттық нысанда жасалатын мәмілелерді қоса алғанда, 

барлық мәмілелер бойынша өкілі болады; 

25.3.10. Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, қоғамның барлық деңгейдегі басқару 

органдары үшін міндетті күші бар мәселелер бойынша өз құзыреті шегінде бұйрықтар, 

өкімдер және басқа да құжаттар шығарады; 

25.3.11. Қоғам қызметіне байланысты ұйымдастыру және өзге де мәселелерде 

филиалдарға көмек көрсетуді қамтамасыз етеді; 

25.3.12. Қоғам мүшелерін және мүшелік жарналарды орталықтандырылған есепке алуды 

ұйымдастырады; 

25.3.13. Қоғам филиалдарының мүшелерін, волонтерлерін, штаттық қызметкерлерін және 

директорларын оқыту процестерін ұйымдастырады; 

25.3.14. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіреді; 

25.3.15. Ұлттық кеңес бекіткен қаржы жоспары мен бюджет шегінде қоғамның мүлкі мен 

ақша қаражатын басқару жөніндегі қызметті үйлестіреді; 

25.3.16. өзінің функционалдық міндеттері мен лауазымдық нұсқаулықтарына сәйкес 

Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты басқа да мәселелерді қарайды және шешімдер 

қабылдайды.»; 
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53) IX-тарау X-тарау болып саналсын. 

54) 22-бап 26-бап болып саналсын; 

55) 26-бапта: 

22.1-тармақ 26.1-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«26.1. Қоғам Қазынашысы Қоғам Президентінің ұсынысы бойынша съездпен 

сайланады»; 

22.2-тармақ 26.2-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«26.2. Қоғамның Қазынашысы Қоғам Президентінің тапсырмасы бойынша Қоғамның 

қаржы-шаруашылық қызметін тексеруді жүзеге асырады»; 

26.3, 26.4 және 26.5-тармақтар мынадай мазмұнда толықтырылсын: 

«26.3. Қазынашы Президентке, Вице-президенттерге және бас директорға барлық қаржы 

мәселелері бойынша кеңес береді; 

26.4. Қазынашының Қоғамның Бас директорынан қаржылық және бюджеттік сипаттағы 

барлық ақпарат пен құжаттарды алуға құқығы бар; 

26.5. Қазынашы қолда бар қаржы қаражатына билік етуге қатысты пайымдаулар 

шығарады және оларды Қоғам басшылығының назарына жеткізеді»; 

56) X-тарау XI-тарау болып саналсын. 

57) XI-тарауының атауындағы "жергілікті ұйымдар," деген сөздер алынып тасталсын; 

58) 23-бап 27-бап болып саналсын; 

59) 27-бапта: 

23.1-тармақ 27.1-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«27.1. Филиалдар Қоғамның құрылымдық бөлімшелері болып табылады, Қоғамның 

Ұлттық кеңесінің шешімімен құрылады және таратылады.»; 

23.2-тармақтың алдында мынадай мазмұндағы қосымша 27.2- тармақ қосылсын: 

«27.2. Филиалдар әкімшілік-аумақтық белгісі бойынша құрылады»; 

23.2-тармақ 27.3-тармақ болып саналсын; 

23.3-тармақ 27.4-тармақ болып саналсын; 

27.4-тармақта "негізінде" деген сөздің алдынан "Филиал туралы ереженің және" деген 

сөздермен толықтырылсын.»; 

23.4-тармақ 27.5-тармақ болып саналсын; 

23.5-тармақ 27.6-тармақ болып саналсын; 

23.6-тармақ 27.7-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«27.7. Филиалдар Қоғамның Ұлттық кеңесі бекіткен Жарғы мен Ережелер негізінде 

әрекет етеді. Жарғылық қызметті іске асыру кезінде Қоғамның филиалдары өз міндеттемелері 

бойынша, оның ішінде қаржылық міндеттемелері бойынша жауап береді.»; 

23.7-тармақ 27.8-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«27.8. Филиалдар қамтамасыз етеді: 

27.8.1. тиісті аумақта Қоғамның Жарғысының және басшы органдарының шешімдерін, 

сондай-ақ жекелеген бағдарламалары мен жобаларын орындау; 

27.8.2. Қоғамның басқару органдары - Бас директордың және Ұлттық комитеттің 

шешімдерін орындау; 

27.8.3. Қоғам басшылығы мен басқарудың республикалық және жергілікті органдары 

арасындағы байланыс; 

27.8.4. өз құзыреті шегінде Қоғам мүшелерінің, волонтерлерінің, мекемелері мен 

кәсіпорындарының қызметін үйлестіру»; 

23.8-тармақ 27.9-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«27.9. филиалдар Қоғамның Бас директоры берген сенімхат бойынша өзіне сеніп 

тапсырылған аумақта қоғамның мекемелері мен кәсіпорындарының қызметін басқарады.»; 
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60) 24-бап 28-бап болып саналсын; 

61) 28-бапта: 

24.1-тармақ 28.1-тармақ болып саналсын; 

28.1-тармақта: 

екінші сөйлемде "шақырылады" деген сөзден кейін "Қоғамның Ұлттық кеңесінің шешімі 

негізінде шақырылады" деген сөздермен толықтырылсын»; 

екінші сөйлемдегі "сегіз" деген сөз "бес" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

екінші сөйлемде "жыл" деген сөзден кейін "." белгісімен толықтырылсын; 

екінші сөйлемдегі "және мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады:" деген сөздер алынып 

тасталсын; 

соңында мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын: 

"Конференция делегаттарын филиалда тіркелген қоғам мүшелері сайлайды»; 

24.1.1-тармақшаның алдында мынадай мазмұндағы қосымша 28.2- тармақ қосылсын: 

«28.2. Конференцияның өкілеттігі:»; 

24.1.1-тармақша 28.2.1-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«28.2.1. филиалдың есепті кезеңдегі негізгі және қаржылық қызметі туралы есептерді 

бекітеді, олардың қызметіне бағалау жүргізеді;»; 

24.1.2-тармақша алынып тасталсын; 

24.1.3-тармақша 28.2.2-тармақша болып саналсын; 

28.2.2-тармақшадағы "," белгісі алынып тасталсын; 

24.1.4-тармақшаның алдында мынадай мазмұндағы қосымша 28.2.3- тармақша қосылсын: 

 «28.2.3. сеніп тапсырылған аумақта Қоғамның мүшелері, волонтерлері, мекемелері мен 

кәсіпорындарына басшылық ету міндеттері мен принциптерін анықтайды;»; 

24.1.4-тармақша 28.2.4-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«28.2.4. қоғам мүшелерінен конференция делегаттарын, ал конференция делегаттарынан 

филиал Төралқасын сайлайды;»; 

24.1.5-тармақша 28.2.5-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«28.2.5.  Қоғамның Ұлттық кеңесі белгілеген өкілдік нормаларына сәйкес Қоғам съезіне 

делегаттарды конференциясының делегаттарының ішінен сайлайды, Делегаттар кеңесіне 

қатысу үшін сайланған делегаттардың бірін айқындайды;»; 

24.1.6-тармақша алынып тасталсын; 

24.2-тармақ 28.3-тармақ болып саналсын; 

24.3-тармақ 28.4-тармақ болып саналсын; 

28.4-тармақтағы "филиалдың" деген сөзден кейін "." белгісі алынып тасталсын және 

"немесе Төралқа мүшелерінің қатарынан уәкілеттік берілген адам" деген сөздермен 

толықтырылсын.»; 

24.4-тармақ 28.5-тармақ болып саналсын; 

24.5-тармақ 28.6-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«28.6. Кезектен тыс (Төтенше) конференциялар филиал Төралқасының бастамасы 

бойынша өткізілуі мүмкін. Кезекті және кезектен тыс конференцияларды шақыру тәртібі, 

өкілдік нормасы, күн тәртібін қалыптастыру, делегаттарды сайлау, дауыс беру тәртібі осы 

Жарғыға және Қоғамның нормативтік құжаттарына сәйкес филиал Төралқасының 

шешімдерімен айқындалады. Алдыңғы конференцияның делегаттары кезектен тыс 

конференцияның делегаттары болып табылады.»; 

62) 25 және 26-баптар біріктіріліп, 29-бап болып саналсын; 

63) 29-баптың тақырыбындағы "Филиалының" деген сөзден кейін "Қоғамның" деген 

сөзбен толықтырылсын.»; 

64) 29-бапта: 
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25.1-тармақ 29.1-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«29.1. Қоғам филиалының Төралқасы конференция делегаттарының ішінен филиал 

конференциясымен сайланады, конференциялар арасындағы кезеңде өзіне сеніп тапсырылған 

аумақта басшылықтың алқалық органы болып табылады.»; 

25.2-тармақтың алдында мынадай мазмұндағы қосымша 29.2 және 29.3. екі тармақ 

қосылсын: 

«29.2. Филиал төралқасы Қоғам филиалының алқалық басқару органы болып табылады. 

 Ол конференцияның айрықша өкілеттіктеріне жататын мәселелерді қоспағанда, барлық 

мәселелерді шешеді. 

29.3. Объективті себептер бойынша шығып кеткен немесе өз міндеттемелерін 

орындамаған (дәлелді себептерсіз 3 отырысқа қатыспағандар) Төралқаның мүшелері соңғы 

конференция делегаттарының құрамынан кооперацияланады.»; 

25.2-тармақ 29.4-тармақ болып саналсын; 

29.4-тармақтағы "Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

25.3-тармақ 29.5-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«29.5. Төралқа төрағасын қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде екі рет шақырады. 

Шешім кворум болған жағдайда ашық дауыс беру арқылы қарапайым көпшілік дауыспен 

қабылданады. Төралқа мүшелерінің жартысынан астамының қатысуы кворум болып 

саналады. Төралқа отырысының материалдарын филиал директоры құжаттармен рәсімдеуі 

және қоғамның штаб-пәтеріне ұсынуы тиіс. 

Кворум болмаған жағдайда төрағалық етуші бір ай ішінде өткізілетін күні, уақыты және 

орны мен қатысушыларды көрсете отырып, жаңа отырысты шақыру туралы шешім 

қабылдайды.»; 

25.4-тармақ 29.6-тармақ болып саналсын; 

25.5-тармақ 29.7-тармақ болып саналсын; 

25.6-тармақ 29.8-тармақ болып саналсын; 

29.8- тармақта: 

25.6.1 тармақша 29.8.1 тармақша болып саналсын; 

25.6.2-тармақша алынып тасталсын; 

25.6.3-тармақша алынып тасталсын; 

25.6.4-тармақшаның алдында мынадай мазмұндағы қосымша 29.8.2-тармақша 

толықтырылсын: 

"29.8.2. филиал құрылымын бекітеді»; 

25.6.4-тармақша 29.8.3-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

"29.8.3. өткен жылғы есеп пен бюджетті және оның жедел жұмыс жоспары мен алдағы 

жылға арналған бюджетті бекітеді;»; 

25.6.5-тармақша 29.8.4-тармақша болып саналсын; 

25.6.6-тармақша 29.8.5-тармақша болып саналсын; 

29.8.5-тармақшада "жергілікті ұйымдармен" деген сөздер алынып тасталсын, "еріктілер" 

деген сөз "волонтерлер" деген сөзбен ауыстырылсын, ал "филиалдардың" деген сөздер 

"филиалдың" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

25.6.7-тармақша 29.8.6-тармақша болып саналсын; 

26.1-тармақтың алдында "26-бап. Филиал Төралқасының төрағасы" деген сөздер алынып 

тасталсын; 

26.1-тармақ 29.9-тармақ болып саналсын; 

29.9-тармақта "филиалының" деген сөзден кейін "," белгісі "." деген белгімен 

ауыстырылсын, "ол қоғам филиалының лауазымды басшы тұлғасы болып табылады. Ол 
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филиал конференциясына, Президентке, қоғамның ұлттық, атқарушы кеңестеріне есеп 

береді." деген жол алынып тасталсын; 

26.2-тармақ 29.10-тармақ болып саналсын; 

26.2.1 тармақша 29.10.1 тармақша болып саналсын; 

26.2.2-тармақша 29.10.2-тармақша болып саналсын; 

26.2.3 тармақша 29.10.3 тармақша болып саналсын; 

29.10.3-тармақшада "ұйымдастырады" деген сөз "ұйымдастырады" деген сөзбен 

ауыстырылсын;»; 

26.3-тармақ 29.11-тармақ болып саналсын. 

