Қазақстан Республикасындағы теміржолшылар мен
көлік құрылысшылары Кәсіподағы құрылтай съезінде
1992 жылғы 26 наурызда бекітілген

Қазақстан Республикасындағы
теміржолшылар мен көлік құрылысшылары
Кәсіподағының кезектен тыс съезінде өзгертулермен
және толықтырулармен1995 жылғы
6 желтоқсанда бекітілген

«Қазақстан Республикасының теміржолшылар кәсіби
одағы» қоғамдық бірлестігінің IV съезінде
өзгертулермен және толықтырулармен 2000
жылғы 21 қыркүйекте бекітілген

«Қазақстан Республикасының теміржолшылар
кәсіби одағы» қоғамдық бірлестігінің IV съезінде
өзгертулермен және толықтырулармен 2010
жылғы 29 қыркүйекте бекітілген

Қазақстан Республикасының теміржолшылар кәсіби
одағы» қоғамдық бірлестігінің кезектен тыс VIII
съезінде толықтырулармен 2014 жылғы 19 қараша
бекітілген

Қазақстан Республикасы көлік
саласы кәсіби одағы Бірлескен
съезінде толықтырулармен
2014 жылғы 12 желтоқсан бекітілген

Өзгерістер мен толықтырулар «Қазақстандық
салалық теміржол, автомобиль, әуе және су көлігі
қызметкерлерінің кәсіби одағы» қоғамдық бірлестігі
Орталық Кеңесінің 2022 жылғы 19 қантардағы
№3 қаулысының 2 бабымен бекітілді

«Қазақстандық салалық теміржол, автомобиль, әуе
және су көлігі қызметкерлерінің кәсіби одағы»
қоғамдық бірлестігі Орталық Кеңесінің 2016 жылғы
21 қазандағы №4.п.1. қаулысымен өзгерістер мен
толықтырулар енгізілген

«Қазақстандық салалық теміржол, автомобиль, әуе және су көлігі қызметкерлерінің
кәсіби одағы» қоғамдық бірлестігінің
ЖАРҒЫСЫ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Әрі қарай «Кәсіподақ» деп аталатын “Қазақстандық салалық теміржол,
автомобиль, әуе және су көлігі қызметкерлерінің кәсіби одағы”ҚБ
(ҚАЗКӨЛІККӘСІП) өз мүшелерінің өндірістік және кәсіби мүдделерінің
ортақтығы негізінде құрылған тәуелсіз, салалық, дербес қоғамдық бірлестік
болып табылады.
1.2.
Кәсіподақ
заңды
тұлға
болып
табылады,
Қазақстан
Республикасының Ата заңына, Заңдарына, халықаралық құқықтың көпшілік
мақұлдаған нормаларына және осы Жарғыға сәйкес қызмет етеді.
1.3. Кәсiподақ жарғыны, құрылымды, құрылымдық бөлімшелер туралы
ережелерді және Кәсіподақтың басшылық органдары бекітетін, Кәсіподақтың
ішкі қызметі үшін жергілікті актілерді дербес әзірлейді және бекітеді,
қызметтің басым бағыттарын айқындайды, кәсіподақ органдарын құрады,
қызметті ұйымдастырады, жиналыстар, конференциялар, съездер және
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен тыйым салынбаған басқа
да іс-шаралар өткізеді.
Кәсіподақ өз қызметінде барлық деңгейдегі мемлекеттік органдардан,
саяси партиялардан, жұмыс берушілер мен олардың бірлестіктерінен тәуелсіз
болады, олардың бақылауында болмайды және оларға есеп бермейді.
Кәсіподақтың олармен қарым-қатынастары тең ынтымақтастық және
әріптестік қағидаттары негізінде құрылады.
1.4. Кәсіподақ басқа кәсіподақтармен қызмет істеуге құқы бар,
республикалық және халықаралық кәсіподақ қозғалыстарына қатысады,
ынтымақтастық жөнінде келісім негізінде басқа қоғамдық ұйымдармен және
шетелдік кәсіподақ ұйымдарымен іскерлік байланыстарға түседі.
1.5. Кәсіподақ Қазақстан Республикасының барлық аумағында іс-әрекет
жасайды.
1.6. Кәсіподақтың банктерде есептік және басқа шоттары, мөрі, мөр
табаны, бекітілген үлгідегі бланкілері болады.
1.7. Орналасқан жері: 010000 ,Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Д. Қонаев көшесі, 6 үй.
2. КӘСІПОДАҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ
НЫСАНЫ, ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
2.1. Кәсіподақ қызметінің мәні: Кәсіподақ мүшелерінің жеке, ұжымдық,
кәсіби және әлеуметтік-экономикалық құқықтары мен мүлдделерін білдіру,
көрсету және қорғау, қайырымдылық қызметіне қатысу, мәдени және
спорттық-сауықтыру іс-шараларына қатысу, ақпараттық хабардар ету,
патриоттық тәрбие болып табылады.
2.2. Кәсіподақ өз мүшелерінің еріктілігі, тең құқықтығы мен
ынтымақтастығы негізінде олардың еңбек, кәсіби, сондай-ақ басқа да
әлеуметтік-экономикалық құқықтарын, кепілдіктері мен мүдделерін қорғау
мақсатында құрылады және қызмет етеді.
2.3. Кәсіподақ өзінің мүшелерін қорғау үшін өзінің сайланбалы

органдары арқылы:
- Кәсіподақ ұйымдарының қызметін біріктіруге, бағыттауға және
үйлестіруге;
- мемлекеттік билік органдарында және жұмыс берушінің алдында,
соттарда өзінің мүшелерінің, мүшелік ұйымдарының құқықтары мен
мүдделерін білдіруге және қорғауға, прокурорлық қадағалау өрісіне жататын
нормативтік құқықтық актілер бойынша қарсылық білдіру туралы өтініш
жасауға;
- мемлекеттік органдардың өкілдерімен және жұмыс берушілермен
келіссөздер жүргізуге, келісімдер, ұжымдық шарттар жасасу кезінде әлеуметтік
әріптестіктің тарапы болып әрекет ету және олардың орындалуына бақылауды
іске асыруға;
- Кәсіподақ мүшелерінің құқықтары мен мүдделеріне қатысты
заңнамалық және нормативтік актілерді жетілдіру мәселелері бойынша
мемлекеттік органдарға өтініш жасауға, олардың құқықтарын нашарлататын
нормативтік актілерді жоюға қол жеткізуге;
- әлеуметтік-еңбек қатынастарына қатысты мәселелер бойынша, соның
ішінде еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру және нормалау, бюджеттік және
салықтық саясат, жұмыспен қамту, еңбек қорғау және еңбек қауіпсіздігі
мәселелері бойынша қолданыстағы заң жобаларына өзгерістер/толықтырулар
немесе заңдар жобаларына ұсыныстар енгізуге, өзге де нормативтік құқықтық
актілерді әзірлеуге қатысуға немесе оларды қарау туралы тиісті мемлекеттік
органдарға ұсыныстар енгізуге;
- ҚР еңбек заңнамасын, «Кәсіби одақтар туралы» ҚР заңын бұзатын,
келісімдер мен ұжымдық шарттарда көзделген міндеттемелерді орындамайтын
тұлғаларды жауапкершілікке тарту бойынша мемлекеттік органдарға ұсыныс
енгізуге;
- еңбек туралы, еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі заңнамалардың
сақталуына қоғамдық бақылау жүргізуге, өндірістегі жазатайым оқиғаларды
тергеп-тексеруге қатысуға;
- ұжымдық еңбек дауларын реттеуге қатысуға;
- кәсіподақ кадрларын және активін келісу комиссиясы, медиация
мәселелері бойынша оқытуды, біліктілігін көтеруді ұйымдастыруға;
- еңбек жағдайлары бойынша өндірістік нысандарды аттестациялауға
қатысуға;
- өмір сүру деңгейіне, отбасылық бюджетіне, инфляцияға,
жұмыссыздыққа, еңбек қорғау мәселелеріне қатысты зерттеулер жүргізуді іске
асыруға және осы мәселелер бойынша мемлекеттің экономикалық саясатының
әлеуметтік бағыттылығына кол жеткізуге;
- кәсіби дайындау және қайта дайындау, медициналық және зейнеткерлік
қамтамасыз ету, санаториялық-курорттық емделу мен демалу мәселелері
бойынша Кәсіподақ мүшелеріне жәрдем көрсетуге;
өзінің
мүшелеріне
және
құрылымдық
бөлімшелеріне
ұйымдастырушылық, консультациялық, құқықтық, материалдық және
қайырымдылық көмек көрсетуге;
- қолданылып жүрген заңнамада қарастырылған тәртіппен өз өкілдерін

жергілікті өзін-өзі басқару органдарына ұсынуға;
- Кәсіподақ мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін
Заңнамада белгіленген тәртіппен жиналыстар, митингтер, демонстрациялар,
көше шерулері, ереуілдер мен басқа көпшілік акцияларын ұйымдастыруға және
өткізуге;
- шаруашылық әрекетін жүргізуге, кәсіпорындар құруға, ақша қорларын
ұйымдастыруға, акцияларды, басқа құнды қағаздарды сатып алуға және осы
Жарғымен қаралған міндеттерді орындау үшін кәсіпкерлік қызметті дамытуға;
- ақпараттық-кеңестік, насихаттық және баспалық қызметті жүзеге
асыруға.
2.4. Кәсіподақ өз қызметін жүзеге асыру үшін:
- Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғы ережелерін, кәсіподақ
органдарының шешімдерін және жергілікті актілерді сақтауға;
- өкілеттіктер шегінде әлеуметтік-еңбек жанжалдарының алдын алу
жөнінде шаралар қолдануға;
- кәсiподақ мүшелерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген ереуiлдер, бейбіт жиналыстар, митингiлер, шерулер, пикеттер және
демонстрациялар ұйымдастыру және өткiзу тәртібін сақтауын қамтамасыз
етуге;
- кәсiподақтар мүшелері арасында олардың құқықтық, оның ішінде
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының негіздері бойынша
сауаттылығын арттыру, еңбек дауларында келіссөздер жүргізе алуды дамыту
және пәтуаға қол жеткізу жөнінде түсіндіру жұмысын жүргізуге;
- қызметкерлердің ішкі еңбек тәртіптемесі мен еңбек тәртібі қағидаларын,
сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидаларын сақтауына
жәрдемдесуге;
- жарғыда айқындалған шарттар және тәртіп бойынша кәсіподақ
мүшелеріне ақшаның түсуі және жұмсалуы туралы ақпарат беруге міндетті.
3. КӘСІПОДАҚҚА МҮШЕЛІК
3.1. Кәсіподаққа мүшелік-кәсіподақ мүшелерінің жеке тұлға, ал мүшелік
ұйымдардың- заңды тұлға болуын қамтиды.
Кәсіподақ мүшесі басқа кәсіподақтарға мүше бола алмайды.
3.1.1. Жеке тұлға:
- Жеке тұлға - Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер,
азаматтығы жоқ тұлғалар, соның ішінде:
- Кәсіподақ Жарғысын мақұлдайтын және мүшелік кәсіподақ жарналарын
төлейтін жұмыс істеуші немесе уақытша жұмыс істемеуші, зейнеткер, студент,
оқушы.
3.1.2. Заңды тұлға-жергілікті кәсіподақ.
3.2. Кәсіподаққа мүшелік ерікті түрде. Кәсіподақ мүшелігіне қабылдау және
одан шығу тиісті кәсіподақ органына кірушінің берген жазбаша түрде жеке арызы
бойынша жекеше түрде жүргізіледі. Кәсіподаққа қабылдау және одан шығу
туралы шешім:
- Кәсіподақ мүшелерінің саны 30 адамнан кем жағдайда-бастауыш

ұйымының жиналысында;
- саны 30 адамнан көп болған жағдайда - кәсіподақ комитетінің
отырысында, бастауыш ұйымының жиналысын (конференциясын) кейіннен
хабардар ете отырып қабылданады.
Кәсіподақ мүшесіне қабылданған адамға белгіленген үлгідегі кәсіподақ
билеті беріледі.
Кәсіподақ мүшелерін есепке алу негізгі жұмыс орнында есеп
карточкалары немесе электронды тасымалдаушы арқылы бастауыш ұйымда
жүргізіледі.
3.3. Кәсіпорында, мекемеде, ұйымда кәсіподақтың бастауыш ұйымы
болмаса, Кәсіподаққа қабылдау не одан шығу туралы шешімді Кәсіподақтың
тиісті филиалы, Кәсіподақ қабылдауы мүмкін.
3.4. Кәсіподақтық өтілі Кәсіподақ мүшесіне қабылдау туралы шешім
қабылданған күннен бастап есептеледі және Кәсіподақ беретін жеңілдіктерді
пайдаланған кезде ескеріледі.
3.5. Белгіленген мөлшерде мүшелік кәсіподақ жарнасын төлеп отырған
кәсіподақ мүшесінде кәсіподақ өтілі мен мүшелігі:
- кәсіпорын, ұйым, мекеме таратылуына, штаттың қысқаруына
байланысты жұмыстан уақытша айрылғанда, басқа жұмысқа қабылданғанға
дейін;
- жасы бойынша зейнетке шығуына, мүгедектікке байланысты жұмыс
істеуді тоқтатқанда;
-Кәсіподақ мүшелігіне кіргендерде, егер ол бұрын басқа кәсіподаққа
мүше болған болса, кәсіподақтар арасында өзара кәсіподақтық мүшелікті
мақұлдайтын уағдаластық болған жағдайда сақталады.
3.6. Кәсіподақ мүшесінің:
- Кәсіподақ пен оның органдары жағынан өзінің еңбек, кәсіби,
әлеуметтік-экономикалық құқықтары мен мүдделерінің өкімет органдарында,
жұмыс берушінің алдында, сот және басқа органдарда қорғалуына;
- кәсіподақ органдарынан кеңес сұрауға, сонымен қатар, арызбен,
ұсыныстармен жүгінуге және жүгіністің байыбы бойынша жауап алуға;
- еңбек және басқа дауларды шешу кезінде кәсіподақ органдары
көрсететін тегін құқықтық көмекті пайдалануға;
- Кәсіподақ қаржысынан материалдық және қайырымдылық көмек алуға;
- Кәсіподақ органдарын сайлауға және сайлануға;
- Кәсіподақ қызметіне қатысуға, ұсыныстар енгізуге және кез-келген
деңгейдегі Кәсіподақ қызметіне байланысты мәселелерді еркін талқылауға,
сайланбалы органдардың қызметіне баға беруге, олардың қызметі жөнінде
ақпараттар алуға;
- Кәсіподақ жасасқан шарттарда және келісімдерде және келісімдерде
қаралған қосымша жеңілдіктер мен өтемақыларға құқығы бар.
3.7. Кәсіподақ мүшесі:
- Жарғыны бұзбауға, бастауыш ұйымның және барлық деңгейдегі
кәсіподақ органдарының қабылдаған шешімдерін орындауға;
- белгіленген тәртіп пен мөлшерде ай сайын мүшелік жарналарды
төлеуге;

-еңбек және ұжымдық шарттарда (келісімдерде) қаралған міндеттерді
орындауға;
- Кәсіподақ мүшелерінің құқықтары мен мүдделері қорғалғанда оларға
тілектестік білдіруге, Кәсіподақтың ұжымдық іс-әрекеттерін қолдауға.
- Кәсіподақтық қозғалысқа зиян келтіретін әрекеттерге кедергі жасауға
міндетті;
3.8. Кәсіподаққа мүшелік одан шыққанда не шағарылғанда тоқтатылады.
Кәсіподақтан шығу жөніндегі мәселені Кәсіподақ мүшесінің жеке арызы
негізінде Кәсіподаққа қабылдауға құқы бар органдар қарайды.
Кәсіподақтан шығару жөніндегі мәселе Кәсіподақ мүшесінің жарғылық
міндеттерін орындамаған кезде, сонымен қатар Кәсіподақ тұтастығын бұзатын
және оған зиян келтіретін іс –әрекет жасаған кезде қаралады.
Кәсіподақ мүшесі үш ай мерзім ішінде жоғарғы ұйымдардың
қабылданған шешіміне шағымдана алады. Кәсіподақтан шығарылып тасталған
Кәсіподақ мүшелігіне жалпы негізде қабылдануы мүмкін.
3.9. Кәсіподақ мүшесі жарғылық міндеттерді орындамауына байланысты
Кәсіподақ беретін жеңілдіктерден алты ай мерзімінде пайдалану құқығынан
айырылады.
3.10. Кәсіподақ беретін жеңілдіктерді пайдалану құқығынан айыру
туралы шешім және кәсіподақтан шығару туралы шешім Кәсіподаққа
қабылдауға құқығы бар органдар, сонымен қатар жоғарыда тұрған сайланбалы
кәсіподақ органдары, кейін бастауыш ұйымын хабардар ете отырып
қабылданады. Аталған шешім кәсіподақ мүшесінің қатысуымен қабылданады.
Егер ол дәлелді себепсіз қатыспаған жағдайда мәселе оның қатысуынсыз
шешіледі.
Шешім, егер оған жиналысқа қатысушылар немесе сайланбалы
органның отырысына қатысушы мүшелерінің үштен екісі дауыс берген
жағдайда, кворум бар болғанда қабылданған болып саналады.
3.11. Кәсіподақ мүшесі Кәсіподақ беретін жеңілдіктерді пайдалану
құқығынан айырылғаннан, немесе Кәсіподақтан шығарылғанан кейін екі айлық
мерзімде қабылданған шешімді бұздыру үшін жоғарыда тұрған органдарға
шағымдануға құқы бар.
3.12. Кәсіподақтан шығарылған адам, Кәсіподаққа мүше болып жалпыға
бірдей негізбен шығарылғанына кемінде 6 ай өткен соң қабылдана алады.
3.13. Жұмыстан шығуына не басқа жұмыс орнына ауысуына байланысты
бастауыш ұйыммен байланысын жоғалтқан Кәсіподақ мүшесі сайланбалы
органның шешімі бойынша есептен шығарылады. Шешім егер оған жиналысқа
қатысушылардың немесе сайланбалы органның отырысына қатысушы
мүшелерінің үштен екісі дауыс берсе, кворум бар болғанда, қабылданған болып
саналады.
3.14. Жұмысын жасы, мүгедектігі бойынша зейнетке шығуымен
байланысты тоқтатқан, штаттың қысқаруымен, кәсіпорынның таратылуымен
байланысты жұмысынан айырылған Кәсіподақ мүшелерінен басқа, дәлелді
себептерсіз қатарынан үш ай бойы мүшелік жарналарын төлемеген Кәсіподақ
мүшесі Кәсіподақ тарапынан қорғалу құқығын жоғалтады.
Одан әрі оны Кәсіподақтан шығару туралы мәселе шешілуі мүмкін.

