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ҚР Сәулетшілер одағына қалай мүше болады?

саласында жұмыс істейтін мамандар, Қазақстанда сәулет пен
қала құрылысының дамуына елеулі үлес қосқан, бірегей сәулет-
қала құрылысы нысандарын жобалауға және жүзеге асыруға
автор ретінде қатысқан басқа мамандық өкілдері одаққа мүше
бола алады. Қазақстан Республикасының Сәулетшілер одағына
мүше болу туралы барлық толық ақпаратты одақтың сайтынан
табуға болады.
Сондай-ақ ҚР СО мүшелігіне өту тәртібіне қатысты сұрақтар
бойынша төмендегі байланыс көздеріне хабарласуға болады :

➢ ҚР СО хатшылығы:Диана Молдағалиева;

➢ Телефон: +7 (727) 258 29 74; +7(701)711 17 87;

➢ E-mail: info@kazarch.kz

ҚР СО іс-шараларына қалай қатысуға болады? ҚР СО
іс-шаралары туралы қалай білуге болады?

Студенттер немесе жұмыс тәжірибесі аз жас
сәулетшілер ҚР СО мүшесі бола ала ма? Олар не
істеу керек, ҚР СО іс-шараларына қалай қатыса
алады?

Жұмыс тәжірибесі және жобалар портфолиосы бар кәсіби
дипломы бар сәулетшілер одақ мүшесі бола алады. ҚР СО іс-
шараларына қатысқысы келетін жас мамандар мен сәулет өнері
жоғарғы оқу орындарының студенттері ҚР СО жанындағы Жас
сәулетшілер клубының қатарына қосыла алады.
ҚР СО жанындағы Жас сәулетшілер клубы (ЖСК) - ҚР СО
қызметіне көмектесетін, өздерінің кәсіби және шығармашылық
дағдыларын дамытып, одақ ұйымдастыратын шараларға
қатысатын бірегей шығармашылық ұжым. Клубты ҚР СО мүшесі,
«KAZGOR» жобалау академиясы Жобалау орталығының бас
сәулетшісі Антон Федянин басқарады. Толығырақ сайтта.
ЖСК-ға қосылғысы келетіндер төмендегі нөмірлерге хабарласа
алады:

➢ ҚР СО хатшылығы:Диана Молдағалиева;

➢ Телефон: +7 727 258 29 74, +7(701)711 17 87;

➢ E-mail: info@kazarch.kz

жетілдіруге және дамытуға кірісті. Қазіргі уақытта Одақта
бірнеше байланыс арналары бар:

➢ Instagram парақшасы – @kazarch.kz

➢ LinkedIn парақшасы – парақшаға сілтеме

➢ Telegam арнасы– t.me/kazarch

➢ ҚР СО сайты – www.kazarch.kz

➢ Электрондық пошта – info@kazarch.kz

2021 жылдың сәуірінен бастап ҚР СО жүйелі түрде ақпараттық
дайджестер – ҚР СО жаңалықтары мен іс-шараларына қысқаша
шолу, сонымен бірге арнайы тақырыптық мәселелерді қамтитын
ай сайынғы дайджестер шығарылады. ҚР СО байланыс арналары
арқылы дайджеске жазыла аласыз.

ҚР СО іс-шаралары туралы барлық жаңалықтар мен
хабарландыруларды одақтың барлық байланыс арналарынан
табуға болады.

ДАЙДЖЕСТ #10

Жылдық төлемді төлеу міндетті ме? Жарна қандай
мақсаттарға жұмсалады?