29.11-тармақтағы "тағайындау" деген сөз "сайлау" деген сөзбен ауыстырылсын, 

"төрағасын" деген сөзден кейін "-нан" деген сөзбен толықтырылсын;»; 

65) 27-бап 30-бап болып саналсын; 

66) 30-баптың тақырыбындағы "филиалының" деген сөзден кейін "Қоғамның" деген 

сөзбен толықтырылсын»; 

67) 30-бапта: 

27.1-тармақ 30.1-тармақ болып саналсын; 

27.2-тармақ 30.2-тармақ болып саналсын; 

30.2-тармақтағы "Қоғам филиалы Төралқасының ұсынысына және" деген сөздер алынып 

тасталсын; 

27.3-тармақ 30.3-тармақ болып саналсын; 

30.3-тармақтағы "гуманитарлық бағдарламаларды жүзеге асырады және кез келген 

қызметті жүзеге асырады " деген сөздер "барлық жарғылық, бағдарламалық, жобалық және 

өзге де қызметті жүзеге асырады," деген сөздермен ауыстырылсын»; 

27.4-тармақ 30.4-тармақ болып саналсын; 

30.4-тармақтағы "кеңесші құқығымен" деген сөздер "құқықсыз" деген сөзбен 

ауыстырылсын»; 

27.5-тармақ 30.5-тармақ болып саналсын; 

30.5-тармақта "алдында" деген сөзден кейін "филиал Төралқасы," деген сөздермен 

толықтырылсын»; 

68) 28-бап алынып тасталсын; 

69) 29-бап 31-бап болып саналсын; 

70) 31-бапта: 

29.1-тармақ 31.1-тармақ болып саналсын; 

31.1-тармақтағы "заңмен" деген сөз "заңнамамен" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

29.2-тармақ 31.2-тармақ болып саналсын; 

31.2-тармақта "негізінде" деген сөзден кейін "өз Жарғысының және" деген сөздермен 

толықтырылсын, "Қоғамның Атқарушы кеңесі бекіткен өз Жарғыларының" деген сөздер 

алынып тасталсын; 

29.3-тармақ 31.3-тармақ болып саналсын; 

31.3-тармақтағы "штаттар" деген сөз "штат" деген сөзбен ауыстырылсын, "Атқарушы" 

деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын»; 

29.4-тармақ 31.4-тармақ болып саналсын; 

31.4-тармақтағы "Атқарушы кеңесімен" деген сөздер "Президентпен" деген сөзбен 

ауыстырылсын; 

71) 30-бап 32-бап болып саналсын; 

72) 32-бапта: 

30.1-тармақ 32.1-тармақ болып саналсын; 

30.1.1 тармақша 32.1.1 тармақша болып саналсын; 
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32.1.1-тармақшада "мүшелік" деген сөздің алдынан "кіру және жыл сайынғы" деген 

сөздермен толықтырылсын; 

30.1.2-тармақша 32.1.2-тармақша болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

"32.1.2. ерікті жарналар, қайырымдылық қайырмалдықтар, оның ішінде заңды және жеке 

тұлғалардың және азаматтығы жоқ тұлғалардың қайырымдылық гранттары мен 

сыйақылары"; 

30.1.3-тармақша алынып тасталсын; 

30.1.4-тармақша 32.1.3-тармақша болып саналсын; 

32.1.3-тармақшадағы "әртүрлі кәсіпорындар, мекемелер, ұйымдар;" деген сөздер "қоғам 

кәсіпорындары мен мекемелері;" деген сөздермен ауыстырылсын; 

30.1.5-тармақша 32.1.4-тармақша болып саналсын; 

32.1.4-тармақшадағы ", жерді, жылжымалы және жылжымайтын мүлікті" деген сөздер 

алынып тасталсын; 

30.1.6-тармақша 32.1.5-тармақша болып саналсын; 

32.1.5-тармақшада "көрмелерді," деген сөзден кейін "ойын-сауық ұйымдарын қоса 

алғанда, онлайн-семинарларды (вебинарларды), зерттеулерді, лекцияларды" деген сөздермен 

толықтырылсын; 

30.1.7-тармақша 32.1.6-тармақша болып саналсын; 

30.1.8-тармақша 32.1.7-тармақша болып саналсын; 

32.1.7-тармақшада "акциялар" деген сөзден кейін ", облигациялар, басқа да бағалы 

қағаздар мен салымдар" деген сөздермен толықтырылсын;  

30.1.9-тармақша 32.1.8-тармақша болып саналсын; 

30.1.10-тармақша 32.1.9-тармақша болып саналсын; 

32.1.9-тармақшада "адамдарға" деген сөзден кейін ", оның ішінде шетелдік адамдарға" 

деген сөздермен толықтырылсын; 

30.11-тармақша 32.1.10-тармақша болып саналсын; 

30.2-тармақ 32.2-тармақ болып саналсын; 

73) 31-бап 33-бап болып саналсын; 

74) 33-бапта: 

31.1-тармақ 33.1-тармақ болып саналсын; 

31.2-тармақ 33.2-тармақ болып саналсын; 

33.2-тармақта "шаруашылық" деген сөзден кейін ", коммерциялық" деген сөзбен 

толықтырылсын; 

31.3-тармақ 33.3-тармақ болып саналсын; 

33.3-тармақтағы "Ереже" деген сөз "ішкі құжаттар" деген сөздермен ауыстырылсын; 

31.4-тармақ 33.4-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«33.4. Қоғамның өз қаражаты есебінен құрылған және сатып алынған, сондай-ақ өзге 

көздерден алынған жер учаскелері, үйлер, құрылыстар, ғимараттар, үй-жайлар, көлік 

құралдары, жабдықтар, мүкәммал, баспалар, бұқаралық ақпарат құралдары, мәдени-ағарту 

және сауықтыру мақсатындағы мүлік, өзге мүлік, жобалау және зерттеу қызметінің 

нәтижелері, ақша қаражаты, акциялар, Қоғамның Жарғысында көзделген қызметті 

материалдық қамтамасыз етуді жүзеге асыру үшін қажетті басқа да бағалы қағаздар мен өзге 

де құндылықтар Қоғамның меншігі болып саналады.»; 

31.5-тармақ 33.5-тармақ болып саналсын; 

33.5-тармақта "заңды тұлғалардан" деген сөздерден кейін", оның ішінде шетелдік 

тұлғалардан," деген сөздермен толықтырылсын; 

31.6-тармақ 33.6-тармақ болып саналсын; 

31.7-тармақ 33.7-тармақ болып саналсын; 
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33.5-тармақтағы "ереже" деген сөз "ішкі құжаттар" деген сөздермен ауыстырылсын, ал 

"Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын; 

31.8-тармақ 33.8-тармақ болып саналсын; 

33.8-тармақтағы "Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын, ал 

"Ережесіне" деген сөз "ішкі құжаттарына" деген сөздермен ауыстырылсын; 

31.9-тармақ 33.9-тармақ болып саналсын; 

31.10-тармақ 33.10-тармақ болып саналсын; 

33.10-тармақтағы "Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын, ", 

жергілікті ұйымдардың," деген сөздер алынып тасталсын; 

31.11-тармақ 33.11-тармақ болып саналсын; 

31.12-тармақ 33.12-тармақ болып саналсын; 

33.12-тармақта "заңды тұлғалардан" деген сөзден кейін "." белгісі алынып тасталсын 

және ", оның ішінде шетелдік тұлғалардан" деген сөздермен толықтырылсын; 

31.13-тармақ 33.13-тармақ болып саналсын; 

31.14-тармақ 33.14-тармақ болып саналсын; 

33.14-тармақта "орындау" деген сөзден кейін "жарғылық" деген сөзбен толықтырылсын; 

31.15-тармақтың алдында мынадай мазмұндағы қосымша 33.15- тармақ толықтырылсын: 

«33.15. Қоғам өзінің меншігіндегі немесе өзге де заттық құқықтағы мүлікке қатысты ҚР 

заңнамасына, Қоғам Жарғысына және Қоғам қайырымдылықшыларының нұсқауларына 

қайшы келмейтін кез келген мәмілелерді жасай алады.»; 

31.15-тармақ 33.16-тармақ болып саналсын; 

мынадай мазмұндағы 33.17-тармақпен толықтырылсын: 

«33.17. Қоғам ҚР заңнамасына сәйкес басқа мемлекеттердің банк мекемелерінде шоттар 

ашуға құқылы.»; 

75) 32-бап 34-бап болып саналсын; 

76) 34-бапта: 

сөйлемдегі "Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын; 

77) 33-бап 35-бап болып саналсын; 

78) 35-бапта: 

33.1-тармақ 35.1-тармақ болып саналсын; 

33.2-тармақ 35.2-тармақ болып саналсын; 

33.3-тармақ 35.3-тармақ болып саналсын; 

35.3-тармақта: 

бірінші сөйлемдегі "және жергілікті ұйымдар" деген сөздер алынып тасталсын, 

"Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын; 

екінші сөйлемдегі "Ереже" деген сөз "ішкі құжаттар" деген сөздермен ауыстырылсын;  

79) 34-бап 36-бап болып саналсын; 

80) 36-бапта: 

34.1-тармақ 36.1-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«36.1. Қоғамның Бас директоры немесе ол уәкілеттік берген Ұлттық комитетінің 

қызметкері Қоғам Президентімен келісім бойынша Қоғамның есепті кезеңдегі жалпы кірісін 

пайдалану туралы есепті және Қоғамның келесі жылға арналған қаржылық жоспарының 

жобасын Ұлттық кеңеске бекітуге ұсынады.»; 

34.2-тармақ 36.2-тармақ болып саналсын; 

36.2-тармақтағы "Ереже" деген сөз "ішкі құжаттар" деген сөздермен ауыстырылсын; 

34.3-тармақ 36.3-тармақ болып саналсын; 

36.3-тармақта "Президентке" деген сөзден кейін ", "және" деген сөзбен ауыстырылсын, 

"Атқарушы кеңестерге" деген сөздер "Кеңеске" деген сөзбен ауыстырылсын; 
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34.4-тармақ 36.4-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«36.4. Қажет болған жағдайда, Ұлттық кеңестің немесе Президенттің шешімімен дереу 

әрекет етуді талап ететін жағдайларда штаб-пәтерінің, филиалдарының, мекемелері мен 

кәсіпорындарының қаржылық қызметін тексеру үшін ішкі комиссия құрылуы мүмкін. 

Комиссияның құрамы мен өкілеттіктерін, комиссияны құру рәсімін Қоғамның Ұлттық кеңесі 

айқындайды.»; 

81) ХІІІ-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын: 

«ХIII-тарау. Қоғамды тарату және қайта ұйымдастыру»; 

82) 35-бап 37-бап болып саналсын; 

83) 37-баптың атауы мынадай редакцияда жазылсын: 

«37-бап. Қоғамды тарату, қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі»; 

84) 37-бапта: 

35.1-тармақ 37.1-тармақ болып саналсын; 

35.2-тармақ 37.2-тармақ болып саналсын; 

35.3-тармақ 37.3-тармақ болып саналсын; 

37.3-тармақта "Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын; 

35.4-тармақ 37.4-тармақ болып саналсын; 

37.4-тармақта "Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын; 

35.5-тармақ 37.5-тармақ болып саналсын; 

35.6-тармақ 37.6-тармақ болып саналсын; 

37.6-тармақта бірінші сөйлемдегі "Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен 

ауыстырылсын; 

35.7-тармақ 37.7-тармақ болып саналсын; 

37.7-тармақта "Жарғысымен" деген сөзден кейін "Қоғамның" деген сөзбен 

толықтырылсын; 

35.8-тармақ 37.8-тармақ болып саналсын; 

37.8-тармақта "съездің" деген сөз "Ұлттық Кеңестің" деген сөздермен ауыстырылсын; 

35.9-тармақ 37.9-тармақ болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«37.9. Ұлттық Кеңес қоғам мүшелерінің, осы филиалдың Төралқасының және оған есеп 

беретін қоғамның штаб-пәтерінің өкілдерінен тарату комиссиясын құрады.»; 

35.10-тармақ 37.10-тармақ болып саналсын; 

35.11-тармақ 37.11-тармақ болып саналсын; 

37.11-тармақта "Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын; 

35.12-тармақ 37.12-тармақ болып саналсын; 

келесі мазмұндағы 35.13. және 35.14. тармақтармен толықтырылсын: 

«37.13. Жоғарыда көрсетілген ережелер, сот тәртібін қоспағанда, Қоғамды таратуға 

қатысты да қолданылады. 

37.14. Қоғамды қайта ұйымдастыру кворум болған жағдайда, оның съезге қатысып 

отырған делегаттарының үштен екісінен астамының дауысымен қабылданған Қоғам съезінің 

шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Қоғамды қайта ұйымдастыру Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.»; 

85) 36-бап 38-бап болып саналсын; 

86) 38-баптың атауындағы "Жарғы" деген сөзден кейін "Қоғам" деген сөзбен 

толықтырылсын; 

87) 38-бапта: 

36.1-тармақ 38.1-тармақ болып саналсын; 

36.2-тармақ 38.2-тармақ болып саналсын; 
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38.2-тармақта "Қозғалыс" деген сөзден кейін "Халықаралық" деген сөзбен 

толықтырылсын; 

36.3-тармақ 38.3-тармақ болып саналсын; 

38.3-тармақтағы "Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын; 

36.4-тармақ 38.4-тармақ болып саналсын; 

36.5-тармақ 38.5-тармақ болып саналсын; 

38.5-тармақтағы "ҚК және ҚА ХФ" деген сөздер "Халықаралық федерация" деген 

сөздермен ауыстырылсын; 

88) 37-бап 39-бап болып саналсын; 

89) 39-бапта: 

сөйлемдегі "Атқарушы" деген сөз "Ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын; 

90) 38 және 39 бап алынып тасталсын; 

91) 40-бап 41-бап болып саналсын; 

92) ХIV-тарауда 40-баппен толықтырылсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

«40-бап. Құқықтық нормаларды сақтау, дауларды шешу және тұтастық 

40.1. Қоғамның басшылары, қызметкерлері, мүшелері және волонтерлері Қоғам алдында 

Қоғам қызмет ететін құқықтық нормаларды және мінез-құлық кодекстеріндегі этикалық 

ережелерді сақтау үшін жауапты болады. Қоғамның басшылық органдары мүшелерінің, 

қызметкерлерінің, мүшелері мен еріктілерінің мінез-құлық кодекстерін Қоғамның Ұлттық 

кеңесі бекітеді.  

40.2. Қоғам басшыларының, қызметкерлерінің, мүшелері мен волонтерлерінің құқықтық 

және этикалық нормаларды бұзғаны үшін жауапкершілігі, сондай-ақ Қоғам шеңберінде, оның 

ішінде филиалдардың қатысуымен туындайтын дауларды шешу мәселелері Қоғамның 

Ұлттық кеңесі бекітетін тиісті ішкі құжаттармен реттеледі. 

40.3. Қоғамның құқықтық нормалардың сақталуын, тұтастығын және дауларды шешуді 

қадағалау жөніндегі ішкі органы Қоғамның Ұлттық кеңесі бекіткен Ереже негізінде әрекет 

ететін Этика және дауларды шешу жөніндегі тұрақты комитет болып табылады. 