3.15. Кәсіподақтан шыққан немесе шығарылған адам Кәсіподақтың
қорғау, кәсіподақ меншігін пайдалану құқынан айырылады. Кәсіподақ
жарналарының төленген сомалары оған қайтарылмайды.
3.16. 3.16. Кәсіподақ қызметіне белсенді қатысқан Кәсіподақ мүшелеріне:
- алғыс берумен;
- Кәсіподақ белгісімен, грамоталарымен;
- Кәсіподақ филиалының грамоталарымен;
- ақшалай сыйақылармен, бағалы сыйақылармен, кәдесыйақылармен;
- демалыс үйлеріне, санаторий-курорттық емделуге жолдамалармен,
туристік жолдамалармен көтермелеу шараларымен құрмет көрсетілуі мүмкін.
.
4. КӘСІПОДАҚТЫҢ ҚҰРЫЛУЫ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ
ҚАҒИДАТТАРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
4.1. Кәсіподақ өндірістік-салалық белгі бойынша құрылады және өзінің
қызметін келесі қағидаттар:
- салалық кәсіподақ қозғалысының бірлігі;
- кәсіподаққа өз еркімен кіру және одан өз еркімен шығу;
- кәсіподақ органдарының төменнен жоғарыға дейін сайланбалы болуы,
олардың Кәсіподақ мүшелерінің және жоғары кәсіподақ органдарының
алдында есеп беруі;
- Кәсіподақтың сайланбалы органдары жұмысының алқалы болуы,
қабылданған
шешімдер
мен
тапсырмалардың
орындалуына
жеке
жауапкершілігі;
- әлеуметтік әріптестік органдары мен Кәсіподақтың жоғарғы органдары
шешімдерінің төменгі органдар мен Кәсіподақ мүшелері және мүшелік
ұйымдары үшін орындалуының міндеттілігі;
- кәсіподақ органдары мен ұйымдарының Кәсіподақ Жарғысын және
Кәсіподақтың басқа жергілікті актілерін бұзып қабылдаған шешімдерін
Кәсіподақтың жоғары органдарының күшін жоюы және тоқтатуы;
- бірыңғай қаржылық саясат;
- кәсіподақ кадрларын және активін оқыту, біліктілігін көтеру және кадр
резервін сапалы дайындауға негізделген бірыңғай кадрлық саясат негізінде
құрады.
4.2. Кәсіподақ өз практикалық іс-қызметінде аумақтық (облыс,
республикалық дәрежедегі қала, астана деңгейіндегі) кәсіподақтар бірлестіктері
және жергілікті кәсіподақтармен достық байланыс пен іскерлік ынтымақтастық
және серіктестік негізінде қарым-қатынас жасайды:
- Кәсіподақ құрамына кіретін кәсіподақ бастауыш ұйымдарына,
жергілікті кәсіподақтарға ұжымдық келіссөздер жүргізуге және ұжымдық
шарттар мен келісімдер жасасуға, еңбек даулары мен шиеленістерді шешуге
жәрдем көрсетеді;
- бірлесе және келісіп аймақтық мәселелер бойынша шешімдер
қабылдайды, жергілікті атқарушы органдармен, жұмыс берушілермен,

кәсіподақ қызметкерлері мен кәсіподақ мүшелерін әлеуметтік және өзара
қолдау үшін әлеуметтік әріптестік орнатады;
- Кәсіподақ ықпалын нығайтуға және сала мен аймақты әлеуметтікэкономикалық бағдарламасын іске асыруға, кәсіподақтың орталық
органдарының шешімдерін орындауға бағытталған шараларды іске асырады;
- кәсіби одақтар мен кәсіподақтар мүшелерінің, соның ішінде
халықаралық кәсіподақ қозғалысының құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін
бірлескен акциялар өткізеді.
4.3. Осы бірыңғай Жарғының шегінде Кәсіподақ құрылымына мыналар:
- бастауыш ұйымдар;
- филиалдар;
- жергілікті кәсіподақтар кіреді.
4.4. Сайланбалы органдардың жиналыстары (конференциялары),
отырыстары, егер олардың жұмысына жиналысқа қатысушылардың,
сайланбалы органдар мүшелерінің жартысынан артығы, конференциялар мен
съездер – сайланған делегаттардың кемінде үштен екісі қатысса, құқылы деп
саналады.
4.5. Съездерде, жиналыстарда, конференцияларда, Кәсіподақтың және
оның құрылымдық бөлімшелерінің сайланбалы органдарының отырыстарында
шешімдер, егер Жарғының басқа тармақтарымен өзге көзделмесе, кворум
болған жағдайда, делегаттардың, жиналыстарға қатысушылардың, сайланбалы
органдар мүшелерінің көпшілік дауыстарымен қабылданады.
4.6. Кез келген шешімді қабылдау кезінде дауыс беру нысаны (ашық,
жабық) съезд, жиналыс, конференция делегаттарымен, сайланбалы органдар
отырыстарының қатысушыларымен анықталады.
4.7. Айрықша жағдайларда (төтенше жағдай, карантиндік шаралар және
т.б.) съездер, жиналыстар, конференциялар, Кәсіподақтың және оның
құрылымдық бөлімшелерінің сайланбалы органдарының отырыстары бейнеконференц-байланыс, коммуникациялардың басқа құралдарының көмегімен
немесе жазбаша нысанда сауалнама жүргізу жолымен өткізілуі мүмкін.
4.8. Барлық деңгейдегі, сайланбалы органдардың төрағаларын сайлау
жиналыс, конференция, съезд тиісті кәсіподақ органдарының есептік
баяндамасын және ревизиялық комиссияның баяндамасын тыңдағаннан және
талқылағаннансоң және олар бойынша шешім қабылдағаннан кейін жүргізіледі.
Кәсіподақ төрағасының, Кәсіподақ филиалы төрағасының лауазымына
сайлау үшін кандидатуралар теміржол саласында жұмыс істейтін,
Кәсіподақтың сайланбалы органдарында үш жылдан кем емес кәсіподақ
жұмысының өтілі бар Кәсіподақ мүшелерінің арасынан ұсынылады.
Бастауыш ұйымның төрағасы болып осы кәсіпорында бір жылдан кем
емес жұмыс істейтін Кәсіподақ мүшесі ғана сайлана алады.
4.9. Кәсіподақтың барлық сайланбалы органдарының өкілеттік мерзімі –
5 жыл.
4.9.1. Бастауыш ұйымдардың, Кәсіподақ филиалдарының, Жергілікті
кәсіподақтардың және Кәсіподақтың сайланбалы органдарының қызметі
Кәсіподақ съезімен бекітілген осы Жарғымен және олар туралы Ережелермен,
сондай-ақ Кәсіподақтың өзге нормативтік, жергілікті актілерімен реттеледі.

Жергілікті кәсіподақтардың қызметі сондай-ақ Жергілікті кәсіподақтың
жарғысымен реттеледі.
4.10. Кәсіподақтың бастауыш ұйымы.
4.10.1. Бастауыш ұйым Кәсіподақтың, оның филиалдарының және
Жергілікті кәсіподақтардың ішкі құрылымына енеді.
4.10.2. Кәсіподақтың бастауыш ұйымы кем дегенде үш мүшесі немесе
Кәсіподаққа кіру туралы өтініш берген, ұйымдастыру-құқықтық нысаны және
меншік нысанына қарамастан бір кәсіпорында, мекемеде жұмыс істейтін
немесе бір оқу орынында оқитын азаматтар бар болғанда құрылтай
жиналысында құрылады. Құрылтай жиналысының өткізілу күні және орыны
туралы шешімді Кәсіподақтың Орталық Кеңесінің Атқару Комитеті (әрі қарай –
Кәсіподақтың ОК Атқару комитеті) қабылдайды.
4.10.3. Бастауыш ұйымның ең жоғары органы болып жиналыс
(конференция) саналады, ол қажеттігіне қарай, бірақ кемінде жылына екі рет
өткізіледі. Жиналыстың (конференцияның) күні, күн тәртібі және өтетін жері
туралы Кәсіподақ мүшелеріне белгіленген мерзімнен кемінде екі апта бұрын
хабарланады. Кезектен тыс жиналыс (конференция) кәсіподақ комитетінің
(кәсіби ұйымдастырушының) бастамасымен, ұйым мүшелерінің үштен бірінің
бастамасымен немесе жоғары кәсіподақ органының ұсынысы бойынша
шақырылады. Кезектен тыс жиналыстың (конференцияның) күні, күн тәртібі
және өтетін жері туралы кәсіподақ мүшелеріне кемінде бір апта қалғанға дейін
хабарланады.
Жиналыс, егер оның жұмысына бастауыш ұйымның жартысынан астам
мүшесі қатысқан жағдайда құқылы болып саналады;
Жұмысына сайланған делегатардың кемінде үштен екісі қатысқан
жағдайда конференция құқылы болып саналады.
4.10.4. Жиналыс (конференция) бастауыш ұйымының қызметіне қатысты
кез келген мәселені шешуге құқылы. Жиналыстың (конференцияның) ерекше
құзыреттілігіне келесілер:
- бастауыш ұйым қызметінің басымдылық бағыттарын анықтау;
- кәсіподақ комитетінің, тексеру комиссиясының жұмыстары туралы
есептерді тыңдау және талқылау;
- кәсіподақтың бастауыш ұйымының (кәсіподақ ұйымдастырушысын),
кәсіподақ комитетінің және тексеру комиссиясының төрағасын сайлау;
- Кәсіподақтың атынан жұмыс берушімен ұжымдық келіссөздер жүргізу
туралы шешім қабылдау және ұжымдық шарттың негізгі ережелерін анықтау;
- жұмыс берушіні немесе оны өкілетті тұлғалардың және кәсіподақ
комитетін ұжымдық шарттың орындалуы бойынша тыңдау;
- қолданыстағы заңнамаға сәйкес, Кәсіподақ мүшелерінің құқықтары мен
мүдделерін қорғайтын шаралар өткізу туралы шешім қабылдау;
-Кәсіподақтың бастауыш ұйымының кәсіподақ бюджетін бекіту және оның
орындалуына бақылау жасау;
- қорлар, сақтандыру кассаларын және т.б. құру, олардың қызметі туралы
есептерді тыңдау;
- Кәсіподақтың құрамына оның құрылымдық бөлімшесі ретінде кіру
туралы немесе Кәсіподақтан шығу туралы шешім қабылдау жатады.

4.10.5. Ағымдағы жұмысты жүргізу үшін бастауыш ұйымда:
- 30-дан кем Кәсіподақ мүшесін біріктіретін ұйымда - кәсіби
ұйымдастырушы;
- 30 не одан көп Кәсіподақ мүшесін біріктіретін ұйымда - төраға
басқаратын кәсіподақ комитеті сайланады
4.10.6. Кәсіподақ комитетінің мәжілістері қажеттілігіне қарай, бірақ
тоқсанына кемінде бір рет өткізіледі. Кәсіподақ комитеті тек тікелей
жиналысының (конференцияның) қарауындағы мәселелерден басқа бастауыш
ұйым қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға
құқылы және өз қызметінде жиналысқа (конференцияға) әрі кәсіподақтың
жоғары органдарына есеп береді.
4.10.7. Кәсіподақ комитетінің шешімі бойынша кәсіпорындардың,
мекемелердің, ұйымдардың құрылымдық бөлімшелерінде кәсіподақ топтары,
цехтік кәсіби ұйымдар құрылуы мүмкін, оларға өз бөлімшесінің шеңберіндегі
ағымдық мәселелерді шешу үшін бастауыш ұйымының құқы берілуі мүмкін
4.10.8. Кәсіподақтың бастауыш ұйымы: Кәсіподақтың, Жергілікті
кәсіподақтың есептік құжаттарының негізінде белгіленген үлгідегі мөрге,
бланктер мен мөртабандарға ие болуға құқылы.
4.10.9. Бастауыш кәсіподақ ұйымдарының территориялық бытыраңқы
жағдайына байланысты тиісті филиалдың шешімімен кәсіподақтар Төрағалары
кеңесі немесе тораптық кәсіподақ комитеттері құрылуы мүмкін.
4.10.10. Бастауыш кәсіподақ ұйымының төрағасы бастауыш ұйымның
өкілетті өкілі болып табылады және:
кәсіподақ
комитетінің
және
кәсіподақ
жиналысының
(конференциясының) құзырында болмаған оперативті сұрақтарды өз бетімен
шешуге;
- ағымдағы мәселелерді пысықтау және кәсіподақ комитеті мен жалпы
жиналыстың (конференциясының) шешімдерін дайындау үшін уақытша
комиссиялар, жұмыс топтарын құруға, кәсіподақ комитетінің қызметіне
сарапшыларды, мамандарды, кәсіподақ белсенділерін тартуға;
- кәсіподақ комитетінің мәселелерін шақыру мен жүргізуге, мәжілістердің
қабылданған шешімдері мен хаттамаларына қол қоюға;
- кәсіподақ комитетінің штаттық қызметкерлерінің жұмысына басшылық
етуге;
- Кәсіподақтың, Жергілікті кәсіподақтың сенімхаты бойынша ұжымдық
шартқа қол қоюға;
- бекітілген сметаға сәйкес ақшалай операцияларды жүргізуге, кәсіподақ
комитетімен келісу арқылы басқа шарттар жасасуға;
- сайланбалы активтің оқуын ұйымдастыруға;
- Кәсіподақ мүшелерінің келісімі бойынша, олардың жеке арыздары
болғанда, әкімшілікпен келісім негізінде олардың мүшелік жарнамаларын
қолма-қол жасалмайтын төлемдер және оны Кәсіподақ есеп-шотына Кәсіподақ
Жарғысымен белгіленген мөлшерде аудару туралы мәселені шешуге құқылы.
- мүшелік кәсіподақ жарналарын Кәсіподаққа уақытылы, толық
мөлшерде аудару үшін дербес жауапкершілікті болады.
4.11. Кәсіподақтың Филиалы:

4.11.1. Кәсіподақтың Филиалы Кәсіподақ Орталық Кеңесінің шешімімен
құрылады және өзі туралы Ережеге сәйкес әрекет етеді.
4.112. Кәсіподақтың филиалының банктерде есеп шоттар ашуға,
белгіленген үлгідегі мөрі, бланктері, мөртабандары болуына құқылы.
4.11.3. Филиалдың жоғарғы органы болып, бес жылда бір реттен кем емес
жиілікте шақырылатын конференция табылады. Конференцияның шақырылуы,
өткізілу күні, жобаланған күн тәртібі туралы оның өткізілуінен кем дегенде екі
апта бұрын хабарланады. Кезектен тыс конференция филиалдың сайланбалы
органының бастамасымен, филиалға кіретін бастауыш ұйымдардың үштен
бірінен кемі емесінің талап етуі немесе Кәсіподақтың Орталық Кеңесінің
ұсынысы бойынша шақырылады. Өткізілу күні, орны және күн тәртібі оның
өткізілуінен кем дегенде бір апта бұрын хабарланады.
4.11.4. Кәсіподақ филиалының конференциясы:
- өзінің сайланбалы органының және ревизиялық комиссияның қызметі
туралы есептерді тыңдайды;
- филиал қызметінің негізгі бағыттарын белгілейді;
- филиал Кеңесінің мүшелерін сайлайды не олардың өкілеттілігін
растайды;
- филиал төрағасын және ревизиялық комиссия мүшелерін сайлайды;
- филиалдың тіршілік етуіне байланысты кез-келген басқа мәселелерді
шешеді.
4.11.5. Конференциялар аралығында филиалдың басқару органы болып
филиал төрағасы басқаратын Кеңес саналады. Кеңестің отырыстары
қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде бір рет өткізіледі.
4.11.6. Кеңес өзінің жұмысын Кәсіподақтың алдында тұрған мақсаттар мен
тапсырмаларды есепке ала отырып, ұйымдастырады, сондай-ақ:
- Кәсіподақтың бастауыш ұйымдардың қызметін үйлестіреді, оларға
практикалық көмек көрсетеді, олардың мүдделерін және кәсіподақ мүшелерінің
мүдделерін тиісті мемлекеттік және сот органдарында, жұмыс берушілердің
алдында білдіреді;
- жұмыс берушілермен немесе оның өкілетті тұлғаларымен келісімдердің
негізгі ережелерін анықтайды;
- қажет болған жағдайда бастауыш ұйымдар Кеңес құрамына өкілеттігін
табыстаған Кеңес мүшелерінің өкілеттігін растайды;
- филиалдың төрағасы өкілеттігін мерзімінен тыс тоқтатқан жағдайда
сайлау өткізеді;
- филиал төрағасының орынбасар (лар) ын және атқару комитетін
сайлайды;
- Кәсіподақтың Орталық Кеңесінің Атқару комитетіне аппараттың
бюджетінің және штаттық кестесінің жобасын бекітуге шығарады;
- филиалдың жарғылық әрекетіне байланысты басқа да мәселелерді
шешеді;
- өз қызметінде Кәсіподақ филиалының конференциясына және
Кәсіподақтың Орталық Кеңесіне есепті.
- өз қызметінде Кәсіподақ филиалының конференциясына және
Кәсіподақтың Орталық Кеңесіне есеп береді.

