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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 
1.1. Бастауыш ұйым «Қазақстандық салалық теміржол, автомобиль, әуе 

және су көлігі қызметкерлерінің кәсіби одағы»қоғамдық бірлестігінің, бұдан  
әрі – «Кәсіподақ», біріңғай ұйымдық құрылымының негізі болып табылады. Ол  
құрылтай жиналысында Кәсіподақтың бір мекемеде істейтін кемінде үш мүшесі 
болған кезде, заңды тұлға құрмастан құрылады және ұйым деңгейіндегі 
әлеуметтік әріптестікте қызметкерлердің өкілетті өкілі болып әрекет жасайды. 

Құрылтай жиналысын өткізу күні мен орыны туралы шешімді тиісті 
филиалдың кәсіподақ органы қабылдайды. Құрылтай жиналысының хаттамасы 
оны өткізгеннен кейін он күн мерзімінде есепке қою үшін филиалдың кәсіби 
органына жіберіледі. 

Бастауыш ұйымның құрылғаны жөнінде құрылтай жиналысы өткізілген 
күнінен бастап бір ай ішінде филиал Кәсіподақтың Орталық кеңесін хабардар 
етеді. 

1.2. Бастауыш ұйымның белгіленген үлгідегі мөрі, бланкілері және 
мөртабаны болуына құкығы бар. 

1.3. Бастауыш ұйым өзінің қызметін Конституцияға, Қазақстан 
Республикасының Зандарына, халықаралық құқықтың жалпылай нормаларына, 
Қәсіподақ Жарғысына және осы Ережеге сай жүзеге асырады. 

1.4. Бастауыш ұйым өз қызметінде мемлекеттіқ билік органдарына, жұмыс 
берушілерге, саяси және басқа да қоғамдық ұйымдарға тәуелді емес, оларға 
есеп бермейді және бағынбайды. Олармен тең құқықтық ынтымақтастық 
негіздерінде және әлеуметтік әріптестік принциптерінде қарым-қатынас 
жасайды. 

1.5. Меншік иесінің ауысуы кезінде бастауыш ұйым осыған байланысты 
туындайтын Кәсіподақ мүшелері алдындағы барлық мүліктік және басқа да 
құқықтар және міндеттермен бірге бастауыш ұйымның қайта құрылған немесе 
жойылған құрылымдық бөлімшенің, еншілес (тәуелді) ұйымдарының құқықтық 
мұрагері болып табылады. 

 
2.ҰЙЫМҒА МҮШЕЛІК 

 
2.1. Ұйымға мүшелік Кәсіподақ Жарғысының негізінде жүзеге асырылады 

және ерікті болып табылады. Кәсіподаққа мүшелерді қабылдау мүше болғысы 
келетін адамның жеке өтініші бойынша жүргізіледі. 

 Кәсіподаққа мүше болып қабылданған адамға белгіленген үлгідегі 
кәсіподақ билеті беріледі. 

2.2. Кәсіподақ мүшелері негізгі жұмыс орны немесе оқу орны бойынша 
бастауыш ұйымда есепке тұрады.  

 Кәсіподақ мүшесінің есептік карточкасы есепке алудың негізгі құжаты 
болып табылады. 

Есепке алу есептік карточкалар бойынша немесе электрондық тасығышта 
жүзеге асырылады.  

2.3. Қәсіподаққа сол кәсіпорында (мекемеде, ұйымда) жұмыс істейтін әрбір 
адам немесе еңбек қызметімен айналысушы, көліктік жоғарғы және орта оқу 



орнының оқушысы, студенті, сонымен қатар, Кәсіподаққа мүше болуға тілек 
білдірген, Жарғыны, осы Ережені мойындайтын және мүшелік жарналарды 
төлейтін кез-келген азамат мүше бола алады. 

2.4. Кәсіподаққа мүшелік өтініш берген күннен бастап есептеледі. 
Кәсіподақтық өтіл және бастауыш ұйымға мүшелік жарналардың уақытында 
төленген жағдайда кәсіподақтың мынадай мүшелері үшін сақталады: 

- Жұмысты жасына қарай зейнеткерлікке шығуға, мүгедектікке 
байланысты тоқтатқандарға; 

- Штат құрамының қысқартылуына, мекеменің, қәсіпорынның, ұйымның 
таратылуына байланысты уақытша жұмыссыз қалғандар – оларды басқа 
жұмысқа алғанға дейін. 

2.5. Кәсіподаққа мүшелік одан шыққан немесе шығарылған кезде 
тоқтатылады.  