40.4. Этика және дауларды шешу комитетіне қоғамның кез келген мүшесі, қызметкері 

және волонтері жүгінуге құқылы.»; 

93) 41-бапта: 

сөйлемдегі "съезд қабылдаған" деген сөздер алынып тасталсын, "Әділет" деген сөз 

"әділет" деген сөзбен ауыстырылсын; 

94) Жарғыға қосымшада: 

"Қоғамның XVIII съезі (5 сәуір, 2012 ж.) бекіткен ҚР ОКК Жарғысына Қосымша" деген 

сөздер "Қоғамның XIX съезі (5 маусым, 2020 ж.) бекіткен өзгерістермен және 

толықтырулармен бірге" деген сөздермен толықтырылсын; 

Жарғыға қосымшаның тақырыбындағы "Қазақстан Республикасының Қызыл Ай 

Қоғамының эмблемасы туралы" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Қызыл Ай 

Қоғамы" ҚБ эмблемасы туралы" деген сөздермен ауыстырылсын; 

сөйлемдегі "Қазақстан Республикасының Қызыл Ай Қоғамы" деген сөздер "Қазақстан 

Республикасының Қызыл Ай Қоғамы" ҚБ" деген сөздермен ауыстырылсын; 

1-тармақтың төртінші абзацындағы "Қазақстан Республикасының Қызыл Ай Қоғамы" 

деген сөздер "Қазақстан Республикасының Қызыл Ай Қоғамы" ҚБ" деген сөздермен 

ауыстырылсын; 

1-тармақтың сегізінші абзацындағы "Қазақстан Республикасының Қызыл Ай Қоғамы" 

деген сөздер "Қазақстан Республикасының Қызыл Ай Қоғамы" ҚБ" деген сөздермен 

ауыстырылсын; 
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«УТВЕРЖДЕН» в новой редакции 

XVIII съездом ОО «Общество Красного 

Полумесяца Республики Казахстан» 05 

апреля 2012 года, с изменениями и 

дополнениями, утвержденными XIX 

съездом от «05» июня 2020 года 
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Полумесяца Республики Казахстан» 
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С даты подписания настоящих изменений и дополнений, следующие положения 

Устава ОО «Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан», утвержденные 

XIX съездом от 05.06.2020 года считаются измененными и подлежат изложению в 

следующей редакции: 

 

1) Содержание Устава изложить в следующей редакции: 
 

«Содержание 

                              
Раздел I. Общие положения 

Раздел П. Правовой статус Общества 

Раздел Ш. Символы Общества 

Раздел IV. Предмет и цели деятельности Общества 

Раздел V. Права и обязанности Общества 

Раздел VI. Предпринимательская деятельность Общества 

Раздел VII. Членство в Обществе 

Раздел VIII. Волонтеры Общества 

Раздел IХ. Организационная структура Общества 

Раздел Х. Казначей Общества 

Раздел ХI. Филиалы, учреждения, предприятия Общества 

Раздел XII. Средства и имущество Общества 

Раздел ХIII. Ликвидация и реорганизация Общества 

Раздел ХIV. Специальные положения 

Приложение»; 

 

2) перед статьей 1 дополнить статью и считать её статьей 1 и изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Уставе 

В настоящем Уставе используются следующие основные понятия: 

1.1. Волонтер – физическое лицо, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, 

признающее Устав Общества, зарегистрированное в одном из структурных подразделений 

Общества и осуществляющее волонтерскую деятельность в форме безвозмездного труда 

(выполнения работ, оказания услуг) в интересах Общества и его пользователей 

(благополучателей); 

1.2. Волонтерская деятельность – добровольная социально направленная, выполняемая 

по свободному волеизъявлению общественно полезная деятельность, осуществляемая в 

различных формах гражданского участия на безвозмездной основе в интересах физических и 

(или) юридических лиц;  

1.3. Группа волонтеров – добровольное незарегистрированное сообщество физических 

лиц, образованное в целях совместного осуществления волонтерской деятельности, на 

которое распространяются нормы Закона Республики Казахстан "О волонтерской 

деятельности". 

1.4. Гендерное равенство – равный правовой статус женщин и мужчин и равные 

возможности для его реализации, что позволяет лицам обоих полов принимать равное 

участие во всех сферах жизнедеятельности общества, а также равное пользование его 

результатами. 

1.5. Гуманитарная деятельность – деятельность в целях спасения человеческих жизней, 

облегчения страданий и обеспечения уважения человеческого достоинства как в условиях 

вооруженных конфликтов, антропогенных кризисов и стихийных бедствий, так и в любых 
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иных ситуациях, а также предотвращения и подготовки к таким ситуациям, смягчения 

последствий таких ситуаций. Она включает защиту лиц, нуждающихся в поддержке 

(помощи), и предоставление им питания, воды, санитарной помощи, укрытия, медицинских 

услуг и другого содействия (другой помощи), в целях облегчения их возвращения к обычным 

жизненным условиям;  

1.6. Вспомогательная роль в гуманитарной сфере – специфическое и уникальное 

партнерское взаимодействие между органами государственной власти и национальными 

обществами, которое подразумевает взаимные обязательства и выгоды, в основе которого 

лежат нормы международного и национального права, в рамках которых государственные 

органы Республики Казахстан и Общество оговаривают те области, в которых Общество 

дополняет или заменяет государственные услуги в гуманитарной сфере;   

1.7. Дополнительные протоколы – Дополнительный протокол к Женевским Конвенциям 

от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 

(Протокол I) от 8 июня 1977 г. и Дополнительный протокол к Женевским Конвенциям от 12 

августа 1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного 

характера (Протокол II) от 8 июня 1977 г.; Дополнительный протокол к Женевским 

конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся принятия дополнительной отличительной 

эмблемы (Протокол III) от 8 декабря 2005 года; 

1.8. Женевские конвенции – Женевская Конвенция от 12 августа 1949 г. об улучшении 

участи раненых и больных в действующих армиях, Женевская Конвенция от 12 августа 1949 

г. об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 

вооруженных сил на море, Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. об обращении с 

военнопленными, Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. о защите гражданского 

населения во время войны; 

1.9. Кодекс поведения – система обязательных правил или этических принципов, 

управляющих поведением членов органов руководства Общества. 

1.10. Компоненты Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца – 

составные части Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в лице 

Международного комитета Красного Креста, Международной федерации обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца и Национальных обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца, которые, сохраняя независимость, всегда действуют в соответствии с 

Основополагающими принципами и сотрудничают между собой при выполнении своих задач 

во имя достижения общей цели. 

1.11. Кооптация – введение в состав руководящих органов новых членов, либо 

кандидатов без проведения дополнительных выборов. 

1.12. Международная конференция Красного Креста и Красного Полумесяца – высший 

орган в форме международного собрания представителей составных частей Международного 

движения Красного Креста и Красного Полумесяца и представителей государств – 

участников Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, в целях координации 

гуманитарной деятельности государств и Международного Движения.  

1.13. Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

(далее – Международная Федерация) – международная неправительственная гуманитарная 

организация, созданная в целях координации международной гуманитарной деятельности со 

стороны всех признанных МККК Национальных обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца. 

1.14. Международный Комитет Красного Креста (далее – МККК) – международная 

организация, имеющая особый мандат по Женевским конвенциям 1949 года, цели и задачи 

которой носят исключительно гуманитарный характер и заключаются в защите жизни и 
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достоинства людей, пострадавших от вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия, 

и предоставления им помощи. 

1.15. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (далее – 

Международное Движение) – организационная форма постоянного взаимодействия между 

МККК, Международной Федерацией и признанными Национальными обществами Красного 

Креста или Красного Полумесяца в целях наиболее эффективного взаимодополняющего и 

оперативного оказания помощи жертвам чрезвычайных ситуаций и иной гуманитарной 

деятельности. Устав Движения принят XXV Международной конференцией Красного Креста 

в Женеве в октябре 1986 года.  

1.16. Международное гуманитарное право (далее – МГП) – свод международных норм, 

ограничивающих способы ведения войны и защищающих ее жертвы, основными 

международными документами которого являются Женевские конвенции и Гаагские 

конвенции. Совокупность их норм обычно называют международным гуманитарным правом. 

1.17. Основополагающие принципы – семь фундаментальных принципов 

Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, провозглашенные 20-й 

Международной Конференцией Красного Креста (г.Вена, 1965г.): гуманность, 

беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство, 

универсальность; 

1.18. Национальные общества Красного Креста или Красного Полумесяца – организации, 

созданные в большинстве стран мира на основании Женевских конвенций и действующие 

как в военное, так и в мирное время.  

1.19. Ротация – последовательное, постепенное перемещение членов руководящих 

органов всех структур. 

1.20. Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате вооруженного конфликта, беспорядков и социальной напряженности в стране, 

возникновения аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, а также ущерб 

здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

1.21. Эмблема – эмблемы, признанные Женевскими Конвенциями 1949 года и 

Дополнительными протоколами к ним в качестве отличительного знака защиты медицинской 

службы вооруженных сил во время вооруженного конфликта, и которые включают красный 

крест, красный полумесяц, а также красный кристалл. 

1.22. Целостность – степень, в которой Общество обладает волей и способностью 

действовать в соответствии со своими заявленными целями, политикой и стандартами в 

полном соответствии с Основными принципами Международного Движения.»; 

 

3) статью 1 считать статьей 2 и дополнить заголовком: 

«Статья 2. Принципы деятельности Общества»; 

4) в статье 2: 

пункт 1.1. считать пунктом 2.1. и изложить в следующей редакции: 

«2.1. В настоящий Устав, зарегистрированный Министерством юстиции Республики 

Казахстан 26 июля 2012 года, были внесены изменения и дополнения 5 июня 2020 года в 

связи со вступлением в действие новых законов Республики Казахстан, внесением изменений 

в ранее принятые законы, а также изменениями соответствующих стандартов 

Международного Движения.»; 

перед пунктом 1.2. добавить дополнительный пункт 2.2. следующего содержания: 
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«2.2. Общество является единственной организацией на территории Республики 

Казахстан, имеющей право использовать название «Красный Полумесяц» либо «Красный 

Крест» и соответствующую эмблему. Оно является полноправной и неотъемлемой составной 

частью, и компонентом Международного Движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца; 

Общество было официально признано в качестве компонента Международного 

Движения Красного Креста и Красного Полумесяца 20 ноября 2003 года и стало 

полноправным членом Международной Федерации 28 ноября 2003 года, и в своей 

деятельности руководствуется Основополагающими принципами Международного 

Движения.»; 

пункт 1.2. считать пунктом 2.3.; 

по всему тексту пункта 2.3. перед словом «Движения» дополнить словом 

«Международного», слова «(далее – МФ ОКК И КП)» исключить; 

пункт 1.3. исключить; 

пункт 1.4. считать пунктом 2.4. и изложить в следующей редакции: 

«2.4. Общество является правопреемником и продолжателем традиций Общества 

Красного Креста Казахской ССР, основанного 5 марта 1937 года, а также его правопреемника 

- Общества Красного Полумесяца и Красного Креста Республики Казахстан, действовавшего 

с 1992 по 2003 год. Общество официально признано Указом Президента Республики  

Казахстан  № 720 от 17 апреля 1992 года и Постановлением Верховного Совета Республики 

Казахстан № 2060-XII от 31 марта 1993 года, как добровольное, гуманитарное, 

благотворительное  общественное объединение, помогающее правительству в гуманитарной 

сфере, согласно Женевским Конвенциям 1949 года, Уставу Международного Движения и 

соответствующих Резолюций, принятых Международной Конференцией Красного Креста и 

Красного Полумесяца, как единое Общество Красного Полумесяца, которое действует на 

всей территории Республики Казахстан в соответствии с Конституцией и законодательством 

Республики Казахстан по вопросам, касающимся его деятельности, а также настоящим 

Уставом.»; 

пункт 1.5. считать пунктом 2.5. и изложить в следующей редакции: 

«2.5. Настоящий Устав Общества основан на Женевских Конвенциях 1949 года и 

Дополнительных Протоколов к ним 1977 и 2005 гг., подписанных Республикой Казахстан, 

Устава Международного Движения и на Основополагающих принципах Международного 

Движения: 

 2.5.1. Гуманность. Международное Движение, порожденное стремлением оказывать 

помощь всем раненым на поле боя без исключения или предпочтения, старается при любых 

обстоятельствах как на международном, так и на национальном уровне предотвращать или 

облегчать страдания человека. Международное Движение призвано защищать жизнь и 

здоровье людей и обеспечивать уважение к человеческой личности. Оно способствует 

достижению взаимопонимания, дружбы, сотрудничества и прочного мира между народами. 

2.5.2. Беспристрастность. Международное Движение не проводит никакой 

дискриминации по признаку национальности, расы, религии, класса или политических 

убеждений. Оно лишь стремится облегчать страдания людей, и в первую очередь тех, кто 

больше всего в этом нуждается. 

2.5.3. Нейтральность. Чтобы сохранить всеобщее доверие, Международное Движение не 

может принимать чью-либо сторону в вооруженных конфликтах и вступать в споры 

политического, расового, религиозного или идеологического характера. 

2.5.4. Независимость. Международное Движение независимо. Национальные общества, 

оказывая своим правительствам помощь в их гуманитарной деятельности и подчиняясь 
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законам своей страны, должны тем не менее всегда сохранять автономию, чтобы иметь 

возможность действовать в соответствии с Основополагающими принципами 

Международного Движения. 

2.5.5. Добровольность. В своей добровольной деятельности по оказанию помощи 

Международное Движение ни в коей мере не руководствуется стремлением к получению 

выгоды. 

2.5.6. Единство. В стране может быть только одно Национальное общество Красного 

Креста или Красного Полумесяца. Оно должно быть открыто для всех и осуществлять свою 

гуманитарную деятельность на всей территории страны. 