4.11.7. Ағымдағы жұмысты ұйымдастыру үшін Атқарушы комитет
сайланады, оның мәжілістері қажеттілігіне қарай, бірақ әр тоқсанда кемінде бір
рет өткізіледі.
4.11.8. Атқару комитеті:
- Кәсіподақтың басқарушы органдары, конференциялары мен Филиалдың
Кеңесі жиналыстарының шешімдерін, өз шешімдерін іске асыру бойынша
нақты іс-әрекеттерді іске асырады және олардың орындалуын бақылайды;
- мемлекеттік органдар және жұмыс берушілермен келіссөздер жүргізу
үшін өзінің өкілдеріне өкілеттік құқық береді;
- бастауыш ұйымдардың қызметін, олардың Жарғыны ұстануын, жоғарыда
тұрған органдардың шешімдерін орындауын үйлестіреді;
- бастауыш үйымдардың кәсіподақ қаражатын мақсатты пайдалануына
бақылау жасауды жүзеге асырады;
- Кәсіподақ ОК Атқару комитетінің алдына Кәсіподақтың Жарғысына
және алқалық органдарының шешімдеріне қайшы келетін шешімдердің күшін
жою туралы ұсыныстар береді, осындай шешімдердің мәні бойынша Кәсіподақ
мүшелерін хабардар етеді;
- Кәсіподақтың Орталық Кеңесі алдында бастауыш ұйым төрағасының
Кәсіподақ Жарғысын және кәсіподақ органдарының шешімдерін орындамағаны
үшін жеке жауаптылық мәселесін қарау туралы өтініш білдіреді, оны
мерзімінен бұрын босату немесе бүкіл кәсіподақ комитетінің құрамын
мерзімінен бұрын қайта сайлау туралы ұсыныс енгізеді;
- кәсіподақ кадрлары мен активтерінің оқуын ұйымдастырады және
жүргізеді, жұмыс тәжірибесін зерттейді және таратады;
- Кәсіподақтың филиалға пайдалануға берген мүлігі мен ақша
қаражаттарына иелік етеді;
- конференция билігіне тікелей қатысты мәселелерден басқа филиалдың
қызметі бойынша барлық өзге мәселелер бойынша шешімдерді қабылдайды;
- жұмыс берушілермен немесе оны өкілетті тұлғаларымен келісімдердің
негізгі ережелерін анықтайды;
- өзінің қызметінде конференцияға, филиалдың Кеңесіне және
Кәсіподақтың Орталық Кеңесі мен оның Атқару комитетіне есепті.
4.11.9. Кәсіподақ филиалының төрағасы:
- Кәсіподақтың сенімхаты негізінде әрекет етеді, материалды-жауапты
тұлға болып табылады;
- филиалдың қызметіне басшылық жасайды, Кеңестің және филиалдың
Атқару комитетінің құзыретіне жатпайтын шұғыл мәселелерді өз бетімен
шешеді;
- қолданыстағы заңнамаға сәйкес филиал аппаратының штаттық
жұмыскерлерінің жұмысына басшылық жасайды, олармен еңбек шарттарын
жасайды және бұзады;
- филиал Кеңесінің отырысында кейіннен бекітілетін, жұмыс берушілер,
олардың бірлестіктері, мемлекеттік басқару органдары, кәсіподақтың
бірлестіктері және басқа ұйымдармен сенімхат бойынша келісімдерге қол
қояды;
- филиалдың Кеңесі, Атқару комитеті және Кәсіподақтың жоғарыда тұрған

органдарымен анықталған өкілеттіктердің шегінде қаржылық қызметті,
ақшалық операцияларды жүзеге асырады;
- Жарғылық міндеттерді орындауға жеке жауапты;
- бастауыш ұйымдар төрағаларымен Кәсіподақтың атынан еңбек
шарттарын жасасады және бұзады;
- филиалдың Кеңесі мен Атқару комитеті, сондай-ақ, Кәсіподақтың
Орталық Кеңесі мен Атқару комитетімен өкілеттелген басқа қызметтерді
атқарады.
4.11.10. Филиал төрағасының өкілеттік мерзімі-бес жыл.
Филиал Төрағасымен еңбек шартын Кәсіподақтың Төрағасы жасайды.
4.11.11. Жиналыстар, сайланбалы органдардың мәжілістері олардың
жұмысына жиналысқа қатысқандардың, сайланбалы органдар мүшелерінің
жартысынан көбі қатысқан кезде, ал конференциялар және съездер - сайланған
делегаттардың кемінде үштен екісі қатысқан жағдайда құқылы болып
саналады;
4.11.12. Кворум болған жағдайда съездерде, конференцияларда,
жиналыстарда, Кәсіподақтың сайланбалы органдарында және оның
құрылымдық
бөлімшелерінде
шешімдер
делегаттардың
жиналысқа
қатысқандардың, сайланбалы органдар мүшелерінің дауыс көпшілігімен
қабылданады,
егер
Жарғының
басқа
тармақтарымен
басқадай
қарастырылмаса.
4.11.13. Кез-келген шешімдерді қабылдаған кездегі дауыс беру тәртібін
(ашық, жабық) съездердің, конференциялардың делегаттары, жиналыстың,
сайланбалы органдар мәжілістерінің қатысушылары белгілейді.
4.12. Жергілікті кәсіподақтар
4.12.1. Жергілікті кәсіподақтар заңды тұлға ретіндегі өзінің дербестігі мен
құқықтарын сақтайды, Қазақстан Республикасының Заңнамасына және өз
жарғыларына сәйкес іс-қимыл жасайды.
- кәсіподақ мүшелерінің әлеуметтік-еңбек құқығы мен мүдделерін
қолданыстағы заңнамалардың, салалық келісімдер мен ұжымдық келісімшарттардың негізінде қорғайды, кәсіподақтардың кадрларын нығайту,
ұйымдастыру-қаржылық жұмысын мақсатты орындайды;
-құрылымдық бөлімшелерінің іс-қимылын үйлестіру жөніндегі жұмысты
жүзеге асыратын, кәсіподақ мүшелерінің әлеуметтік-экономикалық, еңбек
құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге ықпал етеді.
Жергілікті кәсіподақтар Жарғысы Кәсіподақ Жарғысы белгілеген
мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келуі қажет.
4.12.2.
Жергілікті
кәсіподақтардың
құрылымдық
бөлімшелері,
Кәсіподақтың өкілдіктерімен өзара әрекет жасауға міндетті.
4.12.3. Жергілікті кәсіподақтың Кәсіподақ құрамына кіруі жазбаша өтініш
негізінде жасалады.
Кәсіподақ құрамына енгісі келетін Жергілікті кәсіподақ жазбаша
өтініштерін:
- сайлау ұйымының шешімі, құрылтайлық құжаттар (кәсіподақ жарғысы,
тіркеу жөнінде куәліктің көшірмесі және т.б.);
- Жергілікті кәсіподақтың саны туралы статистикалық деректерді;

- өзінің сайланбалы органдары тұратын жерді;
-Кәсіподақ Жарғысын қабылдау жөніндегі міндеттерін орындайтындығы
жөніндегі қосымшалармен қоса ұсынады.
Жергілікті кәсіподақ Кәсіподақ құрамына енген кезден бастап Жарғыға
сәйкес мүшелік жарналарды төлейді.
4.12.4. Кәсіподаққа мүшелік мына жағдайларда тоқтатылуы мүмкін:
- өкілетті ұйымның шешімі бойынша Жергілікті кәсіподақтың
Кәсіподақтан шығатындығы жөнінде;
- Жергілікті кәсіподақтың тараған, қайта құрылған жағдайда;
- Жергілікті кәсіподақтың Кәсіподақ құрамынан шығаруға байланысты.
Жергілікті кәсіподақ Орталық Кеңестің сәйкесінше қаулы қабылдағаннан
кейін Кәсіподақтан шығарылды деп саналады.
Осындай шешім қабылданғанға дейін Жергілікті кәсіподақ осы Жарғыға
сәйкес өзінің құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыруды жалғастыра береді.
Өз қызметін тоқтату (тарату) туралы шешім қабылдаған Жергілікті
кәсіподақ бұл жайында Кәсіподақтың Орталық Кеңесіне хабарлаған сәттен
бастап өзінің мүшелігін тоқтатқан болып есептеледі.
Кәсіподақтың Жарғылық талаптарын сақтамайтын, оның жоғары және
басшы ұйымдарының шешімдерін орындаудан жүйелі түрде жалтаратын,
Кәсіподақтың және оған кіретін мүше ұйымдардың мүдделері мен
мақсаттарына нұқсан келтіретін, сондай-ақ белгіленген мөлшердегі мүшелік
жарнаны дәлелсіз себеппен аудармайтын Жергілікті кәсіподақтардың Кәсіподақ
қызметіне қатысуы туралы мәселені Орталық Кеңес шешеді.
Жергілікті кәсіподақтар басшысы және жергілікті кәсіподақтан
жіберілген Орталық Кеңестің басқа мүшелері Кәсіподақтың Жарғысын бұзғаны
және алты ай бойына белгіленген тәртіпте мүшелік жарнаны төлемегені үшін
алты айға Орталық Кеңесте дауыс беру құқығынан айырылуы немесе Орталық
Кеңестің құрамынан шығарылуы мүмкін. Егер Жергілікті кәсіподақ белгіленген
мерзім ішінде көрсетілген кемшіліктерді жоймаған және қарыздарды өтемеген
жағдайларда, оның Кәсіподақ қызметіне қатысуы туралы мәселені Орталық
Кеңес шешеді.
Жергілікті кәсіподақ Жарғыны бұзылушылықтарын жойған жағдайда
Кәсіподақтың Атқару Комитеті олардың Орталық Кеңесте немесе Кәсіподақ
құрамында қалу құқықтарын қалпына келтіру мәселесін Орталық Кеңеспен
бекітілуін қарайды.
Жергілікті кәсіподақты Кәсіподақтан, оның құрамынан шығару туралы
шешімді көрсетілген негіздерде Орталық Кеңес қабылдайды және кворум
болған жағдайда, отырысқа қатысып отырған Орталық Кеңес мүшелерінің
кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берсе, шешім қабылданған болып
саналады.
Жергілікті кәсіподақ мүшелігін тоқтатқан мүше ұйымдардың Кәсіподақ
меншігіне, сондай-ақ төлеген мүшелік жарналарына және өздері Кәсіподаққа
берген мүлікке құқықтары болмайды.
4.12.5. Жергілікті кәсіподақтар:

- Кәсіподақ ұйымдарында өз ұйымдары және кәсіподақ мүшелері атынан
өкілдік етуге, өз өкілдерін осы ұйымдарға жіберуге және сайлауға, оларды кері
шақырып алуға және ауыстыруға;
- қызметкерлердің әлеуметтік-еңбек құқықтарына қатысты заңдар мен
өзге де нормативтік құқықтық актілер жобаларына Кәсіподақ ұсыныстарын
әзірлеуге қатысуға;
- салалық келісім жасау және бекіту жөніндегі Кәсіподақтың
қызметіне ұсыныстар енгізуге және қатысуға;
- кәсіподақ қызметінің жарғылық мәселелері бойынша Кәсіподақ
ұйымдарына жүгінуге және тиісті ақпараттар, консультациялар мен көмек
алуға, мемлекеттік ұйымдарда өз құқықтары мен мүдделерін құқықтық
қорғауға;
- шетелдік және халықаралық кәсіподақ бірлестіктерімен, Халықаралық
Еңбек
Ұйымымен,
теміржолшылар
мен
көлік
құрылысшылары
кәсіподақтарының халықаралық конфедерациясымен байланыстарды жүзеге
асыруда Кәсіподақ ұйымдарының жәрдемін алуға;
- түрлі бағдарламалар әзірлеуге және Кәсіподақ қорларын
құруға қатысуға;
- Кәсіподақ съездерінің, конференциялары мен сайланбалы ұйымдарының
қарауына жобалық құжаттарды енгізуге;
- кәсіподақ кадрлары мен активтерін оқыту, ақпаратты алу және тарату
үшін Кәсіподақтың мүмкіндіктерін пайдалануға;
- Кәсіподақ нышандарын бекітілген Ережеге сай қолдануға құқығы бар.
4.12.6. Жергілікті кәсіподақтар:
- Кәсіподақтың Жарғысын, ішкі кәсіподақ тәртібін сақтауға, Кәсіподақ
ұйымдарының шешімдерін орындауға және олардың орындалуына жауапты
болуға;
- Кәсіподақтың қызметіне қолдау көрсетуге және оның мақсаттары мен
міндеттерін іске асыруға белсене қатысуға, Кәсіподаққа мүше ұйымдардың
құқықтары мен мүдделерін қорғауда ынтымақтастық танытуға;
- Кәсіподаққа мүшелік жарналарды белгіленген тәртіпте, мерзімінде және
мөлшерде төлеуге;
- кәсіподақ мүшелігін өзара мойындауға;
Кәсіподақтың, басқа мүше ұйымдарының қызметіне зиян келтіретін және
кәсіподақ ұйымдарының кәсіподақтар, салалық кәсіптік одақтардан, сондай-ақ
өлкелік кәсіподақтар бірлестіктерінен жекешелейтін кез келген шараға
бармауға;
- бастауыш кәсіподақ ұйымдарының, жергілікті кәсіподақтардың бір
кәсіподақтан
басқа кәсіподаққа алдын-ала өзара келіспей өтуіне жол
бермеуге;
-өз жарғыларындағы, ережелеріндегі енгізілген өзгерістер мен
толықтырулар және басшы кадрлар құрамындағы өзгерістер туралы өзгерістер
енгізілгеннен кейінгі жеті жұмыс күні ішінде Кәсіподаққа хабарлауға;
- кәсіподақ мүшелерінің саны, Кәсіподаққа мүшелік және өзге
жарналарды есептеу мен төлеуге байланысты қаржылық есеп туралы

статистикалық мәліметтерді, басқа да ақпаратты Кәсіподақ ұйымдары
белгілеген көлем мен тәртіпте Кәсіподаққа ұсынуға;
- Қазақстан Республикасының Парламенті мен жергілікті өкілді ұйымдар
депутаттарын сайлауға қатысу, саяси партиялармен және қозғалыстармен
шарттар мен келісімдер жасасу, халықаралық кәсіподақ бірлестіктеріне кіру
және одан шығу туралы Кәсіподаққа хабарлауға;
- кәсіподақ кадрларын іріктеу, орналастыру мен оқыту, олардың кадр
резервін жасақтау жөнінде Кәсіподақтармен консультациялар, бірыңғай
кадрлық саясатын жүргізуге;
- Кәсіподақ ұйымдары ұсынған мәселелерді алқалық ұйымдарда қарауға;
- Салалық келісімнің жасалуына және орындалуына жәрдемдесуге;
кәсіподақтардың
ұжымдық
іс-қимылдарын
Кәсіподақтың
ұйымдастыруы мен жүргізуіне ынтымақтастық танытуға және оған қатысуға;
- Кәсіподаққа және оған кіретін мүше ұйымдардың мүдделеріне қысым
жасайтын іс-қимылдарға жол бермеуге;
- өз қызметі туралы Кәсіподаққа мағлұмат беруге міндетті.
Осы міндеттер орындалмаған жағдайда Кәсіподақтың Атқару комитетінің
мүше ұйымға тиісті ұсыныс енгізуге құқығы бар.
Мүше ұйымның сайланбалы органы ұсынысты қарап, бір ай мерзімде
Кәсіподақтың Атқару комитетіне хабарлауға міндетті.
5. ЖЕРГІЛІКТІ КӘСІПОДАҚТАРДЫҢ ЖӘНЕ КӘСІПОДАҚТАРДЫҢ
ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСТІГІ
5.1. Жергілікті кәсіподақтар және Кәсіподақтар өздерінің тәжірибелік
қызметінде осы Жарғының шеңберінде өзара тығыз іс-әрекетте болады:
- кәсіподақ кадрларын іріктеу мен оқыту, олардың резервін жасақтау
жөнінде бірлесіп жұмыс жүргізеді;
- кәсіподақтар съездеріне, конференцияларына делегаттарды, кәсіподақ
ұйымдарының басшы лауазымдарына сайлау үшін кандидатураларды өзара
келіседі;
- кәсіподақтың бастауыш ұйымдарына, Кәсіподақ құрамына кіретін
локальды кәсіподақтарға, кәсіподақтың жергілікті ұйымдарына ұжымдық
келіссөздер жүргізуде, ұжымдық шарттар мен келісімдер жасауда; туындаған
еңбек дауларын шешуде жәрдем көрсетеді;
- кәсіподақтың бастауыш ұйымдарына тәжірибелік, ұйымдастырушылық,
әдістемелік, құқықтық көмекті бірлесіп көрсетеді;
- тиісті аумақта бірыңғай заңгерлік кеңестерін, кәсіподақтар
инспекцияларын құруға шаралар қабылдайды, ынтымақ, жұмыссыздарға көмек
қорларын құруға жәрдемдеседі;
- бастауыш ұйым құруға, кәсіподақ ықпалын нығайтуға және сала мен
аймақты дамытудың әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларын іске асыруға,
Кәсіподақ ұйымдарының шешімдерін, басқа да жалпы кәсіподақтық ісшараларды орындауға бағытталған іс-шараларды жүзеге асырады;
- кәсіподақтардың және кәсіподақ мүшелерінің құқықтары мен
мүдделерін қорғауда бірлескен акциялар өткізеді.

6. КӘСІПОДАҚТЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ
6.1. Кәсіподақтың жоғарғы органы болып бес жылда кемінде бір рет
Орталық Кеңеспен шақырылатын съезд есептеледі. Съездің шақырылу уақыты,
өткізілетін орны, күн тәртібі, өкілдік нормасы, съезд делегаттарын сайлау
тәртібі туралы оның басталуынан кемінде екі ай бұрын Орталық Кеңеспен
белгіленеді.
Кезектен тыс съезд:
- Орталық кеңестің шешімі бойынша по решению Центрального Совета
- Кәсіподаққа кіретін бастауыш ұйымдар мен Жергілікті кәсіподақтардың
кемінде 1/3-інің талабы бойынша шақыртылады.
Егер съездің жұмысына сайланған делегаттардың кеміне үштен екісі
қатысқан болса, ол құқылы болып саналады.
6.2. Кәсіподақ Съезі:
- Орталық Кеңес және Бақылау-ревизиялық комиссияның қызметі туралы
есептерін тыңдайды және талқылайды, олардың жұмысына баға береді;
- Кәсіподақ қызметтерінің бағдарламасын және кезекті міндеттерін
белгілейді;
- Кәсіподақтың Жарғысын, Жарғыға өзгерістер мен толықтыруларды
бекітеді.
Съездер аралықтарында Жарғыға және Ережеге ішінара өзгерістер мен
толықтырулар Кәсіподақтың Орталық Кеңесінің мәжілісінде енгізілуі мүмкін
және олар әрі қарай съезде бекітіледі;
- Кәсіподақтың Орталық Кеңесінің мүшелерін сайлайды немесе Кеңес
тікелей өкілеттеу қағидаты бойынша құрылған жағдайда, олардың өкілеттілігін
растайды;
- Кәсіподақ төрағасын және Бақылау-ревизиялық комиссияның мүшелерін
сайлайды;
- Кәсіподақтың қызметін тоқтату туралы шешімді қабылдайды;
- Кәсіподақтың қызметіне байланысты кез-келген басқа шешімдерді
қабылдайды.
6.3. Съездер аралықтарында Кәсіподақ төрағасы басқаратын Орталық
Кеңес Кәсіподақтың басшы органы болып табылады. Орталық Кеңестің
мәжілісі қажеттілігіне қарай, бірақ жылына ең кемі бір рет өткізіледі әрі оның
құрамына сайланған мүшелердің жартысынан астамы қатысқан жағдайда оның
шешімі құқылы деп саналады.
6.4. Кәсіподақтың Орталық Кеңесі:
- съезд шешімдері мен Кәсіподақтың жарғылық міндеттерінің орындалуын
ұйымдастырады және оған бақылау жасайды;
- Кәсіподақтың құқықтары және мүдделерін мемлекеттік, сот,
шаруашылық органдарында және қоғамдық ұйымдарда өкілеттейді және
қорғайды;
- Кәсіподақтың құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіреді, оларға
ұйымдастырушылық, әдістемелік, кеңес беру және құқықтық көмек көрсетеді;
- кәсіподақтар бірлестігінің құрамына өзінің өкілдерін сайлайды немесе

делегат жібереді;
- Кәсіподақ құрылтайшыларының (қатысушыларының) құрамын өзгертеді;
- Кәсіподақ Төрағасының орынбасарын (орынбасарларын) сайлайды;
- кірістер мен шығыстар сметасын бекітеді, Кәсіподақтың мүлкін иемдену,
пайдалану және иелікету мәселелері бойынша нормативтік сипаттағы
шешімдер қабылдайды;
- Кәсіподақтағы еңбекке ақы төлеудің мөлшерін және жүйесін белгілейді;
- Кәсіподақтағы есеп берулер мен сайлаулардың мерзімі әрі оларды
жүргізу тәртібі туралы шешімдер қабылдайды;
- Кәсіподақтың нормативтік, жергілікті актілерін, Кәсіподақтың есеп берусайлау науқанын жүргізуді реттейтін актілерін бекітеді;
- съезд өкілеттік берген басқа да функцияларды жүзеге асырады;
- өз қызметі туралы съезд алдында есеп береді;
- Кәсіподақ пен оның құрылымдық бөлімшелері басшыларының Кәсіподақ
Жарғысы мен қабылданған шешімдерді орындау туралы есептерін тыңдайды;
- Кәсіподақтың төрағасы лауазымына үміткерлерді ұсыну тәртібін
белгілейді;
- Атқару комитетін (Атком) сайлайды;
- Кәсіподақ төрағасын, Кәсіподақ төрағасының орынбасарын
(орынбасарларын) олардың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде
сайлауды жүргізеді;
- Кәсіподақтың құрылымдық бөлімшелерін құру, қайта ұйымдастыру,
қызметін тоқтату туралы шешім қабылдайды;
- Бақылау-ревизиялық комиссия туралы ережені және Филиал туралы
ережені, Кәсіподақтың бастауыш ұйымы туралы ережені, оларға өзгертулер
мен толықтыруларды бекітеді;
- оған съезбен берілген басқа да функцияларды жүзеге асырады.
6.5. Кәсіподақ Орталық Кеңесінің өкілдік мерзімі- бес жыл.
6.6. Оперативтік және ағымдық жұмысты жүргізу үшін Кәсіподақтың ОКсі Атқарушы Комитет сайлайды, оның құрамына Кәсіподақ Төрағасы лауазымы
бойынша оның орынбасары (орынбасарлары) кіреді. Атқарушы Комитеттің
мәжілісі қажеттілікке қарай, бірақ жылына ең кемі төрт рет өткізіледі және
Атқарушы Комитет құрамына сайланған мүшелердің жартысынан астамы оның
жұмысына қатысқан жағдайда құқылы деп саналады.
6.7. Атқару комитеті:
- Кәсіподақ Орталық Кеңесінің мәжілістерін шақырады, оның күн тәртібін,
өткізілетін күнін және орынын белгілейді;
- съездің және Кәсіподақтың ОК шешімдерінің орындалуын қамтамасыз
етеді;
- кәсіподақ кадрлары мен активтерін оқыту жөніндегі жұмысты
ұйымдастырады әрі үйлестіреді, кәсіподақ қызметінің тәжірибесін жинақтайды
әрі таратады;
- Кәсіподақ төрағасының ұсынысы бойынша Кәсіподақтың ОК
аппаратының құрылымын, штаттық кестесін және санын бекітеді, Кәсіподақ
құрған құрылымдық бөлімшелер мен ұйымдардың басшыларын бекітеді;
- Кәсіподақтың жоғары тұрған органдарына құрылымдық бөлімшелер

тапсыратын статистикалық мәліметтердің тізбесін анықтайды;
- Кәсіподақтың Орталық Кеңесі белгілеген өкілеттік шегінде Кәсіподақтың
мүлкіне және ақшалай қаражатына басшылық жасайды;
- Кәсіподық мүлкін иелену, пайдалану және өкімдік ету мәселелері
бойынша нормативтік сипаттағы шешімдерді қабылдайды;
- Кәсіподақ мүшелері атынан салалық келісімдерді және ұжымдық
шарттардың негізгі ережелерін белгілейді және олардың орындалуына бақылау
жасауды жүзеге асырады;
- Орталық Кеңес табыстаған басқа да қызметтерді орындайды;
- Кәсіподақ мүшелері атынан салалық келісімдер мен ұжымдық
шарттардың негізгі ережелерін айқындайды және олардың орындалуына
бақылауды жүзеге асырады;
- Жергілікті кәсіподақтың Салалық кәсіподақ құрамына мүшелі кұйым
ретінде кіруі туралы шешім қабылдайды;
- мүшелік кәсіподақ жарналарын есептеу және төлеуге байланысты
қаржылық есеп беру көрсеткіштерін белгілейді;
- өкілдіктер мен филиалдардың бюджетін, сонымен қатар олардың
аппараттарының штаттық кестесін бекітеді;
- Кәсіподақ бойынша тұтас алғанда жыл сайынғы жиынтық есеп беруді
қарастырады және бекітеді;
- Кәсіподақтың құрылымдық бөлімшелері басшыларының Кәсіподақ
Жарғысы және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы есеп берулерін
тыңдайды;
- комиссиялар және басқа тұрақты немесе уақытша жұмыс органдарын
құрайды, оларға өкілеттік береді;
- Кәсіподақтың құрылымдық бөлімшелерінің жарғылық, қаржылық
қызметін тексеру туралы шешім қабылдайды, бұзушылықтар анықталған
жағдайда мәселе біржолата шешілгенге дейін олардың банктегі операцияларын
тоқтата тұрады;
- оған Орталық кеңес берген басқа да функцияларды орындайды.
Қажет жағдайларда Атқару комитетінің шешімдері жазбаша түрдегі
сауалнама арқылы қабылдануы мүмкін.
6.8. Кәсіподақтың Орталық Кеңесі Атқару Комитетінің өкілдік мерзімі бес жыл.
6.9. Кәсіподақ Төрағасы:
- жарғылық міндеттердің, съезд, Орталық Кеңес, Атқарушы Комитеттің
шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;
- съезге, съезд аралықтарында – орталық Кеңеске есеп береді;
- Кәсіподақ Орталық Кеңесінің, Атқарушы Комитеттің
жұмысын
басқарады;
- мемлекеттік органдарда, жұмыс берушілердің бірлестіктерінде,
қоғамдық бірлестіктерде, басқа ұйымдарда, бұқаралық ақпарат құралдарында,
сондай-ақ халықаралық ұйымдарда Кәсіподақ атынан шығады;
- қажет жағдайларда мәлімдеме жасайды, Кәсіподақ атынан үндеу және
сұраным жібереді;
- ары қарай Атқарушы Комитетте бекіте отырып, кәсіподақ

бірлестіктерімен,
жұмыс
берушілердің
бірлестіктерімен,
атқарушы
органдармен, халықаралық ұйымдармен өзара қарым-қатынастар туралы
келісім жасайды;
- Орталық Кеңес, Атқарушы Комитет белгілеген құқықтар шегінде
кәсіподақтың мүлкіне және ақшалай қаражатына иелік жасайды;
Орталық
Кеңеске
Кәсіподақ
төрағасы
орынбасарының
(орынбасарларының) лауазымына сайлану үшін кандидатураларын, сондай-ақ
Кәсіподақ төрағасы орынбасарын (орынбасарларын) лауазымынан босату
туралы ұсынысты енгізеді;
- кадр саясатын жүзеге асырады, қажет жағдайда Кәсіподақтың
сайланбалы органдарына сайланған лауазымды тұлғаларды, олардың сайлау
өкілеттіктерін тоқтатқанға дейінгі тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы
ұсынысты енгізеді;
- Орталық кеңес аппаратына жалпы басшылықты жүзеге асырады,
құрылған кәсіпорындар мен ұйымдардың басшыларын тағайындау туралы
ұсыныстарды енгізеді, олардың функцияларын белгілейді, еңбек шарттарын
жасасу мен бұзуды жүзеге асырады, оларды моральдық және материалдық
ынталандыру шараларын белгілейді;
- кадрлық саясатты жүзеге асырады, қажет жағдайда кәсіподақтардың
сайлаушы органдарына тұлғаларды жауапкершілікке тартуды жүзеге асырады,
тіпті қызметінен босату туралы ұсыныстарды енгізеді;
- Орталық Кеңестің аппаратына жалпы басшылықты жүзеге асырады,
құрылымдық бөлімшелердің басшыларын тағайындау туралы ұсыныс енгізеді,
олардың қызметтерін анықтайды, жұмысшыларды жұмысқа қабылдау және
жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларды моральдық әрі материалдық
көтермелеу шараларын жүзеге асырады;
- өкімдер шығарады, Кәсіподақ атынан сенімхат береді және оларды
Кәсіподақ Төрағасының орынбасарына (орынбасарларына) беру тәртібін
анықтайды;
- Орталық Кеңес пен Атқарушы Комитет өкілеттік берген басқа
қызметтерді орындайды;
Кәсіподақ Төрағасы қызметі бойынша Кәсіподақ съезінің делегаты,
Орталық Кеңес пен Атқарушы комитеттің мүшесі болып табылады, олардың
мәжілісін жүргізеді.
6.10. Кәсіподақ төрағасының өкілеттілік мерзімі-бес жыл.
Кәсіподақ Төрағасымен еңбек шартын Орталық Кеңестің тапсырмасы
бойынша Төрағаның орынбасары жасайды.
6.11. Съездер арасындағы кезеңде Кәсіподақ төрағасын өз бастамасы
бойынша немесе басқа да негіздемелер бойынша, сондай-ақ Жарғыға қарамақайшы келетін әрекеттері үшін лауазымынан босату туралы шешімді
Кәсіподақтың Орталық кеңесі қабылдайды.
Кәсіподақ төрағасын лауазымынан босату туралы шешім және онымен
еңбек шартын бұзу туралы шешім, жаңа Төраға сайлау туралы шешім, егер оған
Орталық кеңес мүшелерінің кемінде үштен екісі дауыс берген жағдайда
қабылданды деп саналады.
6.12. Кәсіподақ Төрағасының орынбасары (орынбасарлары) лауазымы

бойынша Кәсіподақ съезінің делегаты болып табылады, Орталық Кеңес пен
Атқарушы Комитет құрамына кіреді, өз қызметін міндеттерді бөлуге сәйкес
жүзеге асырады.
Кәсіподақ Төрағасы болмағанда оның тапсырмасымен Кәсіподақ
Төрағасының өкілеттігін жүзеге асырады.
Кәсіподақ Төрағасының орынбасары (орынбасарлары) Кәсіподақ
Төрағасының ұсынысымен немесе Кәсіподақ филиалдарының ең кемі үштен
бірінің талаптары бойынша, кворум болған жағдайда, егер бұл шешім үшін
жиналым болған жағдайда отырысқа қатысқан Орталық Кеңес мүшелері ең
кемі үштен екісі дауыс берсе лауазымынан босатылуы мүмкін
7. КӘСІПОДАҚТАҒЫ САЙЛАУ ЖӘНЕ КӘСІПОДАҚ
ОРГАНДАРЫН ҚҰРУ
7.1. Кәсіподақтағы сайлау төменнен жоғары қарай бір мезгілде жүргізіледі.
Өкілеттік мерзімдері:
- цехтық және бастауыш ұйымдардың кәсіподақтық топ басшылары,
кәсіподақ ұйымдастырушылары, кәсіподақ органдары үшін – бес жыл;
-кәсіподақтың, өкілдіктердің, филиалдардың басшылық органдары және
жергілікті кәсіподақтар басшылары үшін – бес жыл.
7.2. Кәсіподақта есеп беру-сайлау компанияларын өткізу мерзімі туралы
шешімді Орталық Кеңес қабылдайды.
7.3. Өкілеттік нормасын, делегаттарды конференцияға, съезге сайлау
тәртібін, сондай-ақ оларды өткізудің күні мен орнын тиісті кәсіподақ органы,
бастауыш ұйымдарда – кәсіподақ комитеті, филиалда – оның Кеңесі, Кәсіподақ
съезінде – Орталық Кеңес белгілейді.
Бастауыш
ұйымдардың,
филиалдардың
төрағалары,
олардың
орынбасарлары – Кәсіподақ органынының мүшелері және лауазымы бойынша
тиісті ұйымдар конференциаларының делегаттары деп танылады.
7.4. Жұмыс берушілердің өкілдері кез келген деңгейдегі кәсіподақтың
сайланбалы органдарында тұра алмайды.
7.5. Кәсіподақтыңөкілдіктерінің, филиалдарының Кеңестері және
Кәсіподақтың Орталық Кеңесітиісті сайлау органы белгілеген үлестеме
бойынша тікелей конференцияда және съезде сайлануы мүмкін немесе
шақырып алу және ауыстыру құқымен өкілеттік беру қағидаты мен құрылуы
мүмкін.
Кәсіподақұйымдарыныңбасшылары мен сайланбалы ұйымдар мүшелерін
сайлау кезіндегі дауыс беру түрін жиналыс, конференция, съезд анықтайды.
Кәсіподақтың, өкілдіктің және филиалдың төрағасы қызметіне сайланатын
үміткерлер Кәсіподақтың сайланбалы ұйымдарында кемінде үш жылдық
кәсіподақтық жұмыс өтілі бар Кәсіподақ мүшелері арасынан ұсынылады.
7.6. Жиналым болған жағдайда басқа үміткерлермен салыстырғанда
дауысты ең көп алған және жиналысқа қатысушылардың, конференция, съезд
делегаттарының, олардың жұмысына қатысқан сайланбалы кәсіподақ
органдары мүшелерінің ең көп дауысын алған кандидаттар, кворум бар
болғанда сайланды деп есептеледі.

7.7. Байланысты жоғалтқан, Кәсіподақтан шығып кеткен сайланбалы
органдардың мүшелері тиісті сайлау органының шешімімен оның құрамынан
шығарылады.
7.8. Қажетті жағдайларда кәсіподақ органдарына кезектентыс сайлаулар
немесе олардың құрамына қосымша сайлаулар өткізілуі мүмкін:
- бастауыш ұйымдарда – комитеттердің кеңейтілген отырыстарында
(бастауыш ұйым кәсіпорнының әрбір құрылымдық бөлімшесінен 1 Кәсіподақ
мүшесінен);
- филиалдарда – филиалдар Кеңестерінің отырыстарында;
- Кәсіподақта – Кәсіподақтың Орталық кеңесінің отырысында.
Кезектен тыс сайлаулар сайланбалы орган мүшелері немесе олардың
басшылары өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатқанда немесе кәсіподақ
органының, оның басшысының қанағаттанарлықсыз жұмысы жағдайында, олар
Кәсіподақ Жарғысын бірнеше рет бұзған жағдайда жоғарғы тұрған кәсіподақ
органының шешімімен өткізіледі.
Кәсіподақ органдарына қосымша сайлаулар сандай-ақішінара жаңарту
қажет болған жағдайда өткізіледі.
7.9. Есеп беру-сайлау науқаны Кәсіподақтың уәкілетті органы олардың
құзыреттіліктеріне сәйкес бекіткен «Қазақстандық салалық теміржол,
автомобиль, әуе және су көлігі қызметкерлерінің кәсіби одағы» қоғамдық
бірлестігінің кәсіподақ органдарында есеп беру-сайлау науқанын жүргізу
жөніндегі нұсқаулық талаптарын қатау сақтаумен жүргізіледі.
8. КӘСІПОДАҚТЫҢ МЕНШІГІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ
8.1. Кәсіподақ - оған белгіленген тәртіппен берілген, кәсіподақ
жарғыларының есебінен сондай-ақ шаруашылық, баспа және басқа қызмет
кірістерінен Кәсіподақ құрған немесе сатып алған мүліктің иесі болып
табылады.
8.2. Кәсіподақ меншігін қалыптастыру көздері:
- Кәсіподақтың ақшалай және басқа да формаларда қолданыстағы
заңнамаға сәйкес қалыптасқан мүлкі
- мүшелік кәсіподақ жарналары;
- ерікті жарналар мен қайырылымдықтар (садақалар);
- шаруашылық, кәсіпкерлік және басқа заңмен тыйым салынбайтын ісәрекеттерден түсетін (кірістер);
- заңмен тыйым салынбаған өзге де түсімдер болып табылады.
Қызметтің кез келген түрінен түскен кіріс жарғылық мақсаттарға
жіберіледі.
Мүлік Кәсіподаққа жеке меншік құқығында тиесілі. Иемдену, пайдалану
және өкім жүргізу, меншік нысандарын өзгерту тәртібі Кәсподақтың Орталық
Кеңесімен белгіленеді.
Кәсіподақ өзіне тиесілі мүлікке қатысты заңнамаға қайшы келмейтін кез
келген іс- әрекет жасауға құқылы.
Кәсіподақ мүшелері олардың кәсіподаққа берілген мүлігі мен мүшелік
жарналарға құқылы емес

8.3. Кәсіподақтың өкілдіктері, филиалдары және бастауыш ұйымдарының
пайдалануында Кәсіподақ берген мүлік болуы мүмкін.
8.4. Кәсіподақтың ақшалай қаражаты ай сайынғы мүшелік кәсіподақ
жарналарынан және ерікті жарналардан, Қазақстан Республикасының
заңдарымен тыйым салынбаған өзге ьүсімдерден қалыптасады.
8.5. Кәсіподақтың ай сайынғы мүшелік жарналары мына мөлшерде
белгіленеді:
- жұмыс істейтіндер үшін айлық еңбекақының барлық түрлерінен бір
пайыздан кем емес;
- штат қысқаруына, кәсіпорынның таратылуына, баланы бір жарым жасқа
дейін тәрбиелеуге байланысты жұмысын уақытша тоқтатқандар үшін мемлекет
белгіленген ең аз жалақының мөлшерінен бір пайыз;
- жұмыс істейтін зейнеткерлер үшін зейнетақысының мөлшерінен бір
пайыз;
- студенттер мен оқушылар үшін стипендиясының мөлшерінің бір
пайызы;
Мүшелік жарналар қолма-қол немесе кәсіподақ мүшесінің өтінішімен
оның еңбекақысынан аудару арқылы төленеді. Аударымның нақты тәртібі
ұжымдық шарт немесе әкімшілік пен кәсіподақ ұйымы арасындағы шарт
бойынша белгіленеді.
Бастауыш ұйымдардың шешімімен кәсіподақтық мүшелік жарналарды
төлеудің көтеріңкі мөлшерлері тағайындалуы мүмкін.
8.5.1. Ерікті жарнаның мөлшері белгіленген мүшелік кәсіподақ
жарнасынан жоғары бола алмайды.
8.6. Кәсіподақта мүшелік кәсіподақ жарналарын жинау мен бөлудің
бірыңғай тәртібі белгіленеді.
Мүшелік кәсіподақ жарналарын Кәсіподақ мүшелері төлейді және олар
мемлекет органдарында, сот органдарында, жұмыс берушінің алдында
кәсіподақ мүшесінің құқықтары мен мүдделерін қорғауға, ұжымдық
келіссөздерді жүргізу кезінде әрі ұжымдық шарттар мен келісімдерді жасау
кезінде, кәсіподақ мүшелеріне құқықтық көмек көрсету кезінде білікті маман
кеңесшілердің еңбегіне ақы төлеуге, кәсіподақ мүшелерін әлеуметтік қорғауға
бағытталған ынтымастық және басқа қорларды құруға, Кәсіподақ мүшелерінің
заңды құқықтарын қорғауға, акцияларын әзірлеуге және өткізуге, заңдар мен
нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын сараптамалық бағалауды
жүргізуге, ақпараттық және әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыруға, кәсіподақ
кадрлары мен активтерін оқыту және басқа жарғылық мақсаттарға арналған.
Мүшелік кәсіподақ жарналары Кәсіподақ мүшесінің өтініші бойынша
қолма-қол төлеу немесе қолма-қол ақшасыз аудару жолымен еңбек ақының
барлық түрінен төленеді.
Мүшелік кәсіподақ жарналарын қолма-қол емес төлеу тәртібі келісім,
ұжымдық
шартпен,
Кәсіподақ
Жарғысымен
белгіленген
көлемде
тағайындалады.
Кәсіподақтың бастауыш ұйымының Кәсіподақ мүшелерінің мүшелік
кәсіподақ жарналары толық көлемде (жалпы жиналымның 100 пайызы)
Кәсіподақтың есеп шотына аударылады.Мүшелік кәсіподақ жарналары (жалпы

жиналым) ай сайын келесі көлемде бөлінеді:
- Бастауыш кәсіподақ ұйымының қызметін жүзеге асыру үшін 68%;
- өкілдік және филиал қызметін жүзеге асыру үшін 23%;
- Кәсіподақтың Орталық Кеңесінің қызметін іске асыру үшін 7%;
- Кәсіподақ Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясына жалпы
жиналымның 2% аударады.
- Кәсіподақтың мүшелік ұйымы болып табылатын Жергілікті кәсіподақ ай
сайын Кәсіподақтың есеп шотына жалпы жиналымның 9% жібереді, оның
ішінде:
- Орталық Кеңестің қызметін іске асыру үшін 7%;
- Кәсіподақ жалпы жиналымның 2% Қазақстан Республикасы
Кәсіподақтар Федерациясына аударады.
8.7. Кәсіподақтың және оның құрылымдық бөлімшелерінің қаражаттары
осы Жарғыда қарастырылған қызметті қамтамасыз ету үшін олар бекіткен
сметаларға сәйкес жұмсалады.
8.8. Жоғарғы кәсіподақ органдарына қаржылық есептер жарты жылда бір
рет тапсырылады.
8.9. Кәсіподаққа ай сайынғы кәсіподақ жарналарын аударуды дәлелді
себептерсіз тоқтатқан Кәсіподақтың құрылымдық бөлімшелері Кәсіподақтвғ
Орталық Кеңесі Атқару комитетінің шешімі бойынша үш ай мерзім өткен соң
Кәсіподақтың қорғаушы қызметтері бұл ұйымдарға қатысты тоқтатылатыны
туралы ескертіледі.
8.10. Кәсіподақтың төрағасы, Кәсіподақтың құрылымдық бөлімшелері мен
басқа мүшелік ұйымдардың төрағалары мүшелік кәсіподақ жарналарының
жиналуының толықтығына және олардың міндетті түрде аударылу әрі бөліну
тәртібінің сақталуына жеке жауапбереді.
9. КӘСІПОДАҚТЫҢ БАҚЫЛАУ-РЕВИЗИЯЛЫҚ КОМИССИЯСЫ,
ОНЫҢ ҚҰРЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕРІНІҢ РЕВИЗИЯЛЫҚ
КОМИССИЯЛАРЫ
9.1. Кәсіподақ пен оның құрлымдарының, олар құрған ұйымдардың
қаржы-шаруашылық қызметіне, мүшелік кәсіподақтық жарналардың әрі басқа
қаржы түсімдерінің есептелуіне және түсуіне, ақшалай қаражаттардың дұрыс
жұмсалуына, Кәсіподақ мүлкінің дұрыс пайдаланылуына бақылауды жүзеге
асыратын Кәсіподақтың Бақылау-ревизиялық комиссиясы тиісті сайланбалы
органның өкілеттік мерзімі тәрізді мерзімге Кәсіподақ съезінде, ал құрлымдық
бөлімшелердің ревизиялық комиссиялары олардың конференциялары мен
жиналыстарында сайланады және қызметінде олар туралы съезде бекітілген
Ережелерді басшылыққа алады.
Кәсіподақтың Бақылау-ревизиялық комиссиясы барлық деңгейдегі
сайланбалы органдардың қызметін ревизиялау және тексеруді жүзеге асырады.
Кәсіподақтың Бақылау-ревизиялық комиссиясы міндетті тәртіпте жергілікті
кәсіподақтардың қызметінің бірінші жылы, кейін қаражаттық жыл біткеннен
соң ревизиялау мен тексеруді жүзеге асырады.

Кәсіподақтың құрылымдық бөлімшелерінің, соның ішінде жергілікті
кәсіподақтардың ревизиялық комиссиялары Кәсіподақтың Бақылау-ревизиялық
комиссиясына есеп береді және оның шешімдерінің орындалуын қамтамасыз
етеді.
9.2. Кәсіподақтың Бақылау-ревизиялық комиссиясының төрағасы
лауазым бойынша Кәсіподақ съезінің делегаты болып табылады, ал филиалдар
мен бастауыш ұйымдардың ревизиялық комиссияларының төрағалары – тиісті
конференциялардың делегаты болып табылады.
10. КӘСІПОДАҚТЫ ҚАЙТА-ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ ТӘРТІБІ
10.1. Кәсіподақты қайта-құруға мыналар негіз болып табылады;
- Кәсіподақ статусының өзгеруі;
- Кәсіподақ филиалдары мен бастауыш ұйымдарының құқықтық
жағдайларының өзгеруі. Кәсіподақ құрылымының өзгеруі және басқалар;
Қайта құру кезінде Кәсіподақтың барлық құқытары мен міндеттері оның
құқық иеленушісіне өтеді.
10.2. Кәсіподақ қызметі, егер оның құрлымдық бөлімшелерінің саны осы
Жарғыда оны құру үшін қарастырылған саннан кем болса, съезд шешімімен
немесе сот шешімі бойынша тоқтатылуы мүмкін.
10.3. Кәсіподақтың құрылымдық бөлімшелерінің қызметі съезд шешімі
бойынша, съездері арасындағы кезеңде Орталық кеңестің немесе кейіннен
Кәсіподақтың Орталық кеңесі бекітетін Кәсіподақтың құрылымдық
бөлімшелерінің конференцияларының (жиналыстарының) шешімдері негізінде
тоқтатылуы мүмкін.
Кәсіпорындар құрылымы өзгерген кезде немесе қызметкерлерді босату
арқылы кәсіпорындар таратылған кезде филиалдың ішкі құрылымын өзгерту
Орталық кеңестің шешімі бойынша жүргізіледі.
Кәсіподақтың жаңа құрылымдық бөлімшесін құруда және Кәсіподақтың
әрекет етуші құрылымдық бөлімшесі қызметін тоқтатқан жағдайда, құқықтық
мирасқорлық және міндеттемелер, соның ішінде Кәсіподақтың құрылымдық
бөлімшесінің сайланбалы органдары (құрамы, өкілеттік мерзімі) туралы
шешімді Кәсіподақтың Орталық Кеңесі қабылдайды.
10.4. Мына жағдайларда шешім қабылданды деп саналады:
- Кәсіподақ қайта құрылған кезде, егер кворум болып, ол үшін съезд
делегаттарының кемінде үштен екісі дауыс берсе;
- Кәсіподақтың құрылымдық бөлімшелерінің қызметі тоқтатылған
(таратылған) кезде, егер кворум болып, ол үшін съезд, конференция
делегаттарының кемінде үштен екісі дауыс берсе шешім қабылданды деп
саналады;
10.5. Кәсіподақтың құрылымдық бөлімшелерінің қызметін тоқтату
(тарату) туралы шешім қабылданған жағдайда оны тарату жөніндегі барлық
ұйымдық шараларды тиісті құрылымдық бөлімшенің ревизиялық комиссиясы
жүзеге асырады.
Филиалды тарату жөніндегі ревизиялық комиссияның қорытындысын
Кәсіподақтың Орталық Кеңесі бекітеді.

10.6.
Кәсіподақтың
бастауыш
ұйымының
жиналысының,
конференциясының хаттамасы және ревизиялық комиссияның қорытындысы
қызметті тоқтату туралы шешім қабылданғаннан кейін үш күн мерзімінде
Кәсіподақтың Орталық Кеңесінің Атқару комитетіне жолданады.
10.7. Кәсіподақ қызметінің тоқталуы туралы шешім қабылданған
жағдайда съезд тарату комиссиясын құрады, оның құрамына Кәсіподақтың
Бақылау-ревизиялық комиссияның мүшесі кіреді.
Қабылдаған
шешім
жайында
тиісті
Әділет
органдары
хабарландырылады.
Тарату комиссиясы Кәсіподақтың таратылғаны туралы, сондай-ақ несие
берушілердің талап-шағымдарын беру тәртібі және мерзімі туралы ақпаратты
Орталық әділет органдарының ресми мерзімдік баспаларында жариялайды.
Талап-шағым беру мерзімі тарату туралы хабар жариялағаннан кейін – екі ай.
Мерзім бекіткен соң несие берушілер шағым-талаптарды көрсетуі үшін тарату
комиссиясы аралық тарату теңгерімін жасайды, оны Кәсіподақтың Орталық
Кеңесі бекітеді.
Кәсіподақ немесе оның құрылымдық бөлімшесі таратылған соң қалған
мүлік Кәсіподақ Жарғысында қарастырылған мақсаттарға жұмсалады.
10.8. Заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекетік тізілімінде тіркелген сәттен
бастап - таратылу аяқталған, ал Кәсіподақ – қызметін тоқтатқан болып
саналады.
11. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
11.1. Заңды тұлғаның құқығын заңнамада, осы Жарғыда, жергілікті
кәсіподақтардың жарғыларында белгіленген шектерде іс-әрекет жасайтын
Кәсіподақтың Орталық Кеңесі, оның Атқару комитеті, Жергілікті кәсіподақтар
басшылары жүзеге асырады.

Утвержден Учредительным съездом
Профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей в
Республике Казахстан
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Утвержден с изменениями и
дополнениями IV съездом
общественного объединения
«Профессиональный союз
железнодорожников Республики
Казахстан»
21 сентября 2000 года
Утвержден с изменениями и
дополнениями на VIII внеочередном
съезде общественного объединения
«Профессиональный союз
железнодорожников Республики
Казахстан»
19 ноября 2014 года
Внесены изменения и дополнения
постановлением Центрального
Совета общественного объединения
«Казахстанский отраслевой
профессиональный союз работников
железнодорожного, автомобильного,
воздушного и водного транспорта»
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Утвержден с изменениями и
дополнениями внеочередным съездом
Профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей в
Республике Казахстан
6 декабря 1995 года
Утвержден с изменениями и
дополнениями на VI съезде
общественного объединения
«Профессиональный союз
железнодорожников Республики
Казахстан»
29 сентября 2010 года
Утвержден с изменениями и
дополнениями на Объединительном
съезде профессиональных союзов
транспортной отрасли
Республики Казахстан
12 декабря 2014 года
Внесены изменения и дополнения
постановлением Центрального Совета
общественного объединения
«Казахстанский отраслевой
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УСТАВ
общественного объединения "Казахстанский отраслевой
профессиональный союз работников железнодорожного, автомобильного,
воздушного и водного транспорта"

1. Общие положения
1.1. ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников
железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта»
(КАЗПРОФТРАНС), далее именуемый «Профсоюз», является независимым,
отраслевым, самостоятельным общественным объединением, созданным на
основе общности производственных и профессиональных интересов своих
членов.
1.2. Профсоюз является юридическим лицом, действует в соответствии с
Конституцией Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан,
общепринятыми нормами международного права и настоящим Уставом.
1.3. Профсоюз самостоятельно разрабатывает и утверждает устав,
структуру, положения о структурных подразделениях, иные нормативные и
локальные акты для внутренней деятельности Профсоюза, утверждаемых
руководящими органами Профсоюза, определяет приоритетные направления
деятельности, образует профсоюзные органы, организует деятельность,
проводит собрания, конференции, съезды и другие мероприятия, не
запрещенные законодательными актами Республики Казахстан.
Профсоюз независим в своей деятельности от государственных органов
всех уровней, политических партий и других общественных организаций,
работодателей и их объединений, не подконтрольны и не подотчетны им.
Взаимоотношения Профсоюза с ними строятся на основе равноправного
сотрудничества и принципах партнерства.
1.4. Профсоюз вправе сотрудничать с другими профсоюзами, участвует в
республиканском и международном профсоюзном движении, вступает в
деловые связи с зарубежными профессиональными союзами и другими
общественными организациями на основе соглашений о сотрудничестве.
1.5. Профсоюз действует на всей территории Республики Казахстан.
1.6. Профсоюз имеет расчетные и другие счета в банках, печать, штампы,
бланки установленного образца.
1.7. Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана,
ул. Кунаева, 6.
2.

Цели и виды деятельности профсоюза, их права и обязанности

2.1. Предметом деятельности Профсоюза являются: представление,
выражение и защита индивидуальных, профессиональных и социальноэкономических прав и интересов членов Профсоюза, участие в
благотворительной деятельности, проведение культурных и спортивнооздоровительных мероприятий, информационное освещение, патриотическое
воспитание.
2.2. Профсоюз создается и действует на основе добровольности,
равноправия и солидарности своих членов в целях защиты их трудовых,
профессиональных, а также других социально-экономических прав, гарантий и
интересов.
2.3. Профсоюз через свои выборные органы для защиты своих членов

имеет право:
- объединять, направлять и координировать деятельность профсоюзных
организаций;
- представлять и защищать права и интересы своих членов, членских
организаций в органах государственной власти и перед работодателем, в судах,
ходатайствовать перед прокуратурой об опротестовании нормативных
правовых актов, находящихся в сфере прокурорского надзора;
- вести переговоры с представителями государственных органов и
работодателями, выступать стороной социального партнерства при заключении
соглашений, коллективных договоров и осуществлять контроль за их
выполнением;
- обращаться в государственные органы по вопросам совершенствования
законодательных и нормативных правовых актов, касающихся прав и интересов
членов Профсоюза, добиваться отмены нормативных правовых актов,
ухудшающих их права;
- участвовать в разработке либо вносить в соответствующие
государственные органы предложения о внесении изменений/дополнений в
действующее законодательство либо предложения в проекты законов, иных
нормативных правовых актов по вопросам, касающимся социально-трудовых
отношений, в том числе, организации оплаты и нормирования труда,
бюджетной и налоговой политики, занятости, охраны и безопасности труда;
- вносить предложения государственным органам по привлечению к
ответственности лиц, нарушающих трудовое законодательство РК, Закон РК «О
профессиональных союзах», не выполняющих обязательства, предусмотренные
соглашениями и коллективными договорами;
- вносить предложения государственным органам по привлечению к
ответственности лиц, нарушающих законодательство РК о профсоюзах, не
выполняющих
обязательства,
предусмотренные
соглашениями
и
коллективными договорами;
осуществлять
общественный
контроль
за
соблюдением
законодательства о труде, безопасности и охране труда, участвовать в
расследовании несчастных случаев на производстве;
- участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров;
- организовывать обучение, повышение квалификации профсоюзных
кадров и актива по вопросам согласительной комиссии, медиации;
- принимать участие в аттестации производственных объектов по
условиям труда;
- осуществлять исследования, касающиеся уровня жизни, бюджета семьи,
инфляции, безработицы, охраны труда и добиваться социальной
направленности экономической политики государства по этим вопросам;
- оказывать содействие членам Профсоюза по вопросам их
профессиональной подготовки и переподготовки, организации медицинского и
пенсионного обеспечения, санаторно-курортного лечения и отдыха;
оказывать
организационную,
консультативную,
правовую,
материальную, благотворительную помощь своим членам и структурным
подразделениям;

- выдвигать своих представителей в органы местного самоуправления в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- для защиты прав и интересов членов Профсоюза организовывать и
проводить собрания, митинги, демонстрации, уличные шествия, забастовки и
другие массовые акции в установленном Законом порядке;
- осуществлять хозяйственную деятельность, учреждать предприятия,
формировать денежные фонды, приобретать акции, другие ценные бумаги и
развивать предпринимательскую деятельность для выполнения задач,
предусмотренных настоящим Уставом;
- осуществлять информационно-консультативную, пропагандистскую и
издательскую деятельность;
2.4. Профсоюз в целях осуществления своей деятельности обязан:
- соблюдать законодательство Республики Казахстан, положения устава,
решения профсоюзных органов и локальные акты;
- выполнять обязательства по коллективному договору, отраслевому,
региональному, генеральному соглашениям;
- в пределах полномочий принимать меры по предупреждению
социально-трудовых конфликтов;
- обеспечивать соблюдение членами профсоюза установленного
законодательством Республики Казахстан порядка организации и проведения
забастовок, мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций;
- проводить разъяснительную работу среди членов профсоюзов по
повышению их правовой грамотности, в том числе по основам трудового
законодательства Республики Казахстан, развитию умения вести переговоры и
достижению консенсуса в трудовых спорах;
- содействовать соблюдению работниками правил внутреннего трудового
распорядка и трудовой дисциплины, а также правил безопасности и охраны
труда;
- информировать членов профсоюза о поступлении и расходовании
денежных средств на условиях и в порядке, определенных уставом.
3.

Членство в Профсоюзе

3.1. Членство в Профсоюзе предусматривает, что членами профсоюза
являются физические лица, а членскими организациями – юридические лица.
Член Профсоюза не может состоять в других профсоюзах.
3.1.1. Физическое лицо:
Физическое лицо - граждане Республики Казахстан, иностранцы, лица без
гражданства, в том числе:
- работающий или временно не работающий, пенсионер, студент,
учащиеся, признающие Устав Профсоюза, и уплачивающий членские
профсоюзные взносы.
3.1.2. Юридическое лицо - Локальный профсоюз.
3.2. Членство в Профсоюзе является добровольным. Прием в члены
Профсоюза и выход из него производится в индивидуальном порядке по личному

заявлению, поданному в соответствующую профсоюзную организацию в
письменном виде. Решение о приеме в Профсоюз и выходе из него принимается:
- на собрании первичной организации - при численности членов
Профсоюза менее 30 человек;
- на заседании профсоюзного комитета с последующей информацией
собрания (конференции) первичной организации - при численности более 30
человек.
Принятому в члены Профсоюза выдается профсоюзный билет
установленного образца.
Учет членов Профсоюза осуществляется в первичной организации по
месту основной работы по учетным карточкам или на электронном носителе.
3.3. В случае отсутствия на предприятии, в учреждении, организации
первичной профсоюзной организации - решение о приеме в Профсоюз или
выходе из него может быть принято соответствующим филиалом Профсоюза,
Профсоюзом.
3.4. Профсоюзный стаж исчисляется со дня принятия решения о приеме в
члены
Профсоюза
и
учитывается
при
пользовании
льготами,
предоставляемыми Профсоюзом.
3.5. Профсоюзный стаж и членство сохраняются за членами Профсоюза,
уплачивающими членские профсоюзные взносы в установленном размере:
- временно лишившимися работы в связи с сокращением штата,
ликвидацией учреждения, организации, предприятия, до приема их на другую
работу;
- прекратившими работу в связи с выходом на пенсию по возрасту,
инвалидности;
- вступившими членами Профсоюза, ранее состоявшими в другом
профсоюзе, при наличии договоренности между профсоюзами о взаимном
признании профсоюзного членства.
3.6. Член Профсоюза имеет право:
- на защиту со стороны Профсоюза и его органов своих трудовых,
профессиональных, социально-экономических прав и интересов в органах
государственной власти, перед работодателями, в судебных и других органах;
- обращаться в профсоюзные органы за консультациями, а также с
заявлениями, предложениями и получать ответ по существу обращения;
- пользоваться бесплатной юридической помощью, оказываемой
профсоюзными органами, при разрешении трудовых и иных споров;
- на материальную и благотворительную помощь из средств Профсоюза;
- избирать и быть избранными в профсоюзные органы;
- участвовать в деятельности Профсоюза, вносить предложения и
свободно обсуждать все вопросы, связанные с деятельностью Профсоюза на
любом уровне, давать оценку работе выборных органов, получать информацию
об их деятельности;
- на дополнительные льготы и компенсации, предусмотренные
договорами и соглашениями, заключенными Профсоюзом.
3.7. Член Профсоюза обязан:
- соблюдать Устав, выполнять решения, принятые первичной

организацией и профсоюзными органами всех уровней;
- ежемесячно, в установленном порядке и размере, уплачивать членские
взносы;
- выполнять обязанности, предусмотренные трудовым и коллективным
договорами (соглашениями);
- проявлять солидарность с членами Профсоюза при защите их прав и
интересов, поддерживать коллективные действия Профсоюза;
- препятствовать действиям, приносящим вред профсоюзному движению.
3.8. Членство в Профсоюзе прекращается при выходе или исключении из
него. Вопрос о выходе из Профсоюза рассматривается на основании личного
заявления члена Профсоюза органами, имеющими право приема в Профсоюз.
Вопрос об исключении из Профсоюза рассматривается при
невыполнении членом Профсоюза уставных обязанностей, а также совершении
им действий, подрывающих единство Профсоюза и наносящих ему вред.
Член Профсоюза имеет право в трех месячный срок обжаловать принятое
решение в вышестоящих органах. Исключенный из Профсоюза может быть
принят в члены Профсоюза на общих основаниях.
3.9. За невыполнение уставных обязанностей член Профсоюза лишается
права пользования льготами, представляемыми Профсоюзом, на срок до 6
месяцев.
3.10. Решение о лишении права пользования льготами, предоставляемыми
Профсоюзом и об исключении из Профсоюза, принимают органы, имеющие
право приема в Профсоюз, а также вышестоящие выборные профсоюзные
органы, с последующим информированием первичной организации. Данное
решение принимается в присутствии члена Профсоюза. В случае его не явки
без уважительной причины, вопрос решается в его отсутствие.
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух
третей присутствующих на собрании или членов выборного органа,
участвующих в его заседании, при наличии кворума.
3.11. Член Профсоюза имеет право в двухмесячный срок после лишения
его права пользования льготами, предоставляемыми Профсоюзом обжаловать
принятое решение в вышестоящие профсоюзные органы.
3.12. Исключенный из Профсоюза может быть принят в члены
Профсоюза на общих основаниях, но не ранее, чем через 6 месяцев после
исключения.
3.13. Член Профсоюза, утративший связь с первичной организацией в
связи с увольнением или переходом на другую работу, снимается с
профсоюзного учета по решению выборного органа. Решение считается
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих
на собрании или членов выборного органа, участвующих в его заседании, при
наличии кворума.
3.14. Член Профсоюза, за исключением членов Профсоюза,
прекративших работу в связи с выходом на пенсию по возрасту, инвалидности,
временно лишившихся работы в связи с сокращением штата, ликвидацией
учреждения, предприятия, не уплачивающий членские взносы в течение трех
месяцев подряд без уважительной причины, теряет право на защиту со стороны

Профсоюза.
В дальнейшем может быть решен вопрос об исключении его из
Профсоюза.
3.15. Выбывший или исключенный из Профсоюза теряет право на защиту
Профсоюза, пользования профсоюзной собственностью. Сумма уплаченных
членских профсоюзных взносов ему не возвращается.
3.16. За активное участие в профсоюзной деятельности члены Профсоюза
могут быть отмечены следующими мерами поощрения:
- вынесением благодарности;
- знаком, грамотами Профсоюза,
- грамотами филиала Профсоюза;
- денежными премиями, ценными подарками, сувенирами;
- путевками в дома отдыха, на санаторно-курортное лечение,
туристическими путевками.
4. Основные принципы образования и деятельности
Профсоюза и его структура
4.1. Профсоюз образуется по производственно-отраслевому признаку и
строит свою деятельность на основе следующих принципов:
- единства отраслевого профсоюзного движения;
- добровольного вступления в Профсоюз и свободного выхода из него;
- выборности профсоюзных органов снизу доверху, их отчетности перед
членами Профсоюза и вышестоящими профсоюзными органами;
- коллегиальности в работе выборных органов Профсоюза, персональной
ответственности за выполнение принятых решений и поручений;
- обязательности выполнения решений органов социального партнерства
и вышестоящих органов Профсоюза для нижестоящих органов и членов
Профсоюза и членских организаций;
- отмены, приостановки вышестоящими органами Профсоюза решений
профсоюзных органов и организаций, принятых в нарушение Устава
Профсоюза и других локальных актов Профсоюза;
- единой финансовой политики;
- единой кадровой политики, основанной на обучении, повышении
квалификации профсоюзных кадров и актива, качественной подготовке
кадрового резерва.
4.2. Профсоюз взаимодействует в своей практической деятельности с
территориальными (на уровне области, города республиканского значения,
столицы) объединениями профсоюзов и локальными профсоюзами на основе
дружеской связи и делового сотрудничества и партнерства:
- оказывает содействие первичным организациям Профсоюза, локальным
профсоюзам, входящим в состав Профсоюза, в проведении коллективных
переговоров, заключении коллективных договоров и соглашений, разрешении
трудовых споров и конфликтов;
- совместно и согласованно принимает решения по региональным
проблемам, налаживает социальное партнерство с местными исполнительными

органами, работодателями, объединяя усилия для социальной защиты и
взаимоподдержки профсоюзных работников и членов Профсоюза;
- осуществляет меры, направленные на укрепление профсоюзного
влияния и реализацию социально-экономических программ развития отрасли и
региона, выполнение решений центральных органов Профсоюза;
- проводит совместные акции в защиту прав и интересов
профессиональных союзов и членов профсоюза, в том числе международного
профсоюзного движения.
4.3. Структура Профсоюза в рамках настоящего Устава включает в себя:
- первичные организации;
- филиалы;
- Локальные профсоюзы.
4.4. Собрания (конференции), заседания выборных органов считаются
правомочными, если в их работе принимают участие более половины
участников собраний, членов выборных органов; конференции и съезды – не
менее двух третей избранных делегатов.
4.5.Решения на съездах, собраниях, конференциях, заседаниях выборных
органов Профсоюза и его структурных подразделений принимаются
большинством голосов делегатов, участников собраний, членов выборных
органов, при наличии кворума, если иное не предусмотрено другими пунктами
Устава.
4.6. Форма голосования при принятии любых решений (открытое,
закрытое) определяется делегатами съезда, собраний, конференций,
участниками заседаний выборных органов.
4.7. В исключительных случаях (чрезвычайные ситуации, карантинные
меры и т.д.) съезды, собрания, конференции, заседания выборных органов
Профсоюза и его структурных подразделений могут проводиться посредством
видео-конференц-связи, других средств коммуникаций или опросным путем в
письменной форме.
4.8. Выборы председателя всех уровней, выборных органов проводятся
после заслушивания и обсуждения собранием, конференцией, съездом
отчетного доклада соответствующих профсоюзных органов и доклада
ревизионной комиссии и принятия по ним решения.
Кандидатуры для избрания на должность председателя Профсоюза,
председателя филиала Профсоюза выдвигаются из числа членов Профсоюза,
работающих в железнодорожной отрасли, имеющих стаж профсоюзной работы
в выборных органах Профсоюза не менее трех лет.
Председателем первичной организации может быть избран только член
Профсоюза, работающий на данном предприятии, не менее одного года.
4.9. Срок полномочий всех выборных органов Профсоюза – 5 лет.
4.9.1. Деятельность первичных организаций, филиалов Профсоюза,
Локальных профсоюзов и выборных органов Профсоюза регулируется
настоящим Уставом и Положениями о них, утвержденными съездом
Профсоюза, а также иными нормативными, локальными актами Профсоюза.
Деятельность Локальных профсоюзов регулируется также Уставом
Локального профсоюза.

4.10. Первичная организация.
4.10.1. Первичная организация входит во внутреннюю структуру
Профсоюза, его филиалов и Локальных профсоюзов.
4.10.2. Первичная организация Профсоюза создается на учредительном
собрании при наличии не менее трех членов Профсоюза, либо граждан,
подавших заявление о вступлении в Профсоюз, работающих в одном
предприятии, учреждении, организации, независимо от организационноправовых форм и форм собственности или обучающихся в учебном заведении.
Решение о дате и месте проведения учредительного собрания принимает
Исполком Центрального Совета Профсоюза (далее – Исполком ЦС
Профсоюза).
4.10.3. Высшим органом первичной организации является собрание
(конференция), которое проводится по мере необходимости, но не реже двух
раз в год. О дате, повестке дня и месте проведения собрания (конференции)
члены Профсоюза информируются не менее, чем за две недели до
установленного срока. Внеочередное собрание (конференция) созывается
профсоюзным комитетом (профорганизатором) по своей инициативе, по
инициативе одной трети членов организации или по предложению
вышестоящего профсоюзного органа. О дате, повестке дня и месте проведения
внеочередного собрания (конференции) члены профсоюза информируются не
менее чем за одну неделю до ее проведения.
Собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие
более половины членов первичной организации.
Конференция считается правомочной, если в её работе принимают
участие не менее двух третей избранных делегатов.
4.10.4. Собрание (конференция) вправе решать любой вопрос,
относящийся к деятельности первичной организации Профсоюза. К
исключительной компетенции собрания (конференции) относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности первичной
организации Профсоюза;
- заслушивание и обсуждение отчетов о работе профсоюзного комитета,
ревизионной комиссии;
выборы
председателя
первичной
организации
Профсоюза
(профорганизатора), профсоюзного комитета и ревизионной комиссии;
- решение о проведении от имени Профсоюза коллективных переговоров
с работодателем и определение основных положений коллективного договора;
- заслушивание работодателя или лиц его представляющих и
профсоюзного комитета о выполнении коллективного договора;
- принятие, в соответствии с действующим законодательством, решения о
проведении акций в защиту прав и интересов членов Профсоюза;
- утверждение профсоюзного бюджета первичной организации
Профсоюза и контроль за его исполнением;
- принятие решения о вхождении в состав Профсоюза как его
структурного подразделения либо выхода из Профсоюза.
4.10.5. Для ведения текущей работы в первичной организации
избираются:

- в организации, объединяющей менее 30 членов Профсоюза –
профорганизатор;
- в организации, объединяющей 30 и более членов Профсоюза –
профсоюзный комитет, возглавляемый председателем.
4.10.6. Заседания профсоюзного комитета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Профсоюзный комитет
вправе принимать решения по всем вопросам деятельности первичной
организации, за исключением, относящихся непосредственно к ведению
собрания (конференции) и в своей деятельности подотчетен собранию
(конференции) и вышестоящим профсоюзным органам.
4.10.7. По решению профсоюзного комитета в структурных
подразделениях предприятий, учреждений, организаций могут создаваться
профгруппы, цеховые профорганизации, которым могут передаваться права
первичной организации для решения текущих вопросов в рамках своего
подразделения.
4.10.8. Первичная организация Профсоюза вправе: иметь печать, бланки и
штамп установленного образца на основании учетных документов Профсоюза,
Локального профсоюза.
4.10.9. В условиях территориальной разобщенности первичных
организаций по решению соответствующего филиала могут создаваться
Советы председателей профкомов.
4.10.10. Председатель первичной организации Профсоюза является
полномочным представителем первичной организации и правомочен:
- решать оперативные вопросы, не относящиеся к компетенции профкома
и профсоюзного собрания (конференции);
- создавать временные комиссии, рабочие группы для проработки
текущих вопросов и подготовки решений профкома и общего собрания
(конференции), привлекать экспертов, специалистов, профсоюзных активистов
к работе профкома;
- созывать и вести заседания профкома, подписывать принятые решения и
протоколы заседаний;
- руководить работой штатных работников профкома;
- по доверенности Профсоюза, Локального профсоюза подписывать
коллективный договор;
- осуществлять денежные операции в соответствии с утвержденной
сметой, заключать иные договоры по согласованию с профкомом;
- организовывать учебу выборного актива;
- с согласия членов Профсоюза, при наличии их личных заявлений, на
основе соглашения с администрацией, решать вопрос о безналичной уплате
членских профсоюзных взносов и перечислении их на счет Профсоюза в
размерах установленных Уставом Профсоюза;
- несет персональную ответственность за своевременное, в полном
объеме отчисление членских профсоюзных взносов в Профсоюз.
4.11. Филиал Профсоюза:
4.11.1. Филиал Профсоюза создается решением Центрального Совета
Профсоюза и действует на основании Положения о нем.

4.11.2. Филиал Профсоюза имеет право открывать расчетные счета в
банках, иметь печать, бланки, штампы установленного образца.
4.11.3. Высшим органом филиала является конференция, которая
созывается не реже одного раза в пять лет. О созыве, дате, предполагаемой
повестке дня конференции объявляется не позднее, чем за две недели до ее
проведения. Внеочередная конференция созывается по инициативе выборного
органа филиала, по требованию не менее одной трети первичных организаций,
входящих в филиал или по предложению Центрального Совета Профсоюза.
Дата, место проведения и повестка дня объявляется не позднее, чем за неделю
до ее проведения.
4.11.4. Конференция филиала Профсоюза:
- заслушивает отчеты о деятельности своего выборного органа и
ревизионной комиссии;
- определяет основные направления деятельности филиала;
- избирает или подтверждает полномочия членов Совета филиала;
- избирает председателя филиала, членов ревизионной комиссии;
- решает любые другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности
филиала.
4.11.5. Руководящим органом филиала Профсоюза в период между
конференциями является Совет, возглавляемый председателем филиала.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
год.
4.11.6. Совет организует свою работу с учетом целей и задач, стоящих
перед Профсоюзом, а также:
- координирует деятельность первичных организаций Профсоюза,
оказывает им практическую помощь, представляет их интересы и интересы
членов Профсоюза в соответствующих государственных и судебных органах,
перед работодателями;
- определяет основные положения соглашений с работодателями или
представляющими его лицами;
- в необходимых случаях подтверждает полномочия членов Совета,
делегируемых первичными организациями в его состав;
- проводит выборы председателя филиала при досрочном прекращении
его полномочий;
- избирает заместителя (лей) председателя филиала и исполнительный
комитет;
- выносит на утверждение Исполкома Центрального Совета Профсоюза
проект бюджета и штатного расписания аппарата;
- решает другие вопросы, связанные с уставной деятельностью филиала;
- в своей деятельности подотчетен конференции филиала Профсоюза и
Центральному Совету Профсоюза.
4.11.7. Для организации текущей работы избирается Исполнительный
комитет (Исполком), заседания которого проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.
4.11.8. Исполком:
- осуществляет конкретные действия по реализации решений

руководящих органов Профсоюза, конференций и Совета филиала,
собственных решений и контролирует их выполнение;
- делегирует своих представителей для ведения переговоров с
государственными органами и работодателями;
- координирует деятельность первичных организаций, соблюдение ими
Устава, решений вышестоящих органов;
- осуществляет контроль над целевым использованием профсоюзных
средств первичными организациями;
- ходатайствует перед Исполкомом ЦС Профсоюза об отмене решений
первичных организаций и профорганов, противоречащих Уставу и решениям
коллегиальных органов Профсоюза, информирует членов Профсоюза по
существу таких решений;
- ходатайствует перед Исполкомом ЦС Профсоюза о рассмотрении
вопроса о персональной ответственности председателя первичной организации
за невыполнение Устава Профсоюза и решений профорганов, вносит
предложение о досрочном его освобождении или о досрочных выборах всего
состава профкома;
- организует и проводит обучение профсоюзных кадров и актива, изучает
и распространяет опыт работы;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Профсоюза,
переданными филиалу в пользование;
- определяет основные положения соглашений с работодателями или
представляющими его лицами;
- в своей работе подотчетен конференции, Совету филиала,
Центральному Совету Профсоюза и его Исполкому;
- принимает решения по всем другим вопросам деятельности филиала, за
исключением, решений, относящихся непосредственно к ведению
конференции.
4.11.9. Председатель филиала:
- действует на основании доверенности Профсоюза, является
материально-ответственным лицом;
- осуществляет руководство деятельностью филиала, самостоятельно
решает оперативные вопросы, не относящиеся к компетенции Совета и
Исполкома филиала;
- руководит работой штатных работников аппарата филиала, в
соответствии с действующим законодательством, заключает и расторгает
трудовые договоры с ними;
- по доверенности подписывает соглашение с работодателями и их
объединениями, органами государственного управления, профсоюзными
объединениями и иными организациями, с последующим утверждением на
заседании Совета филиала;
- осуществляет финансовую деятельность,
денежные операции в
пределах полномочий, определенных Советом и Исполкомом филиала и
вышестоящими органами Профсоюза;
- несет персональную ответственность за выполнение уставных
обязанностей;

- по должности возглавляет Совет и Исполком филиала;
- выполняет другие функции, делегированные ему Советом и
Исполкомом филиала, а также Исполкомом и Центральным Советом
Профсоюза.
4.11.10. Срок полномочий Председателя филиала – пять лет.
Трудовой договор с Председателем филиала заключает Председатель
Профсоюза.
4.12. Локальные профсоюзы
4.12.1. Локальные профсоюзы сохраняют свою самостоятельность и права
юридического лица, действуют в соответствии с законодательством Республики
Казахстан и собственными Уставами:
- защищают социально-трудовые права и интересы своих членов
профсоюза на основе действующего законодательства, отраслевых соглашений
и коллективных договоров, целенаправленно осуществляют работу по
организационно – финансовому, кадровому укреплению профсоюзов;
- осуществляют работу по координации действий структурных
профорганизаций, содействуют обеспечению их деятельности по защите
социально-экономических, трудовых прав и интересов членов профсоюзов.
Уставы локальных профсоюзов должны соответствовать целям и задачам,
определенным Уставом Профсоюза.
4.12.2. Структурные профорганизации локальных профсоюзов должны
взаимодействовать с представительствами Профсоюза.
4.12.3. Вхождение Локального профсоюза в состав Профсоюза
осуществляется на основании письменного обращения.
Локальный профсоюз, изъявивший желание войти в состав Профсоюза
представляет письменное обращение с приложением:
- решения выборного органа, учредительных документов (устав
профсоюза, копию свидетельства о регистрации и т.д.);
- статистические данные о численности Локального профсоюза;
- сведения о местонахождении выборного органа;
- обязательство о признании Устава Профсоюза.
Со дня вхождения в состав Профсоюза, Локальный профсоюз уплачивает
членские взносы согласно Уставу.
4.12.4. Членство в Профсоюзе может быть прекращено:
- по решению полномочного органа Локального профсоюза о его выходе
из Профсоюза;
- в случае ликвидации, реорганизации Локального профсоюза;
- в связи с исключением Локального профсоюза из состава Профсоюза.
Локальный профсоюз считается вышедшим из Профсоюза после
принятия соответствующего постановления Центральным Советом.
До выхода принятия такого решения Центральным Советом Локальный
профсоюз продолжает осуществлять свои права и обязанности в соответствии с
настоящим Уставом.
Локальный профсоюз, принявший решение о прекращении своей
деятельности (ликвидации), считается утратившим свое членство в Профсоюзе
с момента уведомления им Центрального Совета.

Вопрос об участии в деятельности Профсоюза локальных профсоюзов, не
соблюдающих уставные требования, систематически уклоняющихся от
выполнения решений его высшего и руководящих органов, действующих в
ущерб интересам и целям Профсоюза и входящих в него членских организаций,
а также не перечисляющих без уважительной причины членские взносы в
установленном размере, решается Центральным Советом.
Руководитель Локального профсоюза и другие члены Центрального
Совета, делегированные от этого Локального профсоюза, за нарушение Устава
Профсоюза и неуплату членских взносов в Профсоюз в установленном порядке
в течение шести месяцев могут быть лишены права голоса в Центральном
Совете или выведены из состава Центрального Совета.
В случае, если Локальный профсоюз не устранил указанные недостатки и
не погасил задолженность в течение установленного срока, вопрос о его
участии в деятельности Профсоюза решается Центральным Советом.
При устранении Локальным профсоюзом нарушений Устава, Исполком
Профсоюза рассматривает вопрос о восстановлении права голоса руководителя
и других представителей этого Локального профсоюза в Центральном Совете
либо восстановлении их членства в Профсоюзе.
Решение об исключении Локального профсоюза из Профсоюза, по
указанным основаниям принимается Центральным Советом и считается
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов
Центрального Совета, присутствующих на заседании, при наличии кворума.
Локальные профсоюзы, прекратившие свое членство в Профсоюзе, не
имеют права на собственность Профсоюза, а также на внесенные членские
взносы и имущество, переданное ими Профсоюзу.
4.12.5. Локальные профсоюзы имеют право:
- представлять свои организации и членов профсоюзов в органах
Профсоюза, делегировать, избирать своих представителей в эти органы,
отзывать и заменять их;
- участвовать в разработке предложений Профсоюза к проектам законов и
иных нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права
работников;
- вносить предложения и участвовать в деятельности Профсоюза по
разработке и заключению Отраслевого соглашения;
- обращаться в органы Профсоюза по уставным вопросам профсоюзной
деятельности и получать соответствующую информацию, консультации и
помощь, правовую защиту своих прав и интересов в государственных органах;
- получать содействие органов Профсоюза в осуществлении контактов с
зарубежными
и
международными
объединениями
профсоюзов,
Международной
конфедерации
профсоюзов
железнодорожников
и
транспортных строителей, Международной Организацией Труда;
- принимать участие в разработке различных программ и создании
фондов Профсоюза;
- вносить проекты документов на рассмотрение съездов, конференций и
выборных органов Профсоюза;
- использовать возможности Профсоюза для обучения профсоюзных

кадров и актива, получения и распространения информации;
- использовать символику Профсоюза в соответствии с утвержденным
Положением.
4.12.6. Локальные профсоюзы обязаны:
- соблюдать Устав Профсоюза, внутри профсоюзную дисциплину,
выполнять решения органов Профсоюза и нести ответственность за их
выполнение;
- поддерживать деятельность Профсоюза и принимать активное участие в
реализации его целей и задач, проявлять солидарность в защите прав и
интересов членских организаций Профсоюза;
- уплачивать членские взносы в Профсоюз в соответствии с
установленными порядком, сроками и размерами;
- взаимно признавать профсоюзное членство;
- воздерживаться от любых мер, которые могут нанести ущерб
деятельности Профсоюза, других членских организаций и ведут к
обособленности профсоюзных организаций от Профсоюза;
- не допускать перехода первичных профсоюзных организаций,
локальных профсоюзов из одного профсоюза в другой без предварительного
взаимного согласования;
- информировать Профсоюз о внесенных изменениях и дополнениях в
своих Уставах и в составе руководящих кадров в течение семи рабочих дней с
момента наступления изменений;
- представлять статистические сведения о численности членов
профсоюзов, финансовую отчетность, связанную с исчислением и уплатой
членских и иных взносов в Профсоюз, другую информацию в объеме и
порядке, установленными органами Профсоюза;
- информировать Профсоюз об участии в выборах депутатов Парламента
Республики Казахстан и местных представительных органов Республики
Казахстан, заключении договоров и соглашений с политическими партиями и
движениями, вступлении в международные профсоюзные объединения и
выходе из них;
- проводить единую кадровую политику, консультации с Профсоюзом по
подбору, расстановке и обучению профсоюзных кадров, формированию их
резерва;
- рассматривать на коллегиальных органах вопросы, предложенные
органами Профсоюза;
- содействовать заключению и выполнению Отраслевого соглашения;
- проявлять солидарность и принимать участие в организации и
проведении Профсоюзом коллективных мероприятий профсоюзов;
- не допускать действий, ущемляющих интересы Профсоюза и входящих
в нее членских организаций;
- информировать Профсоюз о своей деятельности.
В случае невыполнения этих обязанностей Исполком Профсоюза имеет
право внести Локальному профсоюзу соответствующее представление.
Выборный орган Локального профсоюза обязан рассмотреть
представление и в месячный срок сообщить в Исполком Профсоюза.

5. Взаимодействие Профсоюза и Локальных профсоюзов
5.1. Профсоюз и Локальные профсоюзы тесно взаимодействуют в своей
практической деятельности в рамках настоящего Устава:
- проводят совместную работу по подбору и обучению профсоюзных
кадров, формированию их резерва ;
- согласовывают между собой кандидатуры для избрания делегатами
съездов, конференций, в выборные органы Профсоюза
- оказывают содействие первичным профсоюзным организациям,
локальным профсоюзам, входящим в состав Профсоюза, в проведении
коллективных переговоров, заключении коллективных договоров и
соглашений, разрешении возникающих трудовых конфликтов;
- оказывают первичным профсоюзным организациям практическую,
организационную, методическую, правовую и финансовую помощь;
- принимают меры к созданию на соответствующей территории единых
юридических консультаций, профсоюзных инспекций, способствуют
образованию фондов солидарности и помощи безработным;
- осуществляют меры, направленные на создание первичных организаций
профсоюзов, укрепление профсоюзного влияния и реализацию социальноэкономических программ развития отрасли и региона, выполнение решений
органов Профсоюза, других общепрофсоюзных мероприятий;
- проводят совместные акции в защиту прав и интересов
профессиональных союзов и членов профсоюзов.
6. Руководящие органы Профсоюза
6.1. Высшим органом Профсоюза является съезд, который созывается
Центральным Советом не реже одного раза в пять лет. Дата и место проведения
съезда, повестка дня, норма представительства, порядок выборов делегатов
съезда устанавливаются Центральным Советом не позднее, чем за два месяца
до его начала.
Внеочередной съезд созывается:
- по решению Центрального Совета
- по требованию не менее 1/3 входящих в Профсоюз первичных
организаций и Локальных профсоюзов.
О дате созыва, месте проведения, повестке дня съезда объявляется не
позднее, чем за две недели до его проведения.
Съезд считается правомочным, если в его работе приняли участие не
менее двух третей избранных делегатов.
6.2. Съезд Профсоюза:
- заслушивает и обсуждает отчеты о деятельности Центрального Совета и
Контрольно - ревизионной комиссии, дает оценку их работе;
- определяет программу действий и очередные задачи Профсоюза;
- утверждает Устав Профсоюза, изменения и дополнения в Устав.
В период между съездами частичные изменения и дополнения в Устав
могут быть внесены Центральным Советом Профсоюза с последующим

утверждением их на съезде.
- избирает членов Центрального Совета Профсоюза или подтверждает их
полномочия в случае формирования Совета по принципу прямого
делегирования;
- избирает Председателя Профсоюза и членов Контрольно-ревизионной
комиссии;
- принимает решение о прекращении деятельности Профсоюза;
- принимает любые другие решения, связанные с деятельностью
Профсоюза.
6.3. В период между съездами руководящим органом Профсоюза является
Центральный Совет, возглавляемый председателем Профсоюза. Заседания
Центрального Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в год и считаются правомочными при участии в них более половины
избранных в его состав членов.
6.4. Центральный Совет Профсоюза:
- организует и контролирует выполнение решений съезда и уставных
задач Профсоюза;
представляет и защищает права и интересы Профсоюза в
государственных, судебных, хозяйственных органах и общественных
организациях;
- координирует деятельность структурных подразделений Профсоюза,
оказывает им организационную, методическую, консультативную и правовую
помощь;
- избирает или делегирует своих представителей в состав объединений
профсоюзов;
- изменяет состав учредителей (участников) Профсоюза;
- проводит выборы заместителя (лей) Председателя Профсоюза;
- утверждает смету доходов и расходов аппарата Центрального Совета
Профсоюза, принимает решения нормативного характера по вопросам
владения, пользования и распоряжения имуществом Профсоюза;
- устанавливает размеры и систему оплаты труда в Профсоюзе;
- принимает решения о сроках и порядке проведения отчетов и выборов в
Профсоюзе;
- утверждает нормативные, локальные акты Профсоюза, акты
регулирующие проведение отчетно – выборной кампании в Профсоюзе;
- принимает решение о создании фондов, товариществ с ограниченной
ответственностью, туристических агентств и других, заслушивать их отчеты,
назначать руководителей;
- отчитывается о своей деятельности перед съездом;
- заслушивает отчеты руководителей Профсоюза и его структурных
подразделений о выполнении Устава Профсоюза и принятых решений;
- избирает Исполнительный Комитет (Исполком);
- проводит выборы Председателя Профсоюза, заместителя (ей)
Председателя Профсоюза при досрочном прекращении их полномочий;
- принимает решение о создании и закрытии (прекращении деятельности)
филиала;

- принимает решение о создании, реорганизации, прекращении
деятельности структурных подразделений Профсоюза;
- утверждает Положение о Контрольно – ревизионной комиссии и
Положение о филиале, Положение о первичной организации Профсоюза,
изменения и дополнения к ним;
- осуществляет другие функции, делегированные ему съездом.
6.5. Срок полномочий Центрального Совета Профсоюза – пять лет.
6.6. Для ведения оперативной и текущей работы Центральный Совет
Профсоюза избирает Исполнительный Комитет (Исполком), в состав которого
входят Председатель Профсоюза, его заместитель (ли) по должности. Заседания
Исполкома проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год и
считаются правомочными при участии в их работе более половины избранных
в состав Исполкома членов.
6.7. Исполком:
- созывает заседания Центрального Совета Профсоюза, определяет его
повестку дня, дату и место проведения
- обеспечивает выполнение решений съезда и ЦС Профсоюза
- организует и координирует работу по обучению профсоюзных кадров и
актива, обобщает и распространяет опыт профсоюзной деятельности
- утверждает структуру и штатное расписание, численность аппарата ЦС
Профсоюза, утверждает руководителей подразделений
и организаций,
учрежденных Профсоюзом
- определяет перечень статистических данных, представляемых
структурными подразделениями в вышестоящие органы Профсоюза
- распоряжается имуществом и денежными средствами Профсоюза в
пределах полномочий, определенных Центральным Советом Профсоюза
-принимает решения нормативного характера по вопросам владения,
пользования и распоряжения имуществом Профсоюза
определяет основные положения отраслевых соглашений
и
коллективных договоров от имени членов Профсоюза и осуществляет контроль
за их выполнением
- определяет показатели финансовой отчетности, связанные с
исчислением и уплатой членских профсоюзных взносов
- рассматривает и утверждает ежегодный сводный финансовый отчет
Профсоюза
- заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений
Профсоюза о выполнении Устава Профсоюза и принятых решений
- создает комиссии и другие постоянные или временные рабочие органы,
наделяет их полномочиями
- принимает решение о проверке уставной, финансовой деятельности
структурных подразделений Профсоюза, при
выявлении нарушений
приостанавливает их
банковские операции до окончательного решения
вопроса
- в случае отсутствия на предприятии, в учреждении, организации
первичной профорганизации, принимает решение о приеме в Профсоюз или
выходе из него.

- выполняет другие функции, делегированные ему Центральным Советом.
В необходимых случаях решения Исполкома могут приниматься
опросным путем в письменном виде.
6.8. Срок полномочий Исполкома Центрального Совета Профсоюза –
пять лет.
6.9. Председатель Профсоюза:
- обеспечивает выполнение уставных задач, решений съезда,
Центрального Совета, Исполкома;
- подотчетен съезду, а в период между съездами – Центральному Совету;
- руководит работой Центрального Совета Профсоюза, Исполкома;
- представляет Профсоюз в государственных органах, объединениях
работодателей, общественных объединениях, в иных организациях, средствах
массовой информации, а также в международных организациях;
- делает в необходимых случаях заявления, направляет обращения и
ходатайства от имени Профсоюза;
- заключает соглашения о взаимоотношениях с профсоюзными
объединениями, объединениями работодателей, исполнительными органами,
международными организациями с последующим утверждением Исполкомом;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Профсоюза в
пределах полномочий, определенных Центральным Советом, Исполкомом;
- вносит Центральному Совету кандидатуры для избрания на должность
заместителя (ей) Председателя Профсоюза, а также предложение об
освобождении от должности заместителя (ей) Председателя Профсоюза;
- осуществляет кадровую политику, при необходимости вносит
выборным органам Профсоюза представление о привлечении к
дисциплинарной ответственности выборных должностных лиц, вплоть до
прекращения их выборных полномочий;
- осуществляет общее руководство аппаратом Центрального Совета,
вносит предложения о назначении руководителей создаваемых предприятий,
организаций, определяет их функции, осуществляет заключение и расторжение
трудовых договоров работников, определяет меры их морального и
материального поощрения;
- издает распоряжения, выдает доверенности от имени Профсоюза и
определяет порядок их выдачи заместителем (лями) Председателя Профсоюза;
- выполняет другие функции, делегированные ему Центральным Советом
и Исполкомом. Председатель Профсоюза по должности является делегатом
съезда Профсоюза, членом Центрального Совета и Исполкома, ведет их
заседания.
6.10. Срок полномочий Председателя Профсоюза – пять лет.
Трудовой договор с председателем Профсоюза, по поручению
Центрального Совета, заключает заместитель председателя.
6.11. В период между съездами решение об освобождении от должности
Председателя Профсоюза по собственной
инициативе либо по другим
основаниям, а также за действия противоречащие Уставу, принимается
Центральным Советом Профсоюза.
Решение об освобождении от должности Председателя Профсоюза и

расторжения с ним трудового договора, избрании нового Председателя
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов
Центрального Совета.
6.12. Заместитель (ли) Председателя Профсоюза является(ются)
делегатом съезда Профсоюза, входит(дят) в состав Центрального Совета и
Исполкома по должности, осуществляет(ют) свою деятельность в соответствии
с распределением обязанностей.
При отсутствии Председателя Профсоюза по его поручению
осуществляет полномочия Председателя Профсоюза.
Заместитель (ли) Председателя Профсоюза может (могут) быть
освобожден(ы) от занимаемой должности по предложению Председателя
Профсоюза или по требованию не менее одной трети филиалов Профсоюза,
если за это решение подано не менее двух третей голосов членов Центрального
Совета, принимающих участие в заседании, при наличии кворума.
7. Выборы в Профсоюзе и формирование профсоюзных органов
7.1. Выборы в Профсоюзе проводятся снизу доверху в единые сроки.
Сроки полномочий для:
- профгруппоргов, профорганизаторов, профорганов цеховых и
первичных организаций Профсоюза – пять лет;
- для руководящих органов Профсоюза, представительств, филиалов и
руководителей локальных профсоюзов – пять лет.
7.2. Решение о сроках проведения отчетно-выборной компании в
Профсоюзе принимает Центральный Совет.
7.3. Норма представительства, порядок избрания делегатов на
конференцию, съезд, а также дата и место их проведения устанавливается
соответствующим профорганом: первичной организации – профсоюзным
комитетом, представительства, филиала – их Советами, на съезд Профсоюза –
Центральным
Советом.
Председатели
первичной
организации,
представительства, филиала, их заместители признаются членами профоргана и
делегатами конференций соответствующих организаций по должности.
7.4. Представители работодателей не могут состоять в выборных органах
профсоюза любого уровня.
7.5. Советы филиалов и Центральный Совет Профсоюза могут избираться
непосредственно на конференции и съезде по квоте, установленной
соответствующим выборным органом или формироваться по
принципу
прямого делегирования с правом отзыва и замены.
Форму голосования при избрании руководителей профсоюзных
организаций и членов выборных органов определяет собрание, конференция,
съезд.
Кандидатуры для избрания на должность председателя Профсоюза и
филиала Профсоюза выдвигаются из числа членов Профсоюза – работающих в
этой отрасли, имеющих стаж работы в выборных органах Профсоюза не менее
трех лет.
7.6. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число

голосов по отношению к другим кандидатам и больше половины голосов
участников собрания, делегатов конференции, съезда, членов выборных
профорганов, принявших участие в их работе при наличии кворума.
7.7. Члены выборных органов, утратившие связь, выбывшие из
Профсоюза, выводятся из их состава решением соответствующего выборного
органа.
7.8. В необходимых случаях могут быть проведены досрочные выборы
профсоюзных органов или довыборы в их состав:
- в первичных организациях – на расширенных заседаниях комитетов (от
каждого структурного подразделения предприятия первичной организации по 1
члену Профсоюза)
- в филиалах – на заседаниях Советов филиалов
- в Профсоюзе – на заседании Центрального Совета Профсоюза.
Досрочные выборы проводятся при досрочном сложении полномочий
членов выборного органа или их руководителями или по решению
вышестоящего профсоюзного органа в случае неудовлетворительной работы
профоргана, его руководителя, неоднократного нарушения ими Устава
Профсоюза.
Довыборы профсоюзных органов проводятся также в случае
необходимости частичного обновления.
7.9. Отчетно – выборная кампания проводится в строгом соблюдении
требований Инструкции по проведению отчетно-выборной кампании в
профсоюзных органах ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз
железнодорожников», утвержденной уполномоченным органом Профсоюза.
8. Собственность и финансовая деятельность Профсоюза
8.1. Профсоюз является собственником имущества, переданного ему в
установленном порядке, созданного или приобретенного за счет профсоюзных
взносов, а также от доходов хозяйственной, издательской и иной деятельности.
8.2. Источниками формирования имущества Профсоюза являются:
- имущество Профсоюза, формируемое в денежной и иных формах в
соответствии с действующим законодательством
- членские профсоюзные взносы
- добровольные имущественные взносы и пожертвования
- поступления (доходы) от хозяйственной, предпринимательской и иной,
не запрещенной законодательством деятельности
- другие, не запрещенные законом поступления.
Доходы, полученные от любого вида деятельности, направляются на
уставные цели.
Имущество принадлежит Профсоюзу на праве собственности. Порядок
владения, пользования и распоряжения, изменения форм собственности
определяется Центральным Советом Профсоюза.
Профсоюз вправе совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие законодательству.
Члены профсоюза не имеют прав на переданные ими профсоюзу

имущество и членские взносы.
8.3. Представительства, филиалы и первичные организации Профсоюза
могут иметь в пользовании собственность, переданную им Профсоюзом.
8.4. Денежные средства Профсоюза образуются из ежемесячных членских
профсоюзных и добровольных взносов, иных не запрещенных законами
Республики Казахстан поступлений.
8.5. Ежемесячные членские профсоюзные взносы устанавливаются в
размере:
- на менее одного процента со всех видов месячной заработной платы для
работающих;
- одного процента от установленной государством минимальной
заработной платы для временно прекративших работу в связи с сокращением
штата, ликвидацией предприятия;
- одного процента от размера получаемой пенсии для неработающих
пенсионеров
- одного процента от размера стипендии для студентов и учащихся.
Порядок перечислений может устанавливаться коллективным договором
или договором между администрацией и профсоюзной организацией.
По решению первичных организаций могут устанавливаться повышенные
размеры уплаты членских профсоюзных взносов.
8.5.1. Размер добровольного взноса не может быть выше установленного
членского профсоюзного взноса.
8.6. В Профсоюзе устанавливается единый порядок сбора и
распределения членских профсоюзных взносов.
Членские профсоюзные взносы уплачиваются членами Профсоюза и
предназначены для защиты прав и интересов членов Профсоюза в
государственных и судебных органах, перед работодателями, оплаты
квалифицированных специалистов - консультантов при проведении
коллективных переговоров и заключении коллективных договоров и
соглашений, оказания правовой помощи членам Профсоюза, создания фондов
солидарности и других фондов, направленных на социальную защиту членов
Профсоюза, подготовки и проведения акций в защиту законных прав членов
Профсоюза, организации экспертной оценки проектов законов и других
нормативных правовых актов, информационной и методической работы,
обучения профсоюзных кадров и актива и других уставных целей.
Членские профсоюзные взносы уплачиваются наличными или путем
безналичных отчислений со всех видов заработной платы по заявлению члена
Профсоюза.
Порядок безналичной уплаты членских профсоюзных взносов
устанавливается соглашением, коллективным договором в размерах,
установленных Уставом Профсоюза.
Членские профсоюзные взносы членов Профсоюза первичных
организаций Профсоюза в полном объеме (100 процентов валового сбора)
перечисляются на расчетный счет Профсоюза.
Членские профсоюзные взносы (валовый сбор) распределяются
ежемесячно в следующем размере:

- 68 % для осуществления деятельности первичной профсоюзной
организации;
- 23 % для осуществления деятельности представительства и филиала;
- 7 % для осуществления деятельности Центрального Совета Профсоюза;
- 2% от валового сбора Профсоюз отчисляет в Федерацию профсоюзов
Республики Казахстан.
Локальный профсоюз, являющийся членской организацией Профсоюза,
отчисляет ежемесячно на счет Профсоюза 9 % от валового сбора, из них:
- 7% для осуществления деятельности Центрального Совета Профсоюза
- 2 % Профсоюз отчисляет в Федерацию профсоюзов Республики
Казахстан.
8.7. Средства Профсоюза и его структурных подразделений расходуются
в соответствии с утвержденными ими сметами для обеспечения деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом.
8.8. Финансовые отчеты в вышестоящие профсоюзные органы
предоставляются один раз в полугодие.
8.9. Структурные подразделения Профсоюза, прекратившие перечисление
ежемесячных профсоюзных взносов в Профсоюз без уважительных причин, по
решению Исполкома Центрального Совета Профсоюза предупреждаются, что
по истечении трех месяцев защитные функции Профсоюза по отношению к
этим организациям прекращаются.
8.10. Председатель Профсоюза, председатели структурных подразделений
и членских организаций Профсоюза несут персональную ответственность за
полноту сбора членских профсоюзных взносов и соблюдение порядка их
обязательных отчислений и распределения.
9. Контрольно - ревизионная комиссия Профсоюза,
ревизионные комиссии его структурных подразделений
9.1. Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза избирается на съезде
Профсоюза, ревизионные комиссии структурных подразделений – на их
конференциях и собраниях на тот же срок полномочий, что и соответствующий
выборный орган для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Профсоюза и его структур, учрежденных ими организаций,
исчислением и поступлением членских профсоюзных взносов и других
денежных поступлений, правильностью расходования денежных средств,
использования имущества Профсоюза и руководствуются в своей деятельности
Положениями о них, утвержденными съездом.
Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза осуществляет ревизии и
проверки деятельности выборных органов всех уровней.
Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза в обязательном порядке
осуществляет ревизии и проверки локальных профсоюзов в течении первого
года деятельности, в последующем по истечении финансового года.
Ревизионные комиссии структурных подразделений Профсоюза, в том
числе и локальных профсоюзов, в своей работе подотчетны Контрольноревизионной комиссии Профсоюза и обеспечивают выполнение её решений.

9.2. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза по
должности является делегатом съезда Профсоюза, председатели ревизионных
комиссий представительств, филиалов и первичных организаций – делегатами
соответствующих конференций.
10. Порядок реорганизации и ликвидации Профсоюза
10.1. Основанием для реорганизации Профсоюза являются:
- изменение статуса Профсоюза;
- изменение правового положения филиалов Профсоюза и первичных
организаций;
- изменение структуры Профсоюза и другие.
При реорганизации все права и обязанности Профсоюза переходят к его
правопреемнику.
10.2. Деятельность Профсоюза может быть прекращена по решению
съезда в случае, если численность его структурных подразделений становится
меньше численности, предусмотренной для его создания настоящим Уставом
или по решению суда.
10.3. Деятельность структурных подразделений Профсоюза может быть
прекращена по решению съезда, в период между съездами Центральным
Советом или на основании решения конференции (собрания) структурных
подразделений Профсоюза с последующим утверждением Центральным
Советом Профсоюза.
При изменении структуры предприятий или при их ликвидации с
высвобождением работников, изменение внутренней структуры филиала
производится по решению Центрального Совета.
При создании нового структурного подразделения Профсоюза и
прекращении деятельности действующего структурного подразделения
Профсоюза решение о правопреемственности прав и обязательств, в том числе
о выборных органах структурного подразделения Профсоюза (состав, срок
действия полномочий) принимает Центральный Совет Профсоюза.
10.4. Решение считается принятым:
- при реорганизации Профсоюза, если за него проголосовало не менее
двух третей делегатов съезда при наличии кворума;
- при прекращении деятельности структурных подразделений
(ликвидации) Профсоюза, если за него проголосовало не менее двух трети
делегатов съезда, конференции, при наличии кворума.
10.5. В случае принятия решения о прекращении деятельности
(ликвидации) структурного подразделения Профсоюза все организационные
мероприятия по его ликвидации осуществляются ревизионной комиссией
соответствующего структурного подразделения. Заключение ревизионной
комиссии о закрытии филиала утверждается Центральным Советом Профсоюза
с последующим утверждением съездом.
10.6. Протокол собрания, конференции первичной организации
Профсоюза и заключение ревизионной комиссии направляются в Исполком
Центрального Совета Профсоюза в трехдневный срок после принятия решения

о прекращении деятельности.
10.7. В случае принятия решения о прекращении деятельности
(ликвидации) Профсоюза съезд назначает ликвидационную комиссию, в состав
которой входит член Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза.
О принятом решении информируются органы юстиции.
Ликвидационная комиссия публикует информацию о прекращении
деятельности (ликвидации) Профсоюза, а также о порядке и сроке заявления
претензий его кредиторами в официальных печатных изданиях Центрального
органа юстиции. Срок заявления претензий два месяца с момента публикации о
ликвидации. После истечения срока для предъявления претензий кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который утверждается Центральным Советом Профсоюза.
Имущество, оставшееся после ликвидации Профсоюза или его
структурного подразделения направляется на цели, предусмотренные Уставом
Профсоюза.
10.8. Ликвидация считается завершенной, а Профсоюз прекратившим
деятельность с момента внесения записи об этом в единый государственный
реестр юридических лиц.
11. Заключительные положения
11.1. Право юридического лица реализуется Центральным Советом
Профсоюза, его Исполкомом, руководителями Локальных профсоюзов,
действующих в пределах, установленных законодательством, настоящим
Уставом, уставами локальных профсоюзов.