Одаққа мүше бола отырып, кіру жарнасы мен жыл сайынғы
мүшелік жарналарды төлеу міндеттемесін мойныңызға аласыз
(ҚР СО Жарғысына (4-бап, 4.4-тармақ) және ішкі регламентке (8)
тарау) сәйкес). Барлық жарналар ресми түрде төленеді. Жарнаны
төлеу/аударым жасау әдістері, жарналардың әр жыл бойынша
мөлшерлерін сілтеме бойынша табуға болады. Егер сіз ҚР СО
мүшесі болсаңыз, бірақ соңғы жылдары жарна төлемеген
болсаңыз, хатшылыққа хабарласып, қарыз сомасы мен оны өтеу
жолдары жөнінде сұрап біле аласыз.
Жарналар одақтың есеп айырысу шотына немесе кассасына
түседі. Одақтың жылдық бюджеті жарна есебінен құралады және
ол төмендегілерді қамтиды:
1. ҚР СО іс-шараларын өткізуге жұмсалатын ұйымдастырушылық

шығындар (шеберлік сабақтары, кездесулер, сыртқы шаралар)
2. ҚР СО кеңсесі мен хатшылығының жұмысын қамтамасыз ету

бойынша үстеме шығындар (кеңсені жалға алу, байланыс
қызметі, хатшылықтыңжалақысы, салықтар және т.б.)

3. ҚР СО-ның халықаралық ұйымдарға мүшелік жарналарын
төлеу.

Барлық шығындар ҚР СО Жарғысымен реттеледі.

Құрметті әріптестер!

Сіздерге ҚР Сәулетшілер одағының дайджесінің 10-шышығарылымын қуанышпен ұсынамын.
ҚР Сәулетшілер одағы 1936 жылы құрылды және биыл бізге 85 жыл толды. Одақ құрылғаннан бастап республикамыздың көптеген
кәсіби сәулетшілерін біріктіріп, жобалау ұйымдарымен және кәсіби бірлестіктермен өзара қатынаста болып келеді. 2020 жылдан
бастап одақ өзінің мүшелерімен, сондай-ақ жас сәулетшілермен және салалық жоғары оқу орындарының студенттерімен қарым-
қатынас және байланыс көздерін дамытуға үлкен көңіл бөліп отыр. 2021 жылдың сәуірінен бастап тұрақты түрде ҚР СО ақпараттық
дайджесі шығарылып, одақтың сайты жаңартылды, ал мүшелері мен қызығушылық танытқан мамандарға ыңғайлы болу үшін
танымал әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде өз байланыс арналарымыз бар. ҚР СО дайджесінің негізгі міндеті -
оқырмандарына одақтың жұмысы туралы, Қазақстан және бүкіл әлемдегі сәулет өнеріндегі маңызды оқиғалар туралы өзекті
мәліметтер беру.

Сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған ақпараттық дайджестің 10-шы арнаулы шығарылымын оқырмандарымыздың Қазақстан
Республикасы Сәулетшілер одағы мен оның қызметіне қатысты жиі қойылатын сұрақтарына жауап беруге арнауды жөн көрдік.

Құрметпен,
Айдар Тәтіғұлов, ҚР СО президентінің міндетін уақытша атқарушы

1 бет

1 Қазақстан Республикасында шығармашылық
қызметпен айналысатын кәсіби дипломы бар
сәулетшілер, сәулет өнері ғылымы мен білім беру

4 Сәулетшілер одағына мүшелік ҚР-ның барлық кәсіби
сәулетшілері үшін ерікті болып табылады. Алайда,

2

5

3 2020 жылы Қазақстан Республикасы Сәулетшілер
одағы ақпараттық қолдау және байланыс арналарын

Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағының мүшелік куәлігін
және/немесе төсбелгісін жоғалтқан жағдайда мүшелікті қалпына
келтіру жеке түрде және одақ басшылығының шешімі негізінде
жүзеге асырылады. Мұндай шешімге ҚР СО мүшесінің одақ
президентінің атына жоғалту жағдайын көрсетіп, жеке куәлігінің
(төлқұжатының) көшірмесін қосымша беріп, мүшелік куәлікті
және/немесе төсбелгіні қалпына келтіру туралы жазбаша өтініші
негіз болады. Еркін түрде жазылған өтініш электронды түрде
Одақ хатшылығының info@kazarch.kz поштасына жіберіледі.
Мүшелік куәлікті және/немесе төсбелгіні қалпына келтіруге
өтініш білдірген адам соңғы үш жылдағы жарналық
қарыздарын (қарыз болған жағдайда) өтеп, төмендегі төлемді
Одақтың банк деректемелеріне төлеуі тиіс:

1) мүшелік куәлік үшін - 1000 теңге;
2) мүшелік төсбелгі үшін - 1000 теңге.

Төлем жасалғаннан кейін одақ хатшылығының электрондық
поштасына немесе +7 701 711 17 87 WhatsApp нөміріне
электрондық түбіртекті немесе төлемнің фотосын жіберу қажет.
Төлем жасалғаннан кейін одақ мүшесіне Одақ мүшелерінің
тізіліміне сәйкес ағымдағы сериялық нөмірі мен күні көрсетілген
куәлік беріледі. Егер мүшелікті ағымдағы (2021) жылға дейін
растау қажет болса, куәлікке қоса қажет мерзім үшін мүшелігі
туралы анықтама беріледі. Анықтама алу үшін өтініш беруші
бұрынғы куәлігінің нөмірі мен одаққа кіру күнін хабарлауы тиіс.

Алматыда тұратын одақ мүшесі мүшелік куәлігін және/немесе
төсбелгісін одақтың бас кеңсесінен ала алады.

Басқа қалалар үшін куәлік және/немесе төсбелгі курьерлік пошта
қызметі арқылы одақ филиалдарының кеңселеріне жіберіледі.

ҚР СО-ға мүшелікті қалай жаңартуға болады?
Жоғалған мүшелік куәлік пен төсбелгіні қалай
қалпына келтіруге болады?

АРНАЙЫ ШЫҒАРЫЛЫМ

Сұрақ-
Жауап1936 ж. құрылған
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ҚР СО өз мүшелеріне қалай көмектеседі және
қандай қолдау көрсетеді?

көпке таныту және дамыту, конкурстар мен көрмелер арқылы
сәулетшілердің жетістіктерін насихаттау арқылы өз мүшелерін
қолдап келеді.
ҚР Сәулетшілер одағының қызметі республика сәулет өнерін
дамыту, ұлттық сәулет өнері мұрасын сақтау және
сәулетшілеріміздің әлемге танылуы үшін ерекше маңызға ие.
ҚР Сәулетшілер одағы өз мүшелеріне, сонымен қатар сәулетші
студенттерге келесі мәселелер бойынша қолдау көрсетеді:
➢ Одақ пен оның серіктестерінің іс-шараларына қатысу;
➢ сәулет өнерінің республикалық және халықаралық

конкурстарына қатысу;
➢ халықаралық және республикалық ғылыми

конференцияларға, форумдарға, конгрестерге,
шығармашылық байқауларға қатысқан кезде жеке және
топтық шығармашылық көрмелерді ұйымдастыруда Одаққа
қолдау көрсету;

➢ сәулет өнері бойынша білім мен ғылымды жетілдіруге,
сәулетшілердің біліктілігін үздіксіз көтеруге ықпал ету;

➢ отандық және әлемдік сарапшылар қауымдастығымен
тәжірибе алмасу;

➢ сәулет өнерінің сарапшылары арасында соңғы жетістіктерді
тарату;

➢ сәулет саласындағы халықаралық ұйымдармен (ХҚА, ХСҚА,
ХСА, МХСА) өзара қарым-қатынас орнату.

Өңірлік филиалдың жұмысы туралы ақпаратты
қайдан алуға болады?

ҚР СО осы жылдың соңына дейін және келесі жылға
қандай жоспар құруда?

жүргізуде. Сіз барлық жаңалықтар мен жетістіктер туралы
алдыңғы дайджестерден біле аласыз. Қазіргі уақытта келесі
міндеттер жоспарланған:
1. ҚР СО XVII Съезін ұйымдастыру және өткізу;
2. ҚР СО мүшелерінің тізімдерін жаңарту және ҚР СО-ға жаңа

мүшелерді тарту бойынша жұмысты жалғастыру;
3. Сәулетшілер үшін өзекті мәселелер бойынша дөңгелек

үстелдер сериясын ұйымдастыру және өткізу;
4. Сәулетшілер мен студенттерге жүйелі түрде шеберлік

сабақтарымен семинарлар өткізуді жалғастыру;
5. Құрылыс материалдары мен бағдарламалық жасақтаманың

ірі өндірушілерімен өзара қарым-қатынас орнату;
6. Сәулетшілердің кәсіби қызметін лицензиялау туралы

ақпаратты зерделеу;
7. ҚР СО мүшелігіне заңды тұлғаларды тарту бойынша

жұмыстар жүргізу;
8. Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арнап қазақстандық

сәулетшілер жобаларының көрмесін ұйымдастыру;
9. ҚР СО қызметі туралы халықты ақпараттандыру бойынша

жұмысты жалғастыру (бұқаралық ақпарат құралдарымен
жұмыс, сайтты қолдау, дайджестер шығару, әлеуметтік
желілерде ақпараттық арналарды жүргізу);

10. Қомақты демеушілік көмек берушілерді тарту;
11. ХСҚА және ХҚA аясында үздік жобалардың көрмесін

ұйымдастыру және өткізу;
12. ХҚА және ХСҚА ұйымдастырған іс-шараларда белсенді

ынтымақтастық танытып, оларға қатысу.
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ҚР СО-ны қазір кім басқарады? ҚР СО-ға қалай
хабарласуға болады?

отырысы өтті, онда Қазақстан Республикасы Жарғысына сәйкес
(ҚР Жарғысының 11-бабының 11.5 тармағы) ҚР СО бірінші вице-
президенті Тәтіғұлов Айдар Әбдісағитұлын ҚР СО президентінің
міндетін уақытша атқарушы етіп тағайындау туралы шешім
бірауыздан қабылданды.
Айдар Тәтіғұлов ҚР СО қызметіне белсенді қатысып, оны
үйлестіреді. Ол сәулетшілердің халықаралық конгрестерінде
болып, Сеулдегі сәулетшілер конгресі кезінде Бас Ассамблеяда
Қазақстанның атынан қатысты. Ол сәулетші жастарды дамытуға
белсенді түрде қатысады, жас мамандарға шеберлік
сабақтарын, іс-шаралар мен конкурстарды ұйымдастырып,
сәулет-құрылыс оқу орындарының студенттерімен кең көлемді
жұмыс жүргізеді.
ҚР СО құрылымына қазіргі уақытта бас офис пен өңірлердегі
филиалдар кіреді. Құрылым туралы толық ақпаратты ҚР СО
сайтынан «Одақ туралы ақпарат» бөлімінен алуға болады.
Барлық сұрақтар бойынша ҚР СО хатшылығына хабарласа
аласыз:

➢ жазбаша: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы,
Абылай хан даңғылы, 81, 106 каб

➢ электрондық пошта бойынша: info@kazarch.kz

➢ тел/WhatsApp: + 7 701 711-17-87

➢ кеңсеге келсеңіз, мекенжайымыз: Алматы қаласы, Абылай
хан даңғылы, 81, 106-кеңсе. Кеңсенің жұмыс уақыты:
дүйсенбі-жұма, сағат 08: 00-17:00 аралығы.

2020 жылдың 10 қыркүйегінде Қазақстан
Республикасы Сәулетшілер одағы Төралқасының

ҚР СО съезі қашан болады?

ұсыныс енгізілді. Съездің нақты уақыты мен орны
эпидемиологиялық жағдайға байланысты, ал өткізген жағдайда
барлық санитарлық нормалар мен ережелер сақталатын
болады. Дайындық жұмыстары басталып кетті және біз
дайджестерімізде ҚР СО мүшелеріне алдағы съезд туралы
хабарлаудыжоспарлап отырмыз.

6 9 Одақ 85 жыл ішінде сәулетшілердің шығармашылық
шеберліктерінің артуына ықпал ету, сәулетші кәсібін
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бастап, ҚР Сәулетшілер одағы үлкен шығармашылық ұйымға
айналды, ол қазіргі уақытта 10 облыстық филиал, 2 өкілдік пен
республикалық маңызы бар Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент
қалаларында 3 қалалық ұйымды біріктіріп отыр. Жарғыға сәйкес
ҚР СО филиалдары келесі өңірлік белгілері бойынша
біріктірілген:
➢ Солтүстік-Шығыс өңірі - одақтың Шығыс Қазақстан,

Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан
облыстарындағыфилиалдары;

➢ Орталық өңір – Нұр-Сұлтан, Ақмола және Қарағанды
облыстарындағы қалалық филиалдар;

➢ Батыс өңір – одақтың Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және
Маңғыстау облыстарындағыфилиалдары;

➢ Оңтүстік өңір – одақтың Шымкент қаласындағы қалалық
филиалы, Жамбыл және Түркістан облыстарындағы
филиалдары. Қызылорда облыстық филиалы таратылды;

➢ Жетісу өңірі – одақтың Алматы қаласы мен Алматы облысы
филиалдары.

Филиалдар туралы қосымша және байланыс ақпаратын Одақ
сайтынан немесе көрсетілген телефондар бойынша алуға
болады.

2020 жылдан бастап ҚР Сәулетшілер одағы өзінің
барлық бағыттары бойынша белсенді жұмыс
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2021 жылдың 14 қазанында ҚР Сәулетшілер
одағының Дөңгелек үстелі аясында ҚР Сәулетшілер
одағының кезекті XVII Съезін осы жылы өткізу туралы
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Одақ мүшелері ҚР СО-ға қалай көмектесе алады?
Көп нәрсе Одақ мүшелеріне байланысты. Шын
мәнінде, одақ қызметін өз мүшелерінің мүдделеріне
сүйене отырып жасайды және бізге келесі

мәселелер бойынша сіздің көмегіңіз бен белсенді қатысуыңыз
қажет:
➢ Хатшылыққа өзіңіз туралы толық ақпарат беру (ҚР СО

мүшесінің сауалнамасы);
➢ Сайтта көрсетілген деректемелер бойынша соңғы үш

жылдағы мүшелік жарналар бойынша 32 372 теңге
мөлшеріндегі берешекті банк деректемелеріне төлеу;

➢ Одақтың іс-шараларына (конкурстар, көрмелер, шеберлік
сабақтары, семинарлар, фестивальдар) белсенді қатысу;

➢ Іс-шараларды ұйымдастыруда идеялар мен өз жәрдеміңізді
ұсыну;

➢ Одаққа жаңа мүшелерді тартуға көмек көрсету;
➢ Сәулетші студенттер үшін одақ ұйымдастырған өндірістік

тәжірибелерге қатысу;
➢ Дайджест және ҚР СО сайты мен дайджесіне қызықты

материалдарды (жаңалықтар, жобалар, оқиғалар,
фотосуреттер, фактілер, кері байланыс) ұсыну.
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ҚР СО спорттық іс-шаралар өткізуді жоспарлап отыр
ма?
Иә, ҚР СО басшылығы өз мүшелері арасында
спорттық жарыстарды өткізуге дайын.

Толық ақпарат ҚР СО-ның келесі дайджестерінде болады.

Құрылған жылдар ішінде бірінші ұйымдастырушылық
Cъезге қатысқан жас мамандардың шағын тобынан

e-mail: info@kazarch.kz web: www.kazarch.kz phone: +7 701 711 1787 Instagram: @kazarch.kz  

ДАЙДЖЕСТ #10

2 бет

АРНАЙЫ ШЫҒАРЫЛЫМ

Сұрақ-
Жауап1936 ж. құрылған

mailto:info@kazarch.kz
https://kazarch.kz/
https://kazarch.kz/vstupleniya-v-soyuz/
https://kazarch.kz/wp-content/uploads/2021/09/%d0%a2%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-1.pdf
https://kazarch.kz/1-3/
mailto:info@kazarch.kz
http://www.kazarch.kz/