2.5.7. Универсальность. Международное Движение является всемирным. Все 

Национальные общества пользуются равными правами и обязаны оказывать помощь друг 

другу.»; 

пункт 1.6. считать пунктом 2.6.; 

пункт 1.7. считать пунктом 2.7.; 

в пункте 2.7. перед словом «вмешательство» дополнить словом «незаконное»; 

пункт 1.8. считать пунктом 2.8.; 

в пункте 2.8.: 

в предложении первом слова «организаций, входящих в структуру» заменить словами 

«структурных подразделений»; 

во втором предложении после слова «нижестоящих» знак «.» исключить и дополнить 

словами «структурных подразделений.»; 

пункт 1.9. считать пунктом 2.9.; 

пункт 1.10. считать пунктом 2.10. и изложить в следующей редакции: 

«2.10. Полное официальное наименование Общества:  

• на государственном языке: «Қазақстан Республикасының Қызыл Ай Қоғамы» Қоғамдық 

бiрлестiгi;  

• на русском языке: Общественное объединение «Общество Красного Полумесяца 

Республики Казахстан»; 

• на английском языке: Public Union «Red Crescent Society of the Republic of Kazakhstan».  

Краткое наименование Общества: 

• на государственном языке: Қазақстанның Қызыл Айы или ҚР ҚАҚ; 

• на русском языке: Красный Полумесяц Казахстана или ОКП РК; 

• на английском языке: Red Crescent of Kazakhstan или RCS RK.»; 

пункт 1.11. считать пунктом 2.11.; 

пункт 1.12. считать пунктом 2.12.; 

пункт 1.13. считать пунктом 2.13.  

в пункте 2.13. слово «Исполнительного» заменить словом «Национального»; 

5) статью 2 считать статьей 3; 

6) заголовок статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Правовой статус Общества»; 

7) в статье 3: 

пункт 2.1. считать пунктом 3.1. и изложить в следующей редакции: 

«3.1. Общество по своей организационно-правовой форме является добровольной, 

гуманитарной, благотворительной некоммерческой организацией в форме общественного 

объединения, действующего в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и 

законодательными актами Республики Казахстан по вопросам, касающимся его 

деятельности, а также настоящим Уставом. Общество официально признано Указом 

Президента Республики Казахстан № 720 от 17 апреля 1992 года и Постановлением 
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Верховного Совета Республики Казахстан № 2060-XII от 31 марта 1993 года, согласно 

Женевским Конвенциям 1949 года, Уставу Международного Движения и соответствующих 

Резолюций, принятых Международной Конференцией Красного Креста и Красного 

Полумесяца, как единое Общество Красного Полумесяца, которое действует на всей 

территории Республики Казахстан.»; 

пункт 2.2. считать пунктом 3.2.; 

пункт 2.3. считать пунктом 3.3. и изложить в следующей редакции: 

«3.3. Общество в своей деятельности основывается на принципах законности, гласности, 

независимости, самоуправления, автономности по отношению к государственным 

структурам. Деятельность Общества обусловлена согласованными мандатами и ролями 

национального общества, определенными Уставом Международного Движения, 

резолюциями Совета Делегатов и Международной Конференции Красного Креста и Красного 

Полумесяца. 

Для выполнения определенных проектов Общество может иметь соглашения по 

сотрудничеству с другими организациями, заключать от своего имени соглашения, договоры, 

контракты, быть истцом или ответчиком в суде.»; 

пункт 2.4. считать пунктом 3.4.; 

в пункте 3.4. слова «(филиалами, представительствами, местными организациями)» 

заменить словами «(филиалами и представительствами)»; 

пункт 2.5. считать пунктом 3.5.; 

пункт 2.6. считать пунктом 3.6.; 

8) в Разделе III слова «(Эмблема, флаг)» исключить; 

9) статью 3 считать статьей 4; 

10) заголовок статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Эмблема и флаг Общества»; 

11) в статье 4: 

пункт 3.1. считать пунктом 4.1. и изложить в следующей редакции: 

«4.1. Общество имеет свою символику и в качестве отличительного знака использует 

эмблему и логотип, состоящий из красного полумесяца на белом фоне, обращенный 

открытыми концами влево (эскиз эмблемы прилагается) и названия «Қазақстанның Қызыл 

Айы» или «Красный Полумесяц Казахстана» или «Red Crescent of Kazakhstan», а также 

флаги, значки, полиграфическая, сувенирная и иная продукция с изображением эмблемы. 

Эмблема Общества в установленном порядке защищается и используется в соответствии с 

нормами, содержащимися в Женевских Конвенциях 1949 г., Дополнительных Протоколах к 

ним 1977 и 2005 гг. и Закона Республики Казахстан «Об эмблеме и отличительном знаке 

медицинской службы Вооруженных Сил Республики Казахстан» №268-II от 14 декабря 2001 

года.»; 

пункт 3.2. считать пунктом 4.2.; 

пункт 3.3. считать пунктом 4.3.; 

пункт 3.4. считать пунктом 4.4.; 

в пункте 4.4. слово «знак» заменить словом «логотип», в тексте слова «красного 

полумесяца» заменить словами «Красного Полумесяца»; 

пункт 3.5. считать пунктом 4.5. и изложить в следующей редакции: 

«4.5. Общество обеспечивает надлежащее использование эмблемы работниками, 

волонтерами и членами Общества, его структурными подразделениями в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи.  

Использование эмблемы Общества регулируется внутренними нормативными 

документами Общества.»; 
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пункт 3.6. считать пунктом 4.6. и изложить в следующей редакции: 

«4.6. Флаг Общества по дизайну представляет собой белое полотно прямоугольной 

формы с эмблемой в центре. Размер флага и дизайн утверждаются внутренними 

нормативными документами Общества.»; 

12) статью 4 считать статьей 5; 

13) статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Основная цель (миссия) Общества – предотвращать и облегчать страдания людей с 

сохранением уважения к человеческому достоинству и без дискриминации по 

национальному, расовому, половому признакам, религиозным, политическим убеждениям, по 

признакам языка, наличия инвалидности и социального положения, гражданства, возраста 

или по любой другой аналогичной причине.»; 

14) статью 5 считать статьей 6; 

15) заголовок статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Предмет деятельности и уставные задачи Общества»; 

16) в статье 6: 

пункт 5.1. считать пунктом 6.1.; 

пункт 5.2. считать пунктом 6.2.; 

в пункте 6.2. перед словом «чрезвычайных» дополнить словом «иных»; 

пункт 5.3. считать пунктом 6.3.; 

пункт 5.4. считать пунктом 6.4.; 

в пункте 6.4. перед словом «Движения» дополнить словом «Международного», слова 

«Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца и» исключить; 

пункт 5.5. считать пунктом 6.5.; 

в пункте 6.5. «спец. поселении» заменить словом «спецпоселении»; 

пункт 5.6. считать пунктом 6.6. и изложить в следующей редакции: 

 «6.6. участие в государственных программах, акциях и мероприятиях, не 

противоречащих Основополагающим принципам Международного Движения, уставным 

задачам Общества и направленным на распространение знаний о гуманитарных ценностях, 

охрану здоровья людей, профилактику заболеваний. Осуществление программ по 

информированию и обучению правилам оказания первой помощи и действиям при ЧС;»; 

пункт 5.7. считать пунктом 6.7.; 

пункт 5.8. считать пунктом 6.8.; 

в пункте 6.8. слово «добровольцев» заменить словом «волонтеров»; 

пункт 5.9. считать пунктом 6.9.; 

пункт 5.10. считать пунктом 6.10.; 

пункт 5.11. считать пунктом 6.11.; 

пункт 5.12. считать пунктом 6.12.; 

пункт 5.13. считать пунктом 6.13.; 

пункт 5.14. считать пунктом 6.14.; 

пункт 5.15. считать пунктом 6.15. и изложить в следующей редакции: 

«6.15. развитие и поддержка волонтерских инициатив и объединений;»; 

пункт 5.16. считать пунктом 6.16.; 

в пункте 6.16. после слова «Общества» знак «;» заменить знаком «,» и дополнить словами 

«а также проведение опросов и исследований по направлениям деятельности Общества;» 

пункт 5.17. считать пунктом 6.17.; 

в пункте 6.17. слова «позитивно влияющих» заменить словом «направленных»; 

17) статью 6 считать статьей 7; 

18)  в статье 7: 
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пункт 6.1. считать пунктом 7.1.; 

подпункт 6.1.1. считать подпунктом 7.1.1.; 

в подпункте 7.1.1. слово «добровольцев» заменить словом «волонтеров»; 

подпункт 6.1.2. считать подпунктом 7.1.2. и изложить в следующей редакции: 

«7.1.2. создавать, реорганизовывать, ликвидировать и изменять свою организационную 

структуру, иметь структурные подразделения, созданные по административно-

территориальному и производственному принципам;»; 

подпункт 6.1.3. считать подпунктом 7.1.3. и изложить в следующей редакции: 

«7.1.3. выступать учредителем и соучредителем предприятий, организаций и 

учреждений, необходимых для осуществления своей деятельности на территории Республики 

Казахстан и за ее пределами для достижения уставных задач Общества;»; 

подпункт 6.1.4. исключить; 

подпункт 6.1.5. считать подпунктом 7.1.4.; 

в подпункте 7.1.4. слово «гражданам» исключить, слова «медико-социальные комнаты» 

заменить словами «и другие учреждения по предоставлению услуг по реабилитации, 

социализации и уходу;»; 

подпункт 6.1.6. считать подпунктом 7.1.5.; 

в подпункте 7.1.5. слова «издательско-полиграфическую деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, иметь свой печатный орган;» заменить словами 

«издательскую деятельность, учреждать собственные средства массовой информации в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;»; 

подпункт 6.1.7. считать подпунктом 7.1.6.; 

подпункт 6.1.8. считать подпунктом 7.1.7.; 

подпункт 6.1.9. считать подпунктом 7.1.8.; 

в подпункте 7.1.8. после слова «соглашений» знак «,» заменить словами «и иных», слово 

«контрактов,» исключить и перед словом «Движения» дополнить словом «Международного»; 

подпункт 6.1.10. считать подпунктом 7.1.9.; 

подпункт 6.1.11. считать подпунктом 7.1.10. и изложить в следующей редакции: 

«7.1.10. выпускать и реализовывать купоны, лотерейные билеты и другие ценные бумаги 

Общества, а также нагрудные знаки, вымпелы, различную сувенирную и полиграфическую 

продукцию с эмблемой, наименованием и призывами Общества;»; 

подпункт 6.1.12. считать подпунктом 7.1.11.; 

подпункт 6.1.13. считать подпунктом 7.1.12.; 

подпункт 6.1.14. считать подпунктом 7.1.13.; 

подпункт 6.1.15. считать подпунктом 7.1.14.; 

в подпункте 7.1.14. после слова «законодательством» знак «;» заменить словами 

«Республики Казахстан;»; 

подпункт 6.1.16. считать подпунктом 7.1.15.; 

подпункт 6.1.17. считать подпунктом 7.1.16.; 

подпункт 6.1.18. считать подпунктом 7.1.17.; 

в подпункте 7.1.17. после слова «законодательству» знак «;» заменить словами 

«Республики Казахстан;»; 

подпункт 6.1.19. считать подпунктом 7.1.18.; 

подпункт 6.1.20. считать подпунктом 7.1.19.; 

в подпункте 7.1.19. слово «сотрудников» заменить словом «работников», слово 

«добровольцев» заменить словом «волонтеров»; 

подпункт 6.1.21. считать подпунктом 7.1.20.; 

подпункт 6.1.22. считать подпунктом 7.1.21.; 
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пункт 6.2. считать пунктом 7.2.; 

подпункт 6.2.1. считать подпунктом 7.2.1.; 

в подпункте 7.2.1. перед словом «Движения» дополнить словом «Международного»; 

подпункт 6.2.2. считать подпунктом 7.2.2.; 

подпункт 6.2.3. считать подпунктом 7.2.3.; 

в подпункте 7.2.3. слово «текущей» заменить словом «своей»; 

подпункт 6.2.4. считать подпунктом 7.2.4.; 

подпункт 6.2.5. считать подпунктом 7.2.5.; 

в подпункте 7.2.5. слово «МФ ОКК И КП» заменить словами «Международную 

Федерацию»; 

подпункт 6.2.6. считать подпунктом 7.2.6.; 

подпункт 6.2.7. считать подпунктом 7.2.7.; 

подпункт 6.2.8. считать подпунктом 7.2.8.; 

19) в Раздел VI добавить заголовок: 

«Статья 8. Условия осуществления предпринимательской деятельности Общества»; 

20) статью 8 изложить в следующей редакции: 

«8.1. Любая предпринимательская деятельность, осуществляемая Обществом, ограничена 

видами деятельности, которые не противоречат и находятся в соответствии с 

Основополагающими принципами и миссией Общества, а также соответствующими 

правилами и политикой Международного Движения. 

8.2. Общество может осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения 

своих уставных задач в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Доходы от предпринимательской деятельности Общества подлежат налогообложению в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Доходы от предпринимательской деятельности Общества не могут распределяться между 

членами Общества и направляются на реализацию уставных задач. 

8.3 Для осуществления отдельных видов деятельности Общество получает лицензию в 

государственных органах Республики Казахстан в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан.»; 

21) статью 7 считать статьей 9; 

22) в заголовке статьи 9 слова «Члены и добровольцы Общества» заменить словами 

«Члены Общества»; 

23) в статье 9: 

пункт 7.1. исключить; 

пункт 7.2. считать пунктом 9.1. и изложить в следующей редакции: 

«9.1. Членами Общества могут быть граждане Республики Казахстан, достигшие 18-

летнего возраста, признающие и выполняющие Устав Общества, уплачивающие 

вступительные и ежегодные членские взносы, зарегистрированные в одной из структурных 

подразделений Общества, независимо от национального, расового, полового признака, 

религиозных, политических убеждений, языка, социального положения, возраста, 

инвалидности или от какого-либо другого критерия.  

Иностранные граждане или лица без гражданства могут быть членами Общества на 

общих основаниях, если это не противоречит законодательным актам Республики 

Казахстан.»; 

пункт 7.3. считать пунктом 9.2.; 

пункт 7.4. считать пунктом 9.3.; 

пункт 7.5. считать пунктом 9.4. и изложить в следующей редакции: 
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«9.4. Прием в члены Общества осуществляют филиалы Общества по заявлению об этом 

желающего лица. 