Кәсіподақтан шығу мәселесі Кәсіподаққа алу құқы бар органдармен 
Кәсіподақ мүшесінің жеке өтініші негізінде қарастырылады; 

Кәсіподақтан шығару мәселесі Кәсіподақ мүшесінің жарғылық 
міндеттерді орындамау кезінде қаралады, сонымен қатар Кәсіподақтың 
ауызбіршілігіне және оған залал келтіретін әрекеттер істеген жағдайда. 

Жарғылық міндеттерді орындамаған Кәсіподақ мүшесі 6 ай мерзімге 
дейін Кәсіподақ беретін жеңілдіктерден қағылады.  

Кәсіподақ беретін жеңілдіктерден айыру құқығы туралы және 
Кәсіподақтан шығару туралы шешімді Кәсіподаққа қабылдайтын ұйымдар 
шығарады сонымен қатар бастауыш ұйымды хабардар ете отырып жоғарыда 
тұрған Кәсіподақ ұйымдары қабылдайды. Аталған шешім Кәсіподақ мүшесінің 
қатысуымен жүзеге асырылады. Оның еш себепсіз келмеу жағдайы туындаса, 
шешім ол жоқта да шешіле береді.  

Кворум болған жағдайда, оның отырысына қатысқан сайлау 
ұйымдарының мүшелері  немесе жиналысқа қатысқандардың үштен екісі дауыс 
берсе шешім қабылданған болып саналады.   

2.6. Кәсіподақ мүшесі қабылданған шешімдерді екі айлық мерзімде 
жоғары кәсіподақ органдарына шағым беруге құқы бар. 

2.7. Кәсіподақтан шығарылған адам Кәсіподаққа мүше  болып жалпыға 
бірдей негізбен қабылдана алады, бірақ шыққаннан кейін 6 ай мерзімінен 
бұрын емес. 

2.8. Жұмыстан шығуына не басқа жұмыс орнына ауысуына байланысты  
бастауыш ұйыммен байланысын жоғалтқан Кәсіподақ мүшесі есептен 
шығарылады.   

2.9. Жасы бойынша зейнетке шығуына, мүгедектілігіне, штаттың 
қысқаруына байланысты, ұйымның, кәсіпорынның жабылуына байланысты  
жұмысты тоқтатқандардан басқа дәлелді себепсіз мүшелік жарналарын 
қатарынан үш ай бойы төлемеген Кәсіподақ мүшесі қарызды өтегенше 
Кәсіподақ тарапынан қорғалу құқынан айрылады.  

Ары қарай оны Кәсіподақтан шығарылу туралы мәселе шешілуі мүмкін. 
2.10. Кәсіподақтан шыққан немесе шығарылған мүшесі Кәсіподақтың 

қорғау құқығын, жеңілдіктері мен кепілдіктерін пайдалану құқығын жоғалтады. 
Төленген мүшелік жарналарының сомасы оған қайтарылмайды. 



2.11.  Кәсіподақ мүшелері бастауыш ұйымның қызметіне белсене 
қатысқаны үшін келесі көтермелеу шараларымен: 

 - алғыс жариялаумен; 
 - Кәсіподақ  белгісі және грамоталарымен,  
 - Кәсіподақ филиалының грамоталарымен; 
 - ақшалай сыйақылармен, құнды сыйлықтармен, кәдесыйлармен; 
 - демалыс үйлеріне және санаторлық-курорттық емделуге арналған 

жолдамалармен, туристік жолдамалармен атап өтілуі мүмкін. 
 
3. ҰЙЫМ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 
3.1. Бастауыш ұйым Кәсіподақ Жарғысында, осы Ережеде көзделген өз 

мүшелерінің құқықтарын іске асыруды қамтамасыз етеді. 
3.2. Кәсіподақ мүшелері: 

- Кәсіподақ және оның сайлау органдары тарапынан мемлекеттік билік 
органдарында, жұмыс берушінің алдында, сот органдарында өздерінің еңбек, 
кәсібилік, әлеуметтік-экономикалық және басқа да құқықтары мен мүдделерін 
қорғауға; 
- кәсіподақ органдарына кеңес алу үшін жүгінуге, өтініштері мен ұсыныстарын 
беруге;  
-  еңбек дауы және өзге де даулар кезінде кәсіподақ органдары көрсететін 
қолдауды және құқықтық көмекті пайдалануға; 
- Кәсіподақ қызметіне, соның ішінде шешімдерді әзірлеуге, талқылауға және 
қабылдауға қатысуға құқылы. Олардың орындалуына бақылау жасауды жүзеге 
асыруға;  
- Кәсіподақ қаражатынан материалдық және қайырымдылық көмек алуға;  
- кәсіподақ сайлау органдарына кандидатураларды ұсынуға және ұсынылуға;  
-  Кәсіподақпен жасасылған шарттармен және келісімдермен қарастырылған 
қосымша жеңілдіктер және өтемақылар алуға;  
- Кәсіподақтың қатысуымен құрылған кәсіподақтардың, мемлекеттік емес 
мекемелердің, акционерлік қоғамдардың және т.б. акцияларын және басқа 
құнды қағаздарын басымдық тәртіппен сатып алуға, кәсіподақ қорларының, 
сақтандыру компанияларының қызметтерін және құралдарын пайдалануға;  
- Кәсіподақ Жарғысына және осы Ережеге сәйкес белгіленген басқа да 
құқықтарды пайдалануға құқылы. 

3.3. Қосымша жеңілдіктер Кәсіподақ мүшелеріне Кәсіподақтың жергілікті 
актілеріне сәйкес Кәсіподақ жоғары органдарының және бастауыш 
ұйымдарының мүмкіндіктеріне сәйкес ұсынылады және кәсіподақтағы өтіліне 
байланысты болуы мүмкін. 

3.4. Кәсіподақ мүшесі міндетті:  
- Кәсіподақ Жарғысын сақтауға, кәсіподақ ұйымының жұмысына қатысуға, 
оның және жоғары тұрған органдардың  шешімдері мен тапсырмаларын 
орындауға; 
-  белгіленген тәртіп пен мөлшерде ай сайын мүшелік жарналарды төлеуге; 
- еңбек және ұжымдық шартта (келісімдерде) қаралған міндеттерді орындауға; 
- Кәсіподақ мүшелерінің құқықтары мен мүдделері қорғалғанда оларға 
тілектестік білдіруге, Кәсіподақтың ұжымдық іс-әрекеттерін қолдауға; 



- Кәсіподақтық қозғалысқа зиян келтіретін және Кәсіподақ бірлігіне нұқсан 
келтіретін әрекеттерге кедергі жасауға. 

 
4. КӘСІПОДАҚТЫҢ  ІШКІ ДЕМОКРАТИЯСЫ 

 
4.1. Бастауыш ұйым өзінің жұмысын салалық кәсіподақ қозғалысының 

бірлігі негізінде құрады.  
4.2 Бастауыш ұйым өз қызметін:  

- бастауыш ұйымдарының барлық құрылымдарын төменнен жоғары қарай 
сайлау, оларды сайланған кәсіподақ мүшелерінің және Кәсіподақтың жоғары 
органдары алдында жыл сайын есеп беру;  
- Кәсіподаққа ерікті түрде кіру және одан еркін түрде шығу;  
- барлық сайлау органдарының жұмысына алқалық ету, шешімдер мен 
тапсырмалардың орындалуы үшін дербес жауапкершілік;  
- мәселелерді талқылау және шешімдер қабылдаудан кейін әрекеттер бірлігі 
сатысында пікірлер плюрализмі, дискуссия еркіндігі; 
- Кәсіподақ кәсіподақ органдарының алқалық қабылдаған шешімдерін орындау 
міндеттілігі;  
- шешімдер қабылдау кезінде жарғылық талаптардың үстемдік құруы  
қағидаттары негізінде жүзеге асырады. 

 
5. КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМЫ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ НЕГІЗГІ  

БАҒЫТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ  
 

5.1. Бастауыш ұйым кәсіпорынның экономикалық жағдайы мен ұйым 
мүшелерінің мүдделерін  есепке ала отырып, негізінен еңбек және еңбекпен 
байланысты басқа да әлеуметтік-экономикалық мәселелерге, ұйым мүшелерінің 
құқықтық қорғалуына баса назар аудара отырып, оларға заңнамалармен, 
ұжымдық шарттар және келісімдермен салыстырғанда қосымша жеңілдіктер 
мен кепілдемелерді ұсына отырып, олардың рухани қажеттіліктерін барынша 
толық қанағаттандыруға, ұйымдық жұмысты жақсартуға және ұйымның 
қаржылық базасын нығайту мәселесіне зейін қойып өз қызметінің басым 
бағыттарын айқындайды. 

5.2. Бастауыш ұйымның негізгі міндеті кәсіпорынның экономикалық 
жағдайының тұрақтылығын нығайту, жұмыс орындарын сақтау, 
қызметкерлердің еңбекақысын өсіру үшін кәсіпорынның мүмкіндіктерін 
пайдалану болып табылады.  

5.3. Бастауