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1-бап. Жалпы ережелер 

 

1.1. Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағы (бұдан әрі "ҚР СО" немесе 

"Одақ") міндетті мүшелікке негізделген және ерікті негізде ҚР азаматтары – 

кәсіби сәулетшілер құрған коммерциялық емес кәсіби өзін-өзі басқаратын, өзін-

өзі қаржыландыратын ұйым болып табылады. 

Ғимараттар мен құрылыстардың сәулеті (интерьер сәулетін қоса алғанда); 

сәулет мұрасын қайта жаңарту және қалпына келтіру; қала құрылысы, қала 

ортасының дизайны және ландшафтық сәулет, сәулет ғылымы мен сәулеттік 

білім беру саласында кәсіби қызметті жүзеге асыратын адамдар кәсіби 

сәулетшілер деп танылады. 

1.2. Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағының (бұдан әрі – Одақ) атауы: 

 Мемлекеттік тілде – «Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағы» 

республикалық қоғамдық бірлестігі»; 

 қысқартылған атауы – Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағы, ҚР 

СО; 

 орыс тілінде – Республиканское общественное объединение «Союз 

архитекторов Республики Казахстан»; 

 қысқартылған атауы – Союз архитекторов Республики Казахстан, СА РК; 

 ағылшын тілінде – Republican Public Association «Union of architects of the 

Republic of Kazakhstan»; 

 қысқартылған атауы – Union of architects of the Republic of Kazakhstan, UA 

RK. 

1.3. Одақ өз қызметін Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында тарататын 

заңды тұлға құқықтарымен республикалық қоғамдық бірлестік мәртебесіне ие 

және Қазақстан Республикасы (бұдан әрі – ҚР) Конституциясы, "Қоғамдық 

бірлестіктер туралы" ҚР Заңы, ҚР-дың өзге де заңнамалық және нормативтік 

құқықтық актілерін, осы қолданыстағы Жарғы, съезд шешімі мен ережесін 

басшылыққа ала отырып әрекет етеді. 

1.4. Одақтың дербес балансы, негізгі және айналым қаражаты бар, банк 

мекемелерінде есеп айырысу және өзге де шоттар ашады, мөрі, бланкілері, 

мөртабандары, рәмізі (төсбелгілер мен медальдарын қоса алғанда) және басқа 

да өз атауы тән деректемелері бар. 

1.5. Одақтың қызмет ету мерзімі  шектелмеген. 

1.6. Одақтың тұрақты жұмыс істейтін басшы органының орналасқан жері: 

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050067, Наурызбай ауданы, 

Таусамалы ықшам ауданы 50/7. 

 

2-бап. Одақ қызметінің нысаны, мақсаттары мен қағидаттары 

 

2.1. Одақ қызметінің нысандары: 

1. Қоғамдағы сәулет және қала құрылысының рөлін адамның қауіпсіз, 

жайлы және үйлесімді өмір сүру ортасын құруға бағытталған маңызды 

қызмет ретінде тануға ықпал ету; 

2. Сәулетшілердің кәсіби шеберлігін жетілдіруге, сәулет және қала 

құрылысы мәселелерін шешуге, сәулет өнерінің ғылымның, техниканың 
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және мәдениеттің сабақтас салаларымен өзара іс-қимылына ықпал ету; 

3. Халықаралық, республикалық және өңірлік сәулет байқауларын, 

фестивальдар, көрмелер, семинарлар, пікірталастар, шеберлік сабақтары, 

дөңгелек үстелдер мен конференциялар өткізуді ұйымдастыру; 

4. Сәулет және қала құрылысы саласында ғылыми, дәріс беру және ағарту 

қызметін жүзеге асыру; 

5. Электрондық, баспа бұқаралық ақпарат құралдарында және ақпараттық 

желілерде ақпараттық қызметті іске асыру (Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында айқындалатын тәртіппен); 

6. Одақ мүшелерінің бірыңғай тізілімін жүргізуді қамтамасыз ету; 

7. Сәулет қызметі субъектілерінің сәйкестігін бағалау, соның ішінде  кәсіби 

деңгей мен теориялық және практикалық білімін тексеру; 

8. Одақ атынан мемлекеттік сыйлықтар, марапаттар мен құрметті атақтар 

алуға кандидатуралар ұсыну, осылайша сәулетшілердің сіңірген еңбегін 

тануға және әлеуметтік мәртебесін арттыруға ықпал ету ; 

9. Сәулет білімі жүйесін, оның ішінде оның жоғары оқу орнына дейінгі 

түрлерін қолдау арқылы сәулет кадрларын даярлауға ықпал ету; 

10. Халықаралық Сәулетшілер одағының (ХСО), қауымдастықтардың, 

бірлестіктердің жұмысына қатысу және олармен жан-жақты 

ынтымақтастықты дамыту. 

2.2.   Одақ қызметінің мақсаттары: 

1) Кәсіби қоғамдастықты шоғырландыру, өз қатарларын толықтыру, одаққа 

кәсіби сәулетшілерді тарту; 

2) Ұлттық тарих пен мәдениеттің ажырамас және маңызды бөлігі ретінде 

қазақстандық сәулет өнерінің дамуына белсенді ықпал ету; 

3) Сәулетші мамандығының беделі мен қоғамдық маңыздылығын арттыру; 

4) Сәулет, тарихи-мәдени мұраны және табиғи ортаны сақтауға, сәулет 

ескерткіштерін ұқыпты пайдалануға ықпал ету; 

5) Сәулет және қала құрылысына қатысты заңдардың, нормативтік 

құқықтық актілердің, мемлекеттік уәкілетті органдардың шешімдері мен 

өкімдерінің жобаларын әзірлеуге ұсыныстар енгізу және қатысу; 

6) Сәулет қызметінің қағидаларын, нормалары мен стандарттарын жетілдіру, 

ілгерілету және сақталуын бақылау бойынша ұсыныстар, оның ішінде 

сәулетшілердің еңбегін ұйымдастыруды және оларға ақы төлеуді 

реттейтін ұсыныстарды әзірлеу; 

7) Сәулет білімін жетілдіруге ықпал ету, сәулет білімі мен балаларға көркем-

эстетикалық тәрбие беру жүйесін жетілдіру және дамыту жөнінде 

ұсыныстар дайындау. Жас сәулетшілердің кәсіби қалыптасуына қолдау 

көрсету және ҚР сәулетшілерінің кәсіби біліктілігін тұрақты арттыруға 

ықпал ету; 

8) Сәулет ғылымын, сәулет теориясы мен тарихы бойынша ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын қолдау, сәулет мектептері мен шеберлерін зерделеу. 

9) "Сәулетші" мамандығын және Қазақстан сәулет шеберлерінің 

шығармашылық жетістіктерін БАҚ арқылы танымал ету. 

2.3. Одақ өзін-өзі басқару, басқару органдарын сайлау, еріктілік, жеке бастама, 

одақ мүшелерінің жауапкершілігі мен тең құқылығы, заңдылық, есеп берушілік, 

жариялылық және демократия қағидаттары негізінде жұмыс істейді. 
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3-бап. Одақтың құқықтары мен міндеттері 

 

3.1. Одақтың ҚР заңнамасына сәйкес жарғылық міндеттерді жүзеге асырудағы 

құқықтары: 

1. Сәулетшілердің мүдделері мен құқықтарын қозғайтын заңдар мен 

заңға тәуелді актілерді әзірлеуге қатысу; 

2. Қоғамдық өмірдің түрлі мәселелері бойынша бастамалар жасау, 

мемлекеттік билік органдарына ұсыныстар енгізу; 

3. Мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарында өз мүшелерінің құқықтарын, заңды мүдделерін 

білдіруге және қорғау; 

4. Өз қызметі туралы ақпарат тарату; 

5. Бұқаралық ақпарат құралдарын құру және баспа қызметін жүзеге 

асыру; 

6. Жарғылық міндеттерді орындау мақсатында кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асыру, ҚР заңнамасына сәйкес кәсіпорындар, шығармашылық 

шеберханалар, қорлар, қажетті инфрақұрылым, шығармашылық 

комиссиялар құру; 

7. Сәулет және қала құрылысы саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін 

кәсіби лицензия алу құқығына үміткер жеке және заңды тұлғалардың 

сәулет-қала құрылысы жобаларының кәсіби біліктілігінің тәуелсіз 

сараптамасын жүзеге асыру; 

8. Мемлекеттік, өзге де ұйымдар мен азаматтардың қатысуымен сәулет 

және қала құрылысын дамыту бойынша арнаулы қорлар құру; 

9. Заңда белгіленген тәртіппен халықаралық қызметті жүргізу; 

10. Сәулет және қала құрылысы саласындағы аса көрнекті практикалық, 

педагогтік және ғылыми үлесі үшін мемлекеттік және халықаралық 

сыйлықтар, марапаттар мен атақтар алуға кандидаттар ұсыну; 

11. Сәулет және қала құрылысы қызметіне байланысты мемлекеттік 

лауазымдарға (ауданның, қаланың, облыстың бас сәулетшісі) 

кандидатураларды талқылау және ұсыну; 

12. ҚР заңнамасына және осы Жарғыға қайшы келмейтін өзге де 

өкілеттіктерді жүзеге асыру 

3.2. Одақтың міндеттері: 

1) ҚР-дың қолданыстағы заңнамасын, сондай-ақ өзінің жарғылық 

нормалары мен ережелерін сақтау. 

2) Өз мүшелеріне олардың мүдделерін қозғайтын құжаттармен және 

шешімдермен танысу мүмкіндігін қамтамасыз ету. 

3) Өз мүшелерін одақ съезінде ақша қаражатының түсуі және жұмсалуы 

туралы хабардар ету. 

4) Заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізіліміне енгізілетін 

мәліметтер көлемінде тіркеуші органды жұмыс істеп тұрған басшы 

органның орналасқан жерінің өзгергені және Одақ басшылары туралы 

деректер туралы хабардар ету. 

3.3. Одақ саяси партиялар мен діни ұйымдардың қызметіне қатыспайды. 
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4-бап. Одаққа мүшелік, мүшелердің құқықтары мен міндеттері, 

мүшеліктен шығару және қалпына келтіру 

 

4.1. ҚР-да шығармашылық қызметпен айналысатын дипломды кәсіби 

сәулетшілер, сәулет ғылымы және білім беру саласында өз қызметін жүзеге 

асыратын мамандар, мемлекеттік мекемелерде өз қызметін жүзеге асыратын 

сәулетшілер, Қазақстанның сәулет және қала құрылысының дамуына елеулі 

үлес қосқан, сәулет-қала құрылысы объектілерін жобалауға және іске асыруға 

автор ретінде қатысқан, осы Жарғыны мойындайтын және сақтайтын басқа да 

кәсіптердің өкілдері Одақтың мүшелері бола алады. 

4.2. Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары және Қазақстан 

Республикасының аумағында заңды түрде жүрген, жасы 21-ден кем емес 

азаматтығы жоқ адамдар Одақтың мүшелері бола алады. Одақ мүшелелігіне 

қабылдау және одан шығару тәртібі осы Жарғымен, Одақ съезі бекітетін Одаққа 

мүше болу және жарналар туралы ережемен, Одақтағы құпия ақпарат пен 

дербес деректерді қорғау туралы ережемен және Кәсіби әдеп жөніндегі 

комиссия туралы ережемен реттеледі. 

4.3. Одақтың барлық мүшелерінде Одақ Басқармасы бекіткен үлгілерге сәйкес 

ҚР СО мүшесінің куәлігі мен төсбелгісі болады және мүшелер ҚР Сәулетшілер 

одағы мүшелерінің есебін қамтамасыз ететін бірыңғай тізілімге енгізіледі. 

4.4. Одақтың барлық мүшелерінің құқықтары мен міндеттері тең. 

4.5. Одаққа мүшелікті басқа адамға беруге болмайды. 

4.6. Одақ мүшелері кіру жарнасы мен жыл сайынғы мүшелік жарналарды 

енгізеді. 

4.7. Жыл сайынғы мүшелік жарнаның мөлшері 4 АЕК-ті (АЕК - Қазақстан 

Республикасында қабылданған ең төменгі айлық есептік көрсеткіш) құрайды. 

4.8. Басқарманың  шешімі бойынша, Одақтың марапаттары туралы ережеге 

сәйкес, демеушілік, меценаттық және Қазақстан Республикасының 

заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет нәтижесінде Қазақстанның 

сәулет және қала құрылысын дамытуға, Одақтың жарғылық міндеттерін 

орындауға елеулі үлес қосқан Қазақстан Республикасының және басқа да 

мемлекеттердің азаматтары Одақтың құрметті мүшелері деп таныла алады. 

4.9. Одақтың марапаттары туралы ережені негізге ала отырып, Одақ мүшелерін 

Одақтың марапаттарына ұсыныла алады. 

4.10. Одақ мүшелерінің құқықтары: 

1) Одақтың басшы органдарын сайлау және оларға сайлану. 

2) Одақ өткізетін іс-шараларға қатысу. 

3) Одақтың басшы органдарына одақ қызметінің барлық мәселелері 

бойынша, сондай-ақ оның кәсіптік қызметіне байланысты мәселелер 

бойынша өтінішпен және ұсыныстармен жүгіну. 

4) Одақтың және оның ұйымдарының тиісті органдарына Одақтың жұмысы 

жөнінде жазбаша ұсынымдар мен ұсыныстар енгізу. 

5) Егер ол съездің делегаты немесе Одақтың басшы органдарының мүшесі 

болып табылмаса, шешуші дауыс құқығынсыз Одақтың басшы 

органдарының отырыстарына қатысу. 

6) Дербес және топтық шығармашылық көрмелерді ұйымдастыру кезінде, 

халықаралық және республикалық ғылыми конференцияларға, 
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шығармашылық конкурстарға қатысу кезінде Одақтың қолдауын 

пайдалану. 

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және 

сәулетшінің кәсіби әдебіне қайшы келмейтін өзге де қызметті жүзеге 

асыру. 

4.11. Одақ мүшесінің міндеттері: 

1. Одақтың Жарғысы мен ережелерін сақтау. 

2. Мүшелік жарналарды жүйелі төлеп тұру. 

3. Одақ мүшелерінің жалпы тізілімін жүргізу үшін қажетті ақпаратты Одақ 

хатшылығына беру. 

4. Одақ қызметіне белсенді қатысу. 

5. Одақтың басқа мүшелерімен байланысты сақтау. 

6. Одақтың басшы органдарының және Одақтың өңірлік, жергілікті 

бөлімшелерінің шешімдері мен тапсырмаларын орындау; 

7. Кәсіби әдеп қағидаттары мен ережелерін сақтау, өз қызметінде 

Сәулетшілердің кәсіби әдеп кодексіне сүйену. 

8. Одақтың қызметі туралы құпия ақпаратты жария етпеу. 

9. Одаққа көрінеу зиян келтіруге бағытталған әрекеттер жасамау. 

10. Одақтың құрылуына негіз болған мақсаттарға қол жеткізуді айтарлықтай 

қиындататын немесе мүмкін етпейтін іс-әрекеттер (әрекетсіздік) жасамау. 

11. Одақтың қызметі туралы хабардар болу. 

4.12. Одақ мүшелігінен шығудың негіздері: жарғылық талаптарды бұзу, 

мүшеліктен өз еркімен шығу, Одақ мүшесінің қайтыс болуы. Одақтан шығу 

және мүшелікті қалпына келтіру Одаққа мүшелік және жарналар туралы 

ережеге сәйкес жүргізіледі. 

4.13. Мүшелік жарнаны 2 жыл бойы объективті себептерсіз төлемеу Одақ 

мүшелігін автоматты түрде тоқтатуға әкеп соғады. 

 

5-бап. Одақ филиалдары 

 

5.1. Одақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан 

Республикасының аумағында заңды тұлғалар болып табылмайтын филиалдар 

құра алады. Оларға Одақтың мүлкі беріледі және Одақ филиалдары туралы 

ереже негізінде жұмыс істейді. Филиалдардың мүлкі жеке баланста және Одақ 

балансында есепке алынады. 

5.2. Одақтың филиалдары өңірлік ерекшелікті ескере отырып, одақтың 

Жарғылық міндеттерін шешу үшін және жергілікті жерлерде одақтың қызметіне 

тікелей басшылық жасау мақсатында ҚР облыс орталықтарында, 

республикалық маңызы бар қалаларда және ҚР басқа да ірі қалаларында 

құрылуы және жұмыс істеуі мүмкін. 

5.3. Одақ филиалдары өз қызметінде осы Жарғыны, ҚР Азаматтық кодексін, 

"Қоғамдық бірлестіктер туралы" Қазақстан Республикасының Заңын және 

Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық және нормативтік құқықтық 

актілерін басшылыққа алады. 

5.4. Одақтың филиалдарын Төрағалар басқарады. Филиалдың басшысын 

филиалдың жалпы жиналысында Одақ мүшелері филиалдың құрамынан 

сайлайды және Съезд бекітеді. 
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5.5. Филиалдар құрамындағы Одақ мүшелері мүшелік жарналарды Одаққа 

мүше болу және жарналар туралы ережеге сәйкес төлеудің барлық қолайлы 

тәсілдерін пайдалана отырып, жеке-жеке төлейді. 

5.6. Филиалда тіркелген Одақ мүшелері одақтың негізгі есеп айырысу шотына 

жыл сайынғы және кіру мүшелік жарналарын төлейді. Енгізілген жарналар 

туралы ақпаратты Одақ хатшылығы филиалдардың төрағаларына жазбаша 

түрде жеткізіп отырады. 

5.7. Егер филиалдың есеп айырысу шоты, өз аппараты болса және мүшелік 

жарналардың есебін және филиалдың кірістері мен шығыстары бойынша 

бухгалтерлік есептілікті ашық жүргізуді қамтамасыз етсе, онда жыл сайынғы 

жарналар тұрақты тұратын жері бойынша Одақтың филиалына төленеді. 

Филиал мүшелік жарналардың 50%-ын өзінде қалдырады, 50%-ын Одақтың 

негізгі есептік шотына аударады. 

5.8. Одақтың филиалдары Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды 

мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы 

заңнамасына сәйкес аумақтық әділет органдарында есептік тіркелуі тиіс. 

 

6-бап. Одақтың қаржысы және меншігі 

 

6.1. Одақтың ақшалай қаражаты кіру жарнасы және мүшелік жарнадан, ерікті 

жарналар мен демеушілік көмектен, жеке тұлғалардың субсидиялары мен 

өсиеттерінен, одақтың Жарғылық қызметі шеңберінде өткізілетін іс-шаралардан 

түсетін түсімдерден, өндірістік және өзге де шаруашылық қызмет кірістерінен 

түсетін түсімдерден, сондай-ақ заңнамалық актілерде тыйым салынбаған басқа 

да түсімдерден қалыптасады. 

6.2. Одақтың қаржылық жылы 1 қаңтардан басталып, 31 желтоқсанда 

аяқталады. 

6.3. Одақ бюджеті кірістер мен шығыстардан тұрады. Кірістер 2-баптың 2.2-

тармағына сәйкес жарғылық мақсаттарға жұмсалады, сондай-ақ Одақ 

аппаратының жұмысын қаржыландыруға бағытталады. 

6.4. Одақтың қаражаты келесі жылға мақұлданған жұмыс жоспарына сәйкес 

жұмсалуы мүмкін. Жоспарда көзделмеген күтпеген шығыстарды президент 

бекітіп, төралқа мақұлдауы тиіс. 

6.5. Әрбір қаржы жылының соңында президент пен оның аппараты Одақ 

басқармасына өткен жылдың қаржылық есебін және жоспарланған шығыстар 

туралы ақпаратпен келесі жылға арналған жұмыс жоспарын ұсынады. 

6.6. Әрбір филиал съезге өз делегаттарының санына сәйкес Съезді дайындауға 

арналған Одақтың шығыстарына қатысады. 

6.7. Одақтың меншігі (жылжымалы және жылжымайтын) заңдарда белгіленген 

тәртіппен Одақ сатып алған немесе сыйға алған қызметті материалдық 

қамтамасыз ету үшін қажетті ғимараттардан, құрылыстардан, техникадан, 

жабдықтардан, өнер туындыларынан, кітапхана қорынан және басқа да 

мүліктен құралады. 

6.8. Одақтың қолданыстағы ҚР заңнамасына сәйкес меншігінде жер учаскелері, 

ғимараттар, құрылыстар, тұрғын үй қоры, көлік, жабдық, мүкәммал, мәдени-

ағарту және сауықтыру мақсатындағы мүлік, ақша қаражаты, акциялар, 
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облигациялар, сондай-ақ Одақтың осы Жарғыда көзделген қызметін 

қамтамасыз ету үшін қажетті өзге де мүлік болуы мүмкін. 

6.9. Одақтың меншігі бөлінбейді және Одақ мүшелері арасында қайта бөлуге 

болмайды. Одақ меншігі жарғылық мақсаттарға жету үшін пайдаланылуы 

керек. 

6.10. Одақтың жылжымалы және жылжымайтын мүлікке қатысты барлық 

шешімдерін Одақ отырыстарын өткізуге басшылық жасау және оның тәртібі 

туралы ережеге сәйкес Одақ басқармасы ғана қабылдай алады. 

6.11. Одақ өзінің меншігіндегі мүлікке қатысты Қазақстан Республикасының 

заңдарына және осы Жарғыға қайшы келмейтін кез келген мәмілелерді жасауға 

құқылы. 

7-бап. Одақ құрылымы мен мүшелері 

 

7.1. Одақ құрылымына мыналар кіреді: 

• Одақ мүшелері – жеке тұлғалар; 

• Одақтың ҚР қалалары мен облыстарындағы филиалдары; 

• Одақтың аппараты мен хатшылығы; 

• Жас сәулетшілер клубы. 

7.2. Одақ мүшелері: 

•   Жоғарғы орган – Одақ съезі. 

•  Басқарушы орган – Одақ басқармасы 

•  Атқарушы органдар – төралқа, президент, вице-президенттер, 

филиалдардың төрағалары. 

• Кеңесші органдар – ақсақалдар кеңесі. 

• Ақпараттық және үйлестіруші орган – Одақ хатшылығы. 

• Бақылаушы мүше – Тексеру комиссиясы және Кәсіби әдеп жөніндегі 

комиссия. 

Одақ органдары осы қолданыстағы Жарғыны, Одақ отырыстарын жүргізуге 

басшылық жасау және оның тәртібі туралы Ережені және Одақтың басқа да 

ережелерін басшылыққа алады. 

 

8-бап. Одақ съезі 

 

8.1. Съезд Одақтың төрт жылда кемінде бір рет шақырылатын жоғары органы 

болып табылады. 

8.2. Съезд сайланған делегаттардың қатысуымен тікелей қатысу форматында 

ұйымдастырыла отырып, өткізіледі. Делегаттардың көзбе-көз қатысуын 

қамтамасыз ету мүмкін болмаған жағдайда, Съезд басқарма шешімінің негізінде 

онлайн форматта бейнеконференцияның көмегімен өткізілуі мүмкін. 

8.3. Съезді өткізу тәртібі, оның құзыреті мен мәртебесі қолданыстағы 

Жарғымен және Одақ отырыстарын өткізуге басшылық жасау мен оның тәртібі 

туралы ережемен айқындалады. 

 

9-бап. Одақ Басқармасы 

 

9.1. Одақ басқармасы Одақтың алқалы басқарушы органы болып табылады 
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және Съезде жалпы тізіммен төрт жыл мерзімге сайланады. 

9.2. Одақ басқармасының отырыстары және / немесе Басқарма мүшелерінің 

қатысуымен Одақтың Пленумдары бекітілген жоспар бойынша және 

қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде 1 рет өткізіледі. 

9.3. Одақ Басқармасының Бірінші Пленумы кезекті съезден кейін бірден 

өткізіледі. 

9.4. Басқарма Одақтың ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

шешім қабылдауға уәкілетті. 

9.5. Одақ Басқармасы мүшелерінің мәртебесі, құзыреті, оларды сайлау және 

өкілеттіктерін тоқтату тәртібі, оның өкілеттіктері мен жауапкершілігі 

мәселелері қолданыстағы жарғымен және Одақ отырыстарын өткізуге 

басшылық жасау және оның тәртібі туралы ережемен айқындалады. 
 

10-бап. Төралқа 
 

10.1. Одақ төралқасы Одақтың алқалы атқарушы органы болып табылады, 

оның билігіне Одақ съезінің, Одақ басқармасының және Одақ президентінің 

айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерден басқа барлық мәселелерді 

жедел шешу беріледі. Төралқаны Одақ президентінің ұсынуы бойынша 

басқарма төрт жыл мерзімге бекітеді. 

10.2. Төралқаның жұмысына тікелей басшылықты Одақ президенті жүзеге 

асырады. 

10.3. Одақ төралқасы қажет болған жағдайда Шығармашылық 

комиссиялардың жұмысын құрып, басқара алады. 

10.4. Одақ төралқасының құзыреті Одақтың қолданыстағы Жарғысымен 

және Одақ отырыстарын өткізуге басшылық жасау мен оның тәртібі туралы 

ережемен белгіленеді. 

 

11-бап. Президент 
 

11.1. Одақ президенті Одақтың тікелей басқарушы органы болып табылады 

және оны одақ мүшелерінің арасынан съезде төрт жыл мерзімге сайлайды. 

11.2. Кандидаттарды ұсыну, құжаттарды беру тәртібі және Одақ президенті 

лауазымына кандидаттарға қойылатын талаптар Одақтың басшылығы және 

отырыстары туралы ережеде айқындалады. 

11.3. Президент съездің, басқарманың, ақсақалдар кеңесінің және төралқаның 

отырыстарында қабылданған шешімдерді орындау мақсатында міндеттерді 

бөледі және төралқа мүшелеріне тапсырмалар береді. 

11.4. Одақ президенті Одақ съезіне есеп береді. 

11.5. Одақ президенті қатарынан 1 мерзімнен артық сайлана алмайды. 

11.6. Одақ президентінің мәртебесі, құзыреті, сайлану және өкілеттігін тоқтату 

тәртібі Одақ отырыстарын өткізуге басшылық жасау және оның тәртібі туралы 

ережеде және Одақтың қолданыстағы жарғысында айқындалады. 

 

12-бап. Одақтың вице-президенттері 
 

12.1. Одақтың Вице-президенттері съезден кейін басқарманың бірінші 

Пленумында одақ президентінің ұсынуы бойынша өңір құрамына кіретін облыс 
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немесе қала атынан өкілдік ететін басқарма мүшелері қатарынан бекітіледі. 

Вице-президенттер 4 жылға бекітіледі және оларға Одақ басқармасы жүктейтін 

функцияларды орындайды. 

12.2. Бірінші вице-президент съезде жұмыс істеп тұрған Төралқаның ұсынысы 

бойынша одақ мүшелерінің арасынан сайланады. Бірінші вице-президент Одақ 

президенті болмаған кезде оның орнын басады. 

12.3. Өңірлік вице-президент өз өңірінде Одақ президентінің атынан өкілдік 

етеді, сондай-ақ оның тапсырмаларын орындайды және Одақтың іс-шараларына 

қатысады. 

12.4. Барлық вице-президенттер Төралқа мүшелері болып табылады. 

12.5. Одақ вице-президенттерінің мәртебесі, құзыреті, сайлану және өкілеттігін 

тоқтату тәртібі Одақ отырыстарын өткізуге басшылық жасау және оның тәртібі 

туралы ережеде және Одақтың қолданыстағы жарғысында айқындалады. 

 

13-бап. Тексеру комиссиясы 
 

13.1. Тексеру комиссиясы Одақтың бақылаушы органы болып табылады және 

оны съезд төрт жыл мерзімге тағайындайды. 

13.2. Тексеру комиссиясының мүшелігіне Одақтың басқару органдарының 

мүшелері, Одақтың вице-президенттері, одақтың штаттық аппаратының 

қызметкерлері сайлана алмайды; 

13.3. Тексеру комиссиясының дербес және сандық құрамын президент ұсынады 

және оны съезде бекітеді. 

13.4. Тексеру комиссиясын Тексеру комиссиясының төрағасы басқарады және 

оны съезд бір мерзімге төрт жылға сайлайды. 

13.5.Тексеру комиссиясы жыл сайынғы негізде түсімдерге, шығыстарды талдау 

жасайды және бухгалтерлік құжаттамаларды тексереді. Тәуелсіз ішкі аудит 

нәтижелері бойынша төралқаға есеп береді. 

13.6. Тексеру комиссиясының мәртебесі, құзыреті, сайлану және өкілеттігін 

тоқтату тәртібі Одақ отырыстарын өткізуге басшылық жасау және оның тәртібі 

туралы ережеде және Одақтың қолданыстағы жарғысында айқындалады. 

 

14-бап. Ақсақалдар кеңесі 

 

14.1. Ақсақалдар кеңесі Одақтың кеңесші органы болып табылады және жұмыс 

істеп тұрған төралқаның ұсынуы бойынша Съезд 4 жыл мерзімге сайлайды. 

14.2. Ақсақалдар кеңесіне әр түрлі аймақтардағы Одақтың 15 мүшесі, өз 

аймағында/қаласында үлкен тәжірибесі бар және зейнеткерлік жасқа жеткен 

сәулетшілер кіре алады. 

14.3. Ақсақалдар кеңесінің мүшелері Төрағаны сайлайды және оның 

кандидатурасы Пленумда бекітіледі. 

14.4. Ақсақалдар кеңесінің төрағасы Төралқаның құрамына кіреді, Төралқаның 

отырыстарына қатысады  

14.5. Ақсақалдар кеңесі мүшелерінің мәртебесі, құзыреті, сайлану және 

өкілеттігін тоқтату тәртібі Одақ отырыстарын өткізуге басшылық жасау және 

оның тәртібі туралы ережеде және Одақтың қолданыстағы жарғысында 

айқындалады. 
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15-бап. Жас сәулетшілер клубы 
 

15.1. Жас сәулетшілер клубы (бұдан әрі – ЖСК) – одақтың құрылымдық 

бөлімшесі, оның міндеті жас сәулетшілермен жұмыс жасау болып табылады. 

15.2. Жас сәулетшілер клубының жұмысын ЖСК басшысы үйлестіреді. 

15.3. ЖСК басшысын Одақ президенті төрт жыл мерзімге тағайындайды. ЖСК 

басшысы одақтың мүшесі болуы керек. 

15.4. ЖСК басшысы тағайындалғаннан кейін ол Одақ басқармасы мен 

төралқасының құрамына автоматты түрде кіреді. 

15.5. Жас сәулетшілер клубы мүшелерінің мәртебесі, құзыреттері, оларды 

сайлау және өкілеттігін тоқтату тәртібі, оның өкілеттігі мен жауапкершілігі 

мәселелері қолданыстағы жарғымен және жас сәулетшілер клубы туралы 

Ережемен айқындалады. 
 

16-бап. Дауыс беру және кворум 
 

16.1. Съездің шешімдері ашық және / немесе жабық дауыс беру арқылы 

қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады. 

16.2. Басқарма мен Төралқаның шешімдері ашық дауыс беру арқылы 

қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады. Ерекше жағдайларда дауыс беру 

жабық түрде өткізілуі мүмкін. 

16.3. Одақтың басшы органдарының шешімдер қабылдауы үшін кворум әртүрлі 

жағдайларда Одақ отырыстарын өткізуге басшылық жасау және оларды өткізу 

тәртібі туралы ережеде айқындалады. 
 

17-бап. Одақ жарғысы мен ережелеріне өзгертулер мен толықтырулар 

енгізу 
 

17.1. Осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстарды 

Одақ мүшелері, Одақ филиалдары, Одақ басқармасы және Ақсақалдар кеңесі 

енгізе алады. Олар төралқаға осы ұсыныстар қаралатын съезд отырысына дейін 

кемінде 2 ай бұрын ұсынылуы тиіс. Төралқа бұл туралы Одақтың барлық 

ұйымдарын съезд отырысына дейін 1 айдан кешіктірмей міндетті түрде 

хабардар етеді. 

17.2. Жарғының барлық өзгерістері мен толықтырулары Съезде дауыс беруге 

қатысушы делегаттардың көпшілігінің (50%+1 дауыс) шешімімен бекітіледі. 

17.3. Одақ ережелерін бекіту Одақ Басқармасының Пленумында жүзеге 

асырылады. 

18-бап. Халықаралық байланыстар  
 

18.1. Одақ ҚР-дың қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес 

халықаралық байланыстар орнатады, тиісті келісімдер жасасады және шетелдік 

филиалдар мен заңды тұлғаларды құрумен қоса, сәулет қызметімен байланысты 

халықаралық үкіметтік емес бірлестіктерге ұжымдық мүше ретінде кіре алады. 

18.2. Халықаралық одақтар мен қауымдастықтарға мүшелік жарналар жыл 

сайынғы негізде Одақ қаражаты есебінен төленеді. 

18.3. Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағының мүшелері шет елдердің 

шығармашылық қоғамдық бірлестіктеріне дербес кіре алады. 
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19-бап. Одақты қайта ұйымдастыру және оның қызметін тоқтату 
 

19.1. Одақтың қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату туралы шешімді 

Съезд дауыс беруге қатысатын кемінде 80% дауыспен, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот шешімі бойынша 

қабылдауы мүмкін. 

Қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге 

асырылады. 

19.2. Одақтың қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату туралы барлық 

ұсыныстар съезд отырысына дейін кемінде 6 ай бұрын төралқаға жазбаша 

жіберілуге тиіс. 

19.3. Тарату комиссиясы Одақты таратуды Қазақстан Республикасының 

заңнамасында көзделген негіздер мен тәртіп бойынша жүргізеді. Тарату 

комиссиясының мүшелерін Съезд тағайындайды. 

19.4. Одақ таратылғаннан кейін оның мүлкін бөлу туралы мәселені Съезд 

шешеді. Мүлік оның жарғысында көзделген мақсаттарға және ҚР-дың 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес жіберіледі. 

19.5. Тарату комиссиясы кредиторларды анықтауға және берешекті алуға 

шаралар қабылдайды, сондай-ақ кредиторларды Одақтың таратылғаны туралы 

жазбаша хабардар етеді. 

19.6. Заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізіліміне және ұлттық БСН 

тізіліміне бұл туралы жазба енгізілгеннен кейін Одақты тарату аяқталды, ал 

одақ өз қызметін тоқтатты деп есептеледі. 
 