Каждому, вновь вступившему в Общество, выдается членский билет. Уплата 

вступительного и ежегодного членского взноса в размерах, установленными Национальным 

Советом Общества производится всеми разрешенными формами оплаты в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. Учет членов Общества осуществляется филиалами 

Общества. Решение о приёме юридического лица в качестве коллективного члена Общества, 

а также о его выходе из членства принимают Президиумы филиалов Общества на основании 

протокола собрания трудового коллектива.»; 

пункт 7.6. считать пунктом 9.5.; 

подпункт 7.6.1. считать подпунктом 9.5.1.; 

подпункт 7.6.2. считать подпунктом 9.5.2.; 

подпункт 7.6.3. считать подпунктом 9.5.3. и изложить в следующей редакции: 

«9.5.3. исключения из Общества по решению филиала или представительства Общества в 

связи с грубым нарушением членом Общества настоящего Устава и принципов 

Международного Движения, распространением конфиденциальной информации (в том числе 

информации и документов, предназначенных для служебного пользования), недостоверных и 

иных сведений, порочащих и подрывающих имидж Общества и его репутацию, либо 

неоднократного умышленного неисполнения решений органов руководства и управления, 

при этом такое решение оформляется протоколом, и исключаемое лицо информируется о 

принятом решении;»; 

подпункт 7.6.4. считать подпунктом 9.5.4.; 

подпункт 7.6.5. считать подпунктом 9.5.5.; 

подпункт 7.6.6. считать подпунктом 9.5.6.; 

подпункт 7.6.7. считать пунктом 9.6. и изложить в следующей редакции: 

«9.6. Члены Общества, в отношении которых принято решение о приостановлении их 

членства либо об исключении из членов Общества, имеют право на то, чтобы их 

своевременно проинформировали об этом решении. Исключенный член Общества имеет 

право подать апелляцию в Комитет по этике и разрешению споров, который создается 

Национальным Советом Общества для беспристрастного урегулирования всех спорных 

вопросов. Решение Комитета по этике и разрешению споров является основанием для 

принятия Национальным Советом Общества окончательного решения.»; 

пункт 7.7. считать пунктом 9.7.; 

пункт 7.8. считать пунктом 9.8.; 

в пункте 9.8. слово «Исполнительным» заменить словом «Национальным»; 

24) статью 8 считать статьей 10; 

25) в статье 10: 

пункт 8.1. считать пунктом 10.1.;  

подпункт 8.1.1. считать подпунктом 10.1.1.; 

в подпункте 10.1.1. слова «в состав органов руководства и другие выборные органы 

Общества» заменить словами «во все выборные органы Общества в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом»; 

подпункт 8.1.2. считать подпунктом 10.1.2. и изложить в следующей редакции: 

«10.1.2. получать уведомления о соответствующих мероприятиях Общества и 

приглашения для их посещения, когда их участие необходимо;»; 

подпункт 8.1.3. считать подпунктом 10.1.3.; 

подпункт 8.1.4. считать подпунктом 10.1.4.; 

подпункт 8.1.5. исключить; 
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подпункт 8.1.6. считать подпунктом 10.1.5.; 

подпункт 8.1.7. считать подпунктом 10.1.6.; 

подпункт 8.1.8. считать подпунктом 10.1.7.; 

подпункт 8.1.9. считать подпунктом 10.1.8.; 

подпункт 8.2. считать подпунктом 10.2.; 

подпункт 8.3. считать подпунктом 10.3.; 

26) статью 9 считать статьей 11; 

27) в статье 11: 

пункт 9.1. считать пунктом 11.1; 

подпункт 9.1.1. считать подпунктом 11.1.1.; 

в подпункте 11.1.1. перед словом «признавать» дополнить словом «знать,»; 

подпункт 9.1.2. считать подпунктом 11.1.2.; 

в подпункте 11.1.2. перед словом «соблюдать» дополнить словом «уважать,»; 

подпункт 9.1.3. считать подпунктом 11.1.3.; 

подпункт 9.1.4. считать подпунктом 11.1.4.; 

подпункт 9.1.5. считать подпунктом 11.1.5.; 

подпункт 9.1.6. считать подпунктом 11.1.6.; 

подпункт 9.1.7. считать подпунктом 11.1.7. и изложить в следующей редакции: 

«11.1.7. способствовать укреплению авторитета Общества, материальной базы и беречь 

его имущество;»; 

подпункт 9.1.8. считать подпунктом 11.1.8.; 

в подпункте 11.1.8. слово «добровольцев» заменить словом «волонтеров»; 

дополнить подпунктами 11.1.9. и 11.1.10 следующего содержания: 

«11.1.9. соблюдать внутренние правила, регламенты, положения, политику и все 

процедуры Общества в отношении его членов; 

11.1.10. соблюдать правовые обязательства Общества касательно использования его 

эмблемы.»; 

28) наименование Раздела VIII изложить в следующей редакции: 

«Раздел VIII. Волонтеры Общества»; 

29) статью 10 считать статьей 12; 

заголовок статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Статус волонтеров Общества»; 

30) в статье 12: 

пункт 10.1. считать пунктом 12.1. и изложить в следующей редакции: 

«12.1. Статус, права, обязанности, порядок учета, вовлечение волонтеров в деятельность 

Общества, руководство волонтерской деятельностью определяются законодательством 

Республики Казахстан о волонтерской деятельности и внутренними документами 

Общества.»; 

пункт 10.2. считать пунктом 12.2. и изложить в следующей редакции: 

«12.2. При изъявлении желания волонтер Общества может стать членом Общества.»; 

дополнить пунктами 12.3. и 12.4. следующего содержания: 

«12.3. Волонтеры не имеют имущественных прав на собственность Общества. 

12.4. Правила наложения дисциплинарных взысканий и разрешения споров, а также 

соответствующие гарантии соблюдения установленного порядка, распространяются и на 

волонтеров.»; 

31) после статьи 10 добавить две новые статьи и изложить их в следующей редакции: 

 «Статья 13. Права волонтеров Общества 

Волонтер Общества имеет право: 
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13.1. получать соответствующую поддержку, например, в виде вводного инструктажа 

или соответствующего обучения для выполнения заданий в качестве добровольца; 

13.2. участвовать в разработке и повышении эффективности мероприятий Общества; 

13.3. во время взаимодействия с Обществом пользоваться его защитой и поддержкой в 

пределах полномочий Общества.  

Статья 14. Обязанности волонтеров Общества 

Волонтеры Общества обязаны: 

14.1. соблюдать Основополагающие Принципы Международного Движения; 

14.2. соблюдать положения нормативных документов Общества, в том числе касающиеся 

использования эмблемы; 

14.3. соблюдать внутренние правила Общества, касающиеся волонтеров, включая кодекс 

поведения.»; 

32) Раздел VIII считать Разделом IX, наименование Раздела IX изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел IX. Организационная структура Общества»; 

33) статью 11 считать статьей 15 и заголовок статьи 15 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 15. Состав организационной структуры Общества»; 

34) в статье 15: 

пункт 11.1. считать пунктом 15.1; 

подпункт 11.1.1. считать подпунктом 15.1.1.; 

подпункт 11.1.2. считать подпунктом 15.1.2. и изложить в следующей редакции: 

«15.1.2. филиалы (представительства) Общества (областные, городские, 

территориальные);»; 

подпункт 11.1.3. исключить; 

подпункт 11.1.4. считать подпунктом 15.1.3.; 

в подпункте 15.1.3. в конце дополнить предложением следующего содержания: 

«Низовые структуры, ячейки волонтеров не входят в организационную структуру 

Общества.»; 

35) статью 12 считать статьей 16 и изложить в следующей редакции: 

«16.1. Руководство Общества 

Руководство Общества призвано выражать и принимать решения, реализующие цели, 

задачи Общества в рамках настоящего Устава. Руководством Общества являются: 

 на республиканском уровне:  

16.1.1. Съезд; 

16.1.2. Национальный Совет; 

16.1.3. Почетный Президент; 

16.1.4. Президент; 

16.1.5. Вице-президенты; 

16.1.6. Казначей. 

на уровне филиалов Общества: 

16.1.7. Конференция;  

16.1.8. Президиум. 

16.2. Управление Общества 
Управление Общества реализует и претворяет в жизнь все решения, принимаемые 

высшим руководством Общества. Управлением Общества являются: 

на республиканском уровне  

16.2.1. Национальный Комитет (штаб-квартира), высший исполнительный орган 

Общества; 
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16.2.2. Генеральный Директор является руководителем высшего исполнительного органа 

Общества. 

на уровне филиалов Общества  

16.2.3. Директор филиала.»; 

36) статью 13 считать статьей 17; 

37) в статье 17: 

пункт 13.1. считать пунктом 17.1.; 

подпункт 13.1.1. считать подпунктом 17.1.1.; 

в подпункте 17.1.1. после слова «Вице-президенты» дополнить словами «и Казначей»; 

подпункт 13.1.2. исключить; 

подпункт 13.1.3. считать подпунктом 17.1.2.; 

в подпункте 17.1.2. слова «и Исполнительного» исключить; 

подпункт 13.1.4. считать подпунктом 17.1.3.; 

подпункт 13.1.5. считать подпунктом 17.1.4.; 

в подпункте 17.1.4. слова «Делегат конференции,» исключить; 

подпункт 13.1.7. исключить; 

пункт 13.2. считать пунктом 17.2. и изложить в следующей редакции: 

«17.2. Анкеты кандидатов в члены руководства, перечисленных в п.16.1. данного Устава, 

должны быть распространены заранее до даты проведения выборов.»; 

пункт 13.3. считать пунктом 17.3. 

подпункт 13.3.1. считать подпунктом 17.3.1. и изложить в следующей редакции: 

«17.3.1. наличие высшего образования;»; 

подпункт 13.3.2. считать подпунктом 17.3.2. и изложить в следующей редакции: 

«17.3.2. опыт участия в деятельности Обществ Красного Полумесяца / Красного Креста, а 

для кандидата на пост Президента стаж работы в Обществе на руководящей должности не 

менее 5 лет, на пост Вице-президентов и Казначея Общества стаж работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет, на пост Казначея дополнительно опыт работы с финансами;»; 

подпункт 13.3.3. считать подпунктом 17.3.3. и изложить в следующей редакции: 

«17.3.3. отсутствие потенциального или реального конфликта интересов, либо ситуаций, 

которые могут быть восприняты как конфликт интересов.»; 

дополнить пунктами 17.4. и 17.5. следующего содержания: 

«17.4.  Выборы должны быть свободными и справедливыми, и проходить открытым или 

тайным голосованием по решению делегатов съезда. 

17.5. Общество стремится к гендерному балансу, представительству молодежи и 

этнических меньшинств в органах руководства Общества.»; 

38) после статьи 13 дополнить новую статью 18 следующего содержания: 

«Статья 18. Почетный Президент Общества 

18.1. Почетный Президент Общества избирается съездом Общества простым 

большинством голосов из числа присутствующих делегатов съезда.  

18.2. Права и обязанности Почетного Президента Общества регламентируются 

внутренним Положением, принимаемым Национальным Советом Общества.»; 

39) статью 14 считать статьей 19 и изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Кодекс поведения членов органов руководства Общества 

19.1. Члены органов руководства Общества всех уровней после их избрания принимают 

следующие обязательства: 

19.1.1. всегда действовать в соответствии с Основополагающими принципами 

Международного Движения; 

19.1.2. всегда строго следовать положениям и требованиям Устава Общества; 
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19.1.3. демонстрировать наивысшие стандарты личной этики;  

19.1.4. действовать добросовестно и в интересах Общества;  

19.1.5. действовать с разумной осторожностью и осмотрительностью; 

19.1.6. не использовать неправомерно информацию или служебное положение, 

соблюдать конфиденциальность информации, требующей особого обращения; 

19.1.7. раскрывать конфликт интересов и разрешать его, а если конфликт интересов 

является серьезным и носит постоянный характер, то уйти в отставку с выборной должности 

и, на промежуточном этапе, воздерживаться от голосования; 

19.1.8. не злоупотреблять властью или полномочиями, например, используя активы 

Общества в личных целях; 

19.1.9. не нарушать политику и правила Общества; 

19.1.10. не допускать всех форм мошенничества и коррупции; 

19.1.11. не допускать всех форм домогательств, включая сексуальные;  

19.1.12. пропагандировать сотрудничество, совместную работу и партнерские отношения 

среди членов руководства Общества; 

 19.2. Члены руководства должны ознакомиться и подписать кодекс поведения, где 

прописаны их обязательства. 

19.3. Кодекс поведения членов органов руководства Общества утверждается 

Национальным Советом Общества.». 

40) статью 15 считать статьей 20; 

41) в статье 20: 

пункт 15.1. считать пунктом 20.1.; 

пункт 15.2. считать пунктом 20.2.; 

в пункте 20.2.: 

в предложении первом слово «Исполнительным» заменить словом «Национальным»; 

в предложении первом слово «восемь» заменить словом «пять»; 

во втором предложении слово «Исполнительный» заменить словом «Национальный»; 

в предложении третьем слово «Исполнительный» заменить словом «Национальный»; 

в предложении третьем после слова «дату,» дополнить словом «время,»; 

пункт 15.3. считать пунктом 20.3.; 

в пункте 20.3.: 

в предложении первом слова «более половины (50%+1)» заменить словом «2/3»; 

во втором предложении слова «по простому большинству» заменить словом «простым 

большинством»; 

в предложении четвертом после слова «указанием» дополнить словами «проекта 

повестки дня съезда,»; 

в предложении четвертом после слова «даты,» дополнить словом «времени,»; 

в конце дополнить предложением следующего содержания: 

«Порядок голосования – тайное или открытое – определяется Съездом.»; 

пункт 15.4. считать пунктом 20.4.; 

подпункт 15.4.1. считать подпунктом 20.4.1.; 

подпункт 15.4.2. считать подпунктом 20.4.2.; 

в подпункте 20.4.2. перед словом «Движения» дополнить словом «Международного»; 

подпункт 15.4.3. считать подпунктом 20.4.3.; 

подпункт 15.4.4. считать подпунктом 20.4.4.; 

подпункт 15.4.5. считать подпунктом 20.4.5.; 

подпункт 15.4.6. считать подпунктом 20.4.6.; 

в подпункте 20.4.6. слова «Ревизионной комиссии» заменить словом «Казначея»; 
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подпункт 15.4.7. считать подпунктом 20.4.7. и изложить в следующей редакции: 

«20.4.7. избрание Национального Совета, Почетного Президента, Президента, Вице-

президентов и Казначея Общества, утверждение состава резерва кандидатов для замены 

членов Национального Совета, не исполняющих свои обязательства или выбывших по 

объективным причинам;»; 

подпункт 15.4.8. считать подпунктом 20.4.8.; 

пункт 15.5. считать пунктом 20.5.; 

в пункте 20.5. слова «По решению Исполнительного» заменить словами «Решением 

Национального»; 

пункт 15.6. считать пунктом 20.6. и изложить в следующей редакции: 

«20.6. Президент Общества председательствует на съезде. В случае отсутствия 

Президента Общества, председательствует на съезде один из членов Национального Совета. 

Ведение протокола съезда осуществляет рабочий орган съезда – секретариат, 

количественный и качественный состав которого предлагается Советом делегатов и 

утверждается съездом. 

Решения съезда оформляются протоколом, подлежащим подписанию председателем 

съезда и представителем секретариата съезда.». 

42) статью 16 считать статьей 21; 

43) в статье 21: 

пункт 16.1. считать пунктом 21.1. и изложить в следующей редакции: 

«21.1. Руководящим органом съезда является Совет делегатов, включающий по одному 

делегату от каждого филиала Общества. Кандидатуру делегата для участия в Совете 

делегатов определяет конференция филиала Общества. 

Председателем Совета делегатов является Президент Общества. 

Вице-президенты и Казначей Общества входят в Совет делегатов по должности. 

Секретарь Совета делегатов избирается из числа присутствующих членов Совета 

делегатов или работников Национального Комитета. 

Совет делегатов принимает полномочия от Национального Совета за один день до 

открытия съезда. Совет делегатов считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины от общего состава Совета делегатов. Решения Совета делегатов принимаются 

путем открытого голосования простым большинством голосов (50% + 1) присутствующих 

членов Совета делегатов.»; 

пункт 16.2. считать пунктом 21.2.; 

подпункт 16.2.1. считать подпунктом 21.2.1.; 

подпункт 16.2.2. считать подпунктом 21.2.2.; 

в подпункте 21.2.2. слова «количественный и качественный составы» заменить словами 

«формирует предложения по количественному и качественному составу»; 

подпункт 16.2.3. считать подпунктом 21.2.3. и изложить в следующей редакции: 

«21.2.3. обсуждает и предлагает на рассмотрение съезда кандидатуры для избрания на 

должность Почетного Президента, Президента, Вице-президентов, Казначея, качественный 

состав Национального Совета Общества, а также состав резерва кандидатов для замены 

членов Национального Совета. Резерв кандидатов формируется из делегатов съезда;»; 

подпункт 16.2.4. считать подпунктом 21.2.4.; 

в подпункте 21.2.4. слово «обсуждает» заменить словом «рассматривает»; 

пункт 16.3. считать пунктом 21.3.; 

в пункте 21.3. после слова «голосованием» дополнить словом «простым»; 

дополнить пунктами 21.4. и 21.5. следующего содержания: 
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«21.4. Заседание Совета делегатов оформляется протоколом, подлежащим подписанию 

председателем. Решения, принятые Советом делегатов, оформляются приложениями к 

протоколу.  

21.5. Все решения, принятые Советом делегатов, являются проектами решений съезда и 

предлагаются к обсуждению на съезде Общества от лица Совета делегатов.»; 

44) статью 17 считать статьей 22; 

45) в статье 22: 

пункт 17.1. считать пунктом 22.1.; 

в пункте 22.1. после слов «Президент Общества» знак «.» исключить и дополнить 

словами «, либо лицо, его замещающее по письменному поручению Президента Общества, 

или один из Вице-президентов Общества. Секретарь Национального Совета избирается на 

каждом заседании из числа присутствующих на данном заседании. В случае проведения 

заседания опросным путем или при удаленном участии членов Национального Совета, 

секретарь назначается Председателем Национального Совета из числа работников 

Национального Комитета Общества.»; 

пункт 17.2. считать пунктом 22.2.; 

в пункте 22.2. цифру «8» заменить цифрой «5», а цифру «29» цифрой «11»; 

пункт 17.3. считать пунктом 22.3. и изложить в следующей редакции: 

«22.3. Национальный Совет проводит свои очередные заседания не реже двух раз в год. 

По отдельным вопросам Национальный Совет Общества вправе принимать решения путем 

проведения заочного голосования (опросным путем). При необходимости, для оперативного 

принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции Национального Совета, 

допускается принятие Президентом Общества соответствующего решения о проведении 

заседания Национального Совета посредством заочного голосования (опросным путем).»; 

пункт 17.4. считать пунктом 22.4. и изложить в следующей редакции: 

«22.4. Внеочередное заседание Национального Совета может быть созвано по 

инициативе Президента, а в его отсутствие – лицом, его замещающим по письменному 

поручению Президента, или по требованию более половины членов Национального Совета.»; 

дополнить пунктами 22.5., 22.6, 22.7., 22.8., 22.9., 22.10. и 22.11. следующего содержания: 

«22.5. Заседания Национального Совета могут проводится с удаленным участием членов 

Национального Совета с использованием онлайн-сервисов и информационных технологий. 

22.6. Решения Национального Совета принимаются простым большинством голосов его 

членов. Процедура голосования определяется Национальным Советом. Решения 

Национального Совета могут приниматься посредством заочного голосования (опросным 

путем), такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение в установленном законом порядке. 

22.7. В случае невозможности участия члена Национального Совета в заседании по 

уважительной причине, он/она может выдать нотариально заверенную доверенность 

третьему лицу совершать от его/её имени все фактические и юридические действия, 

связанные с участием, голосованием и правом подписи. 

22.8. Выбывшие по объективным причинам или не исполняющие свои обязательства 

(неучастие в 3-х заседаниях без уважительной причины) члены Национального Совета 

кооптируются из состава резерва кандидатов, утвержденного съездом Общества. 

22.9. Состав Национального Совета каждые пять лет меняется не менее, чем на 1/3.  

22.10. Кооптацией может быть заменено не более 1/3 от утвержденного съездом состава 

членов Национального Совета Общества. 
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22.11. Решения Национального Совета Общества оформляются соответствующими 

протоколами. Протокол заседания Национального Совета Общества подписывается 

председательствующим на заседании и назначенным секретарем, ведущим протокол.»; 

пункт 17.5. считать пунктом 22.12.; 

в пункте 22.12.: 

подпункт 17.5.1. считать подпунктом 22.12.1.; 

в подпункте 22.12.1. слова «, рассчитанные сроком на два года» исключить; 

подпункт 17.5.2. считать подпунктом 22.12.2.; 

подпункт 17.5.3. считать подпунктом 22.12.3.; 

подпункт 17.5.4. считать подпунктом 22.12.4.; 

подпункт 17.5.5. считать подпунктом 22.12.5.; 

в подпункте 22.12.5. слова «органов руководства филиалов, местных организаций» 

заменить словами «Президиумов филиалов»; 

дополнить подпунктами 22.12.6., 22.12.7., 22.12.8., 22.12.9., 22.12.10., 22.12.11., 22.12.12., 

22.12.13., 22.12.14., 22.12.15., 22.12.16., 22.12.17. и  22.12.18. следующего содержания: 

«22.12.6. утверждает организационную структуру Общества, принимает решения о 

создании, реорганизации или ликвидации филиалов, учреждений и предприятий Общества; 

22.12.7. осуществляет оценку деятельности Генерального Директора Общества, 

утверждает его/ее отчеты; 

22.12.8. утверждает и вносит изменения в структуру Национального Комитета на 

основании рекомендаций Генерального Директора Общества, которые касаются высших 

должностей управления, в Положение о филиалах Общества, Процедурные Правила 

(Регламент) Общества, «Положение о финансово-хозяйственной деятельности Общества» и 

другие нормативные документы Общества; 

22.12.9. устанавливает политику в отношении работников и волонтеров Общества; 

22.12.10. принимает решения о временном возложении полномочий Президента 

Общества на одного из Вице-президентов, или членов Национального Совета, в случае 

досрочного прекращения Президентом Общества своих полномочий по каким-либо 

объективным причинам; 

22.12.11. по рекомендации Президента Общества назначает /освобождает от должности 

Генерального Директора Общества. Определяет критерии для отбора кандидатов на 

должность Генерального Директора;  

22.12.12. создает постоянный Комитет по делам молодежи в качестве своего 

вспомогательного органа, утверждает Положение о Комитете по делам молодежи; 

22.12.13. создает постоянный Комитет по этике и разрешению споров из числа сторонних 

членов Общества, а также при необходимости временные или постоянные комиссии для 

оперативного решения вопросов по основным направлениям деятельности Общества, 

утверждает положения о них, состав, полномочия; 

22.12.14. утверждает Положение о наградах и отличиях Общества, выдвигает 

кандидатуры для представления к наградам Республики Казахстан и международным 

наградам;  

22.12.15. утверждает размеры членских взносов и ежегодных безвозмездных отчислений 

филиалами, предприятиями и учреждениями в централизованный Фонд Общества, а также 

принимает решения об освобождении их полностью или частично от уплаты указанных 

отчислений на определенный период времени; 

22.12.16. рассматривает и решает организационные, финансово-хозяйственные и другие 

вопросы деятельности Общества; 
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22.12.17. согласовывает (одобряет) совершение сделок с недвижимым имуществом 

Общества, в том числе и по его отчуждению; 

22.12.18. утверждает кодексы поведения членов выборных органов, работников, членов и 

волонтеров Общества;»; 

подпункт 17.5.6. считать подпунктом 22.12.19.; 

подпункт 17.5.7. исключить; 

пункт 17.6. считать пунктом 22.13. и изложить в следующей редакции: 

«22.13. При возникновении вакансии на должности Вице-президента, Национальным 

Советом может быть утверждена кандидатура исполняющего обязанности Вице-президента 

по представлению Президента Общества.»; 

пункт 17.7. считать пунктом 22.14. и изложить в следующей редакции: 

«22.14. Постановления Национального Совета принимаются при кворуме не менее 7 

членов, решением простого большинства голосов и подписываются Президентом 

Общества.»; 

пункт 17.8. считать пунктом 22.15. и изложить в следующей редакции: 

«22.15. В особых случаях Президентом или по инициативе более половины членов 

Национального Совета может быть созвано внеочередное заседание Национального Совета.»; 

дополнить пункт 22.16. следующего содержания: 

«22.16.  В случае отсутствия кворума председателем принимается решение о созыве 

нового заседания Национального Совета в течение месяца с указанием даты, времени, места 

проведения и участников.»; 

46) статью 18 исключить; 

47) статью 19 считать статьей 23; 

48) в статье 23: 

пункт 19.1. считать пунктом 23.1.; 

в пункте 23.1.: 

в предложении первом слово «представляющий» заменить словом «представляющее»; 

в предложении первом после слова «уровне» знак «.» исключить и дополнить словами «, 

действует от имени Общества без доверенности.»; 

во втором предложении слова «, Исполнительным Советами» заменить словом 

«Советом»; 

во втором предложении перед словом «Движения» дополнить словом 

«Международного»; 

пункт 19.2. считать пунктом 23.2.; 

в пункте 23.2.: 

в предложении первом слова «участия в деятельности Общества Красного Полумесяца» 

заменить словами «руководящей работы в Обществе»; 

в предложении первом слово «восемь» заменить словом «пять»; 

во втором предложении слова «с правом решающего голоса» исключить; 

пункт 19.3. считать пунтком 23.3.; 

подпункт 19.3.1. считать подпунктом 23.3.1.; 

подпункт 19.3.2. считать подпунктом 23.3.2.; 

подпункт 19.3.3. считать подпунктом 23.3.3. и изложить в следующей редакции: 

«23.3.3. руководит работой и председательствует на съезде, Совете делегатов и 

заседаниях Национального Совета Общества;»; 

подпункт 19.3.4. считать подпунктом 23.3.4.; 

подпункт 19.3.5. считать подпунктом 23.3.5.; 
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в подпункте 23.3.5. слово «Исполнительному» заменить словом «Национальному», слово 

«утверждения» заменить словом «назначения»; 

подпункт 19.3.6. считать подпунктом 23.3.6. и изложить в следующей редакции: 

«23.3.6. самостоятельно принимает срочные меры и решения в обстоятельствах, 

требующих безотлагательных действий или в условиях режима чрезвычайного положения в 

период между съездами, заседаниями Национального Совета Общества, когда не 

представляется возможным провести заседания данных органов, но при обязательном 

условии, что представит отчет о принятых мерах на первом же заседании этих органов;»; 

подпункт 19.3.7. считать подпунктом 23.3.7.; 

в подпункте 23.3.7. после слова «Общества» дополнить словами «, а также принимает 

решения о награждении наградами Общества»; 

подпункт 19.3.8. считать подпунктом 23.3.8.; 

в подпункте 23.3.8. слова «, Исполнительным Советами» заменить словом «Советом»; 

пункт 19.4. считать пунктом 23.4. и изложить в следующей редакции: 

«23.4. В случае возникновения вакансий на должность Вице-президентов и Казначея 

между съездами, Президент назначает исполняющего обязанности Вице-президента и 

Казначея из состава Национального Совета Общества или со стороны до проведения 

очередного заседания Национального Совета Общества. На очередном заседании 

Национального Совета Президент предлагает данную кандидатуру для утверждения на 

должность исполняющего обязанности Вице-президента и Казначея.»; 

пункт 19.5. считать пунктом 23.5.; 

в пункте 23.5. слово «Исполнительный» заменить словом «Национальный», после слова 

«очередного» знак «,» исключить; 

49) статью 20 считать статьей 24; 

50) в статье 24: 

пункт 20.1. считать пунктом 24.1.; 

в пункте 24.1.: 

в предложении третьем слово «вице-президентов» заменить словом «Вице-президентов»; 

в предложении четвертом слово «вице-президентов» заменить словом «Вице-

президентов»; 

перед пунктом 20.2. дополнить дополнительный пункт 24.2. следующего содержания: 

«24.2. На вакантную должность Вице-президента Общества может быть подобрана 

кандидатура для исполнения обязанностей из Национального Совета Общества или со 

стороны, отвечающая критериям статьи 17.3.2. Данная кандидатура может быть утверждена 

Национальным Советом Общества по представлению Президента Общества.»; 

пункт 20.2. считать пунктом 24.3. и изложить в следующей редакции: 

«24.3. Полномочия Вице-президентов: 

24.3.1. выполняют обязанности по деятельности Общества, делегированные им 

Президентом Общества; 

24.3.2. выполняют обязанности Президента Общества в период его отсутствия; 

24.3.3. подотчетны Президенту, съезду, Национальному Совету Общества.»; 

51) статью 21 считать статьей 25; 

52) в статье 25: 

пункт 21.1. считать пунктом 25.1. и изложить в следующей редакции: 

«25.1. Генеральный Директор является руководителем высшего исполнительного органа 

– Национального Комитета (штаб-квартиры), управляет его работой и координирует 

деятельность филиалов, учреждений и предприятий Общества.»; 

пункт 21.2. считать пунктом 25.2.; 
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в пункте 25.2.: 

в предложении первом первого абзаца слова «штатным сотрудником, назначается и 

освобождается Исполнительным» заменить словами «работником, назначаемым и 

освобождаемым Национальным»; 

во втором предложении первого абзаца слово «Он» заменить словом «Он(а)»; 

во втором предложении первого абзаца слова «, Исполнительным Советами» заменить 

словом «Советом»; 

после второго предложения первого абзаца дополнить абзац следующим предложением: 

«В случае возникновения вакансии на должность Генерального Директора, в период между 

заседаниями Национального Совета, Президент Общества назначает исполняющего 

обязанности Генерального Директора до очередного заседания Национального Совета 

Общества.»; 

в предложении первом второго абзаца слова «, Исполнительному Совету» исключить; 

во втором предложении второго абзаца слово «участвует» заменить словами «может 

участвовать»; 

во втором предложении второго абзаца слова «, Исполнительного Советов» заменить 

словом «Совета»; 

пункт 21.3. считать пунктом 25.3. и изложить в следующей редакции: 

«25.3. Полномочия Генерального Директора Общества: 

25.3.1. обеспечивает выполнение решений съезда, Национального Совета, Президента 

Общества и отчитывается о их выполнении перед ними; 

25.3.2. представляет Национальному Совету годовой отчет по основной и финансовой 

деятельности за отчетный период, а также план и бюджет на следующий год. Обеспечивает 

выполнение всей деятельности в соответствии с утвержденным бюджетом; 

25.3.3. принимает необходимые меры для обеспечения целостности Общества и единства 

его деятельности, координирует деятельность органов управления филиалов Общества через 

его директоров; 

25.3.4. по поручению Национального Совета Общества, Президента участвует в 

подготовке и проведении Съезда, заседаний Национального Совета Общества. По поручению 

органов руководства готовит отчеты, разрабатывает документы, дорабатывает 

постановления, другие решения и обеспечивает их выполнение; 

25.3.5. управляет повседневной работой и реализацией программ, проектов Общества, 

обеспечивает контроль за соблюдением трудовой и финансовой дисциплины в Обществе; 

25.3.6. по согласованию с Президентом Общества назначает и освобождает от должности 

директоров филиалов, выдает им генеральную доверенность на деятельность, назначает и 

освобождает от должности руководителей учреждений и предприятий Общества;  

25.3.7. руководит работой, подписывает документы штаб-квартиры, заключает и 

расторгает трудовые договоры с его работниками. Представляет на утверждение Президенту 

Общества штатное расписание, должностные обязанности работников штаб-квартиры и 

директоров филиалов Общества; 

25.3.8. определяет и представляет на утверждение Национального Совета структуру 

Национального Комитета; 

25.3.9. по доверенности, выданной Президентом Общества, представляет Общество в 

отношениях с третьими сторонами, том числе в суде, а также по всем сделкам, включая 

сделки, совершаемые в нотариальной форме, относящиеся к приобретению, управлению, 

расходованию средств и имущества Общества; 
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25.3.10. издает, в рамках своей компетенции, приказы, распоряжения и другие 

документы, по вопросам, относящимся к текущей деятельности Общества, имеющим 

обязательную силу для органов управления Общества всех уровней; 

25.3.11. обеспечивает оказание помощи филиалам в организационных и иных вопросах, 

связанных с деятельностью Общества; 

25.3.12. организует централизованный учет членов Общества и членских взносов; 

25.3.13. организует процессы обучения членов, волонтеров, штатных работников и 

директоров филиалов Общества; 

25.3.14. координирует деятельность структурных подразделений Общества; 

25.3.15. координирует деятельность по управлению имуществом и денежными 

средствами Общества, в пределах утвержденного Национальным Советом финансового плана 

и бюджета; 

25.3.16. в соответствии со своими функциональными обязанностями и должностными 

инструкциями рассматривает и принимает решения по другим вопросам, относящимся к 

текущей деятельности Общества.»; 

53) раздел IX. считать разделом X. 

54) статью 22 считать статьей 26; 

55) в статье 26: 

пункт 22.1. считать пунктом 26.1. и изложить в следующей редакции: 

«26.1. Казначей Общества избирается съездом по предложению Президента Общества»; 

пункт 22.2. считать пунктом 26.2. и изложить в следующей редакции: 

«26.2. Казначей Общества по поручению Президента Общества осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества»; 

дополнить пункты 26.3., 26.4. и 26.5. следующего содержания: 

«26.3. Казначей консультирует Президента, Вице-президентов и Генерального Директора 

по всем финансовым вопросам; 

26.4. Казначей имеет право получать от Генерального Директора Общества всю 

информацию и документы финансового и бюджетного характера; 

26.5. Казначей выносит суждения относительно распоряжения имеющимися в наличии 

финансовыми средствами и доводит их до сведения руководства Общества»; 

56) раздел X. считать разделом XI. 

57) в наименовании Раздела XI. слова «местные организации,» исключить; 

58) статью 23 считать статьей 27; 

59) в статье 27: 

пункт 23.1. считать пунктом 27.1. и изложить в следующей редакции: 

«27.1. Филиалы являются структурными подразделениями Общества, создаются и 

ликвидируются решением Национального Совета Общества.»; 

перед пунктом 23.2. добавить дополнительный пункт 27.2. следующего содержания: 

«27.2. Филиалы создаются по административно-территориальному признаку»; 

пункт 23.2. считать пунктом 27.3.; 

пункт 23.3. считать пунктом 27.4.; 

в пункте 27.4. перед словом «основании» дополнить словами «Положения о филиале и»; 

пункт 23.4. считать пунктом 27.5.; 

пункт 23.5. считать пунктом 27.6.; 

пункт 23.6. считать пунктом 27.7. и изложить в следующей редакции: 

«27.7. Филиалы действуют на основании Устава и положений, утвержденных 

Национальным Советом Общества. При реализации уставной деятельности филиалы 

Общества отвечают по своим обязательствам, в том числе, финансовым.»; 
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пункт 23.7. считать пунктом 27.8. и изложить в следующей редакции: 

«27.8. Филиалы обеспечивают: 

27.8.1. выполнение решений Устава и руководящих органов, а также отдельных 

программ и проектов Общества на соответствующей территории; 

27.8.2. выполнение решений органов управления Общества – Генерального Директора и 

Национального комитета; 

27.8.3. связь между республиканскими и местными органами руководства и управления 

Общества; 

27.8.4. координацию деятельности членов, волонтеров, учреждений и предприятий 

Общества в пределах своей компетенции;»; 

пункт 23.8. считать пунктом 27.9. и изложить в следующей редакции: 

«27.9. филиалы руководят деятельностью учреждений и предприятий Общества на 

вверенной им территории по доверенности, выданной им Генеральным Директором 

Общества.»; 

60) статью 24 считать статьей 28; 

61) в статье 28: 

пункт 24.1. считать пунктом 28.1.; 

в пункте 28.1.: 

во втором предложении после слова «созывается» дополнить словами «на основании 

решения Национального Совета Общества»; 

во втором предложении слово «восемь» заменить словом «пять»; 

во втором предложении после слова «лет» дополнить знак «.»; 

во втором предложении слова «и осуществляет полномочия:» исключить; 

в конце дополнить предложением следующего содержания: 

«Делегаты конференции избираются членами Общества, зарегистрированными в 

филиале.»; 

перед подпунктом 24.1.1. добавить дополнительный пункт 28.2. следующего содержания: 

«28.2. Полномочия конференции:»; 

подпункт 24.1.1. считать подпунктом 28.2.1. и изложить в следующей редакции: 

«28.2.1. утверждает отчеты об основной и финансовой деятельности филиала за отчетный 

период проводит оценку их деятельности;»; 

подпункт 24.1.2. исключить; 

подпункт 24.1.3. считать подпунктом 28.2.2.; 

в подпункте 28.2.2. знак «,» исключить; 

перед подпунктом 24.1.4. добавить дополнительный подпункт 28.2.3. следующего 

содержания: 

 «28.2.3. определяет задачи и принципы руководства членами, волонтерами, 

учреждениями и предприятиями Общества на вверенной территории;»; 

подпункт 24.1.4. считать подпунктом 28.2.4. и изложить в следующей редакции: 

«28.2.4. избирает из членов Общества делегатов конференции, а из делегатов 

конференции – Президиум филиала;»; 

подпункт 24.1.5. считать подпунктом 28.2.5. и изложить в следующей редакции: 

«28.2.5.  избирает из делегатов конференции делегатов на съезд Общества в соответствии 

с установленными Национальным Советом Общества нормами представительства, 

определяет одного из избранных делегатов для участия в Совете делегатов;»; 

подпункт 24.1.6. исключить; 

пункт 24.2. считать пунктом 28.3.; 

пункт 24.3. считать пунктом 28.4.; 
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в пункте 28.4. после слова «филиала» знак «.» исключить и дополнить словами «или 

лицо, на то уполномоченное, из числа членов Президиума.»; 

пункт 24.4. считать пунктом 28.5.; 

пункт 24.5. считать пунктом 28.6. и изложить в следующей редакции: 

«28.6. Внеочередные (чрезвычайные) конференции могут проводиться по инициативе 

Президиума филиала. Порядок созыва очередных и внеочередных конференций, норма 

представительства, формирование повестки дня, порядок избрания делегатов, голосования 

определяются решениями Президиума филиала, в соответствии с настоящим Уставом и 

нормативными документами Общества. Делегатами внеочередной конференции являются 

делегаты предыдущей конференции.»; 

62) статьи 25 и 26 объединить и считать статьей 29; 

63) в заголовке статьи 29 после слова «филиала» дополнить словом «Общества»; 

64) в статье 29: 

пункт 25.1. считать пунктом 29.1. и изложить в следующей редакции: 

«29.1. Президиум филиала Общества избирается конференцией филиала из числа 

делегатов конференции, является коллегиальным органом руководства на вверенной ему 

территории в период между конференциями.»; 

перед пунктом 25.2. добавить два дополнительных пункта 29.2. и 29.3. следующего 

содержания: 

«29.2. Президиум филиала является коллегиальным руководящим органом филиала 

Общества. 

 Он решает все вопросы, за исключением тех, которые относятся к исключительным 

полномочиям конференции. 

29.3. Выбывшие по объективным причинам или не исполняющие свои обязательства 

(неучастие в 3-х заседаниях без уважительной причины) члены Президиума кооптируются из 

состава делегатов последней конференции.»; 

пункт 25.2. считать пунктом 29.4.; 

в пункте 29.4. слово «Исполнительного» заменить словом «Национального»; 

пункт 25.3. считать пунктом 29.5. и изложить в следующей редакции: 

«29.5. Президиум созывает Председатель Президиума по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. Решения принимаются открытым голосованием при наличии кворума 

простым большинством голосов. Кворумом считается присутствие более половины членов 

Президиума. Материалы заседания Президиума должны документально оформляться и 

представляться в штаб-квартиру Общества директором филиала. 

В случае отсутствия кворума председательствующим принимается решение о созыве 

нового заседания в течение месяца с указанием даты, времени и места проведения и 

участников.»; 

пункт 25.4. считать пунктом 29.6.; 

пункт 25.5. считать пунктом 29.7.; 

пункт 25.6. считать пунктом 29.8.; 

в пункте 29.8.: 

подпункт 25.6.1. считать подпунктом 29.8.1.; 

подпункт 25.6.2. исключить; 

подпункт 25.6.3. исключить; 

перед подпунктом 25.6.4. дополнить дополнительный подпункт 29.8.2. следующего 

содержания: 

«29.8.2. утверждает структуру филиала»; 

подпункт 25.6.4. считать подпунктом 29.8.3. и изложить в следующей редакции: 
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«29.8.3. утверждает отчет и бюджет за предыдущий год и оперативный план его работы и 

бюджет на предстоящий год;»; 

подпункт 25.6.5. считать подпунктом 29.8.4.; 

подпункт 25.6.6. считать подпунктом 29.8.5.; 

в подпункте 29.8.5. слова «местными организациями» исключить, слово «добровольцы» 

заменить словом «волонтеры», а слова «филиалов» заменить словом «филиала»; 

подпункт 25.6.7. считать подпунктом 29.8.6.; 

перед пунктом 26.1. слова «Статья 26. Председатель президиума филиала» исключить; 

пункт 26.1. считать пунктом 29.9.; 

в пункте 29.9. после слова «филиала» знак «,» заменить знаком «.», слова «который 

является должностным руководящим лицом филиала Общества. Он подотчетен конференции 

филиала, Президенту, Национальному, Исполнительному советам Общества.» исключить; 

пункт 26.2. считать пунктом 29.10.; 

подпункт 26.2.1. считать подпунктом 29.10.1.; 

подпункт 26.2.2. считать подпунктом 29.10.2.; 

подпункт 26.2.3. считать подпунктом 29.10.3.; 

в подпункте 29.10.3. слово «организовывает» заменить словом «организует»; 

пункт 26.3. считать пунктом 29.11. 

в пункте 29.11. слово «назначить» заменить словом «избрать», после слова 

«председателя» дополнить словом «из»; 

65) статью 27 считать статьей 30; 

66) в заголовке статьи 30 после слова «филиала» дополнить словом «Общества»; 

67) в статье 30: 

пункт 27.1. считать пунктом 30.1.; 

пункт 27.2. считать пунктом 30.2.; 

в пункте 30.2. слова «представлению Президиума филиала Общества и» исключить; 

пункт 27.3. считать пунктом 30.3.; 

в пункте 30.3. слова «гуманитарных программ и осуществляет любую деятельность,» 

заменить словами «всей уставной, программной, проектной и иной деятельности,»; 

пункт 27.4. считать пунктом 30.4.; 

в пункте 30.4. слова «с правом совещательного» заменить словами «без права»; 

пункт 27.5. считать пунктом 30.5.; 

в пункте 30.5. перед словом «перед» дополнить словами «Президиумом филиала,»; 

68) статью 28 исключить; 

69) статью 29 считать статьей 31; 

70) в статье 31: 

пункт 29.1. считать пунктом 31.1.; 

в пункте 31.1. слово «Законом» заменить словом «законодательством»; 

пункт 29.2. считать пунктом 31.2.; 

в пункте 31.2. после слова «основании» дополнить словами «своего Устава и», слова 

«своего Уставов, утвержденного Исполнительным Советом Общества,» исключить; 

пункт 29.3. считать пунктом 31.3.; 

в пункте 31.3. слово «штаты» заменить словом «штат», слово «Исполнительным» 

заменить словом «Национальным»; 

пункт 29.4. считать пунктом 31.4.; 

в пункте 31.4. слова «Исполнительным Советом» заменить словом «Президентом»; 

71) статью 30 считать статьей 32; 

72) в статье 32: 
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пункт 30.1. считать пунктом 32.1.; 

подпункт 30.1.1. считать подпунктом 32.1.1.; 

в подпункте 32.1.1. перед словом «членских» дополнить словами «вступительных и 

ежегодных»; 

подпункт 30.1.2. считать подпунктом 32.1.2. и изложить в следующей редакции: 

«32.1.2. добровольных взносов, благотворительных пожертвований, в том числе 

благотворительных грантов и дарений юридических и физических лиц и лиц без 

гражданства;»; 

подпункт 30.1.3. исключить; 

подпункт 30.1.4. считать подпунктом 32.1.3.; 

в подпункте 32.1.3. слова «различных предприятий, учреждений, организаций;» заменить 

словами «предприятий и учреждений Общества;»; 

подпункт 30.1.5. считать подпунктом 32.1.4.; 

в подпункте 32.1.4. слова «, земли, движимого и недвижимого имущества» исключить; 

подпункт 30.1.6. считать подпунктом 32.1.5.; 

в подпункте 32.1.5. после слова «выставок,» дополнить словами «онлайн-семинаров 

(вебинаров), исследований, лекций, включая организацию развлекательных,»; 

подпункт 30.1.7. считать подпунктом 32.1.6.; 

подпункт 30.1.8. считать подпунктом 32.1.7.; 

в подпункте 32.1.7. после слова «акциям» дополнить словами «, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам»;  

подпункт 30.1.9. считать подпунктом 32.1.8.; 

подпункт 30.1.10. считать подпунктом 32.1.9.; 

в подпункте 32.1.9. после слова «лицам» знак «;» исключить и дополнить словами «, в 

том числе и иностранным;»; 

подпункт 30.1.11. считать подпунктом 32.1.10.; 

пункт 30.2. считать пунктом 32.2.; 

73) статью 31 считать статьей 33; 

74) в статье 33: 

пункт 31.1. считать пунктом 33.1.; 

пункт 31.2. считать пунктом 33.2.; 

в пункте 33.2. после слова «хозяйственной» дополнить словом «, коммерческой»; 

пункт 31.3. считать пунктом 33.3.; 

в пункте 33.3. слово «Положением» заменить словами «внутренними документами»; 

пункт 31.4. считать пунктом 33.4. и изложить в следующей редакции: 

«33.4. Собственностью Общества являются созданные и приобретенные за счет 

собственных средств Общества, а также полученные из иных источников земельные участки, 

здания, строения, сооружения, помещения, транспортные средства, оборудование, инвентарь, 

издательства, средства массовой информации, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, иное имущество, результаты проектной и исследовательской 

деятельности, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иные ценности, 

необходимые для осуществления материального обеспечения деятельности, 

предусмотренной Уставом Общества.»; 

пункт 31.5. считать пунктом 33.5.; 

в пункте 33.5. после слов «юридических лиц,» дополнить словами «в том числе от 

иностранных,»; 

пункт 31.6. считать пунктом 33.6.; 

пункт 31.7. считать пунктом 33.7.; 
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в пункте 33.7. слово «Положения» заменить словами «внутренних документов», а слово 

«Исполнительного» заменить словом «Национального» 

пункт 31.8. считать пунктом 33.8.; 

в пункте 33.8. слово «Исполнительный» заменить словом «Национальный», а слово 

«Положением» заменить словами «внутренними документами»; 

пункт 31.9. считать пунктом 33.9.; 

пункт 31.10. считать пунктом 33.10.; 

в пункте 33.10. слово «Исполнительного» заменить словом «Национального», слова «, 

местных организаций, членов» исключить; 

пункт 31.11. считать пунктом 33.11.; 

пункт 31.12. считать пунктом 33.12.; 

в пункте 33.12. после слова «юридических лиц» знак «.» исключить и дополнить словами 

«, в том числе от иностранных.»; 

пункт 31.13. считать пунктом 33.13.; 

пункт 31.14. считать пунктом 33.14.; 

в пункте 33.14. после слова «выполнения» дополнить словом «уставной»; 

перед пунктом 31.15. дополнить дополнительный пункт 33.15. следующего содержания: 

«33.15. Общество может совершать в отношении находящегося в его собственности или 

на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РК, 

Уставу Общества и указаниям благотворителей Общества.»; 

пункт 31.15. считать пунктом 33.16.; 

дополнить пунктом 33.17. следующего содержания: 

«33.17. Общество вправе открывать счета в учреждениях банков других государств, в 

соответствии с законодательством РК.»; 

75) статью 32 считать статьей 34; 

76) в статье 34: 

в предложении слово «Исполнительным» заменить словом «Национальным»; 

77) статью 33 считать статьей 35; 

78) в статье 35: 

пункт 33.1. считать пунктом 35.1.; 

пункт 33.2. считать пунктом 35.2.; 

пункт 33.3. считать пунктом 35.3.; 

в пункте 35.3.: 

в предложении первом слова «и местные организации» исключить, слово 

«Исполнительным» заменить словом «Национальным»; 

во втором предложении слово «Положением» заменить словами «внутренними 

документами»;  

79) статью 34 считать статьей 36; 

80) в статье 36: 

пункт 34.1. считать пунктом 36.1. и изложить в следующей редакции: 

«36.1. Генеральный Директор или уполномоченный им работник Национального 

Комитета Общества по согласованию с Президентом Общества представляет на утверждение 

Национальному Совету отчет об использовании валового дохода Общества за отчетный 

период и проект финансового плана Общества на следующий год.»; 

пункт 34.2. считать пунктом 36.2.; 

в пункте 36.2. слово «Положением» заменить словами «внутренними документами»; 

пункт 34.3. считать пунктом 36.3.; 
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в пункте 36.3. после слова «Президенту» знак «,» заменить словом «и», слова «, 

Исполнительному Советам» заменить словом «Совету»; 

пункт 34.4. считать пунктом 36.4. и изложить в следующей редакции: 

«36.4. При необходимости, решением Национального Совета или Президента в 

обстоятельствах, требующих незамедлительного действия, может быть создана внутренняя 

комиссия для проверки финансовой деятельности штаб-квартиры, филиалов, учреждений и 

предприятий Общества. Состав и полномочия комиссии, процедура создания комиссии 

определяются Национальным Советом Общества.»; 

81) наименование Раздела XIII изложить в следующей редакции: 

«Раздел ХIII. Ликвидация и реорганизация Общества»; 

82) статью 35 считать статьей 37; 

83) наименование статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«Статья 37. Порядок ликвидации, реорганизации и роспуска Общества»; 

84) в статье 37: 

пункт 35.1. считать пунктом 37.1.; 

пункт 35.2. считать пунктом 37.2.; 

пункт 35.3. считать пунктом 37.3.; 

в пункте 37.3. слово «Исполнительный» заменить словом «Национальный»; 

пункт 35.4. считать пунктом 37.4.; 

в пункте 37.4. слово «Исполнительным» заменить словом «Национальным»; 

пункт 35.5. считать пунктом 37.5.; 

пункт 35.6. считать пунктом 37.6.; 

в пункте 37.6. в предложении перовом слово «Исполнительный» заменить словом 

«Национальный»; 

пункт 35.7. считать пунктом 37.7.; 

в пункте 37.7. после слова «Уставом» дополнить словом «Общества»; 

пункт 35.8. считать пунктом 37.8.; 

в пункте 37.8. слово «съезда» заменить словами «Национального Совета»; 

пункт 35.9. считать пунктом 37.9. и изложить в следующей редакции: 

«37.9. Национальный Совет создает ликвидационную комиссию из числа членов 

Общества, Президиума данного филиала и представителей штаб-квартиры Общества, которая 

подотчетна ему.»; 

пункт 35.10. считать пунктом 37.10.; 

пункт 35.11. считать пунктом 37.11.; 

в пункте 37.11. слово «Исполнительного» заменить словом «Национального»; 

пункт 35.12. считать пунктом 37.12.; 

дополнить пунктами 35.13. и 35.14. следующего содержания: 

«37.13. Вышеуказанные правила применяются и в отношении роспуска Общества, за 

исключением судебного порядка. 

37.14. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению съезда Общества, 

принятому более чем двумя третями голосов ее делегатов, присутствующих на Съезде, при 

наличии кворума. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан.»; 

85) статью 36 считать статьей 38; 

86) в наименовании статьи 38 после слова «Устав» дополнить словом «Общества»; 

87) в статье 38: 

пункт 36.1. считать пунктом 38.1.; 

пункт 36.2. считать пунктом 38.2.; 



59 

 

в пункте 38.2. перед словом «Движения» дополнить словом «Международного»; 

пункт 36.3. считать пунктом 38.3.; 

в пункте 38.3. слово «Исполнительного» заменить словом «Национального»; 

пункт 36.4. считать пунктом 38.4.; 

пункт 36.5. считать пунктом 38.5.; 

в пункте 38.5. слово «МФ ОКК и КП» заменить словами «Международной Федерации»; 

88) статью 37 считать статьей 39; 

89) в статье 39: 

в предложении слово «Исполнительного» заменить словом «Национального»; 

90) статьи 38 и 39 исключить; 

91) статью 40 считать статьей 41; 

92) в Раздел ХIV дополнить статью 40 и изложить в следующей редакции: 

«Статья 40. Соблюдение правовых норм, целостность и разрешение споров 

40.1. Руководители, работники, члены и волонтеры Общества несут ответственность 

перед Обществом за соблюдение правовых норм, в соответствии с которыми функционирует 

Общество, и этических правил, содержащихся в Кодексах поведения. Кодексы поведения 

членов органов руководства, сотрудников, членов и волонтеров Общества утверждаются 

Национальным Советом Общества.  

40.2. Вопросы ответственности руководителей, работников, членов и волонтеров 

Общества за нарушение правовых и этических норм, а также разрешения споров, 

возникающих в рамках Общества, в том числе с участием филиалов, регламентируются 

соответствующими внутренними документами, которые утверждаются Национальным 

Советом Общества. 

40.3. Внутренним органом Общества по надзору за соблюдением правовых норм, 

целостности и разрешению споров является постоянный Комитет по этике и разрешению 

споров, действующий по основании Положения, утверждённого Национальным Советом 

Общества. 

40.4. В Комитет по этике и разрешению споров имеет право обращаться любой член, 

работник и волонтер Общества.»; 

93) в статье 41: 

в предложении слова «Принятый съездом» исключить, слово «Юстиции» заменить 

словом «юстиции»; 

94) в Приложении к Уставу: 

слова «Приложение к Уставу ОКП РК, утвержденному XVIII съездом Общества (5 

апреля, 2012г.)» дополнить словами «, с изменениями и дополнениями, утвержденными XIX 

съездом Общества (5 июня 2020 года)»; 

в заголовке Приложения к Уставу слова «Об эмблеме Общества Красного Полумесяца 

Республики Казахстан» заменить словами «Об эмблеме ОО «Общество Красного Полумесяца 

Республики Казахстан»»; 

в предложении слова «Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан» заменить 

словами «ОО «Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан»»; 

в абзаце четвертом пункта 1 слова «Обществом Красного Полумесяца РК» заменить 

словами «ОО «Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан»»; 

в абзаце восьмом пункта 1 слова «Общества Красного Полумесяца Республики 

Казахстан» заменить словами «ОО «Общество Красного Полумесяца Республики 

Казахстан»»; 
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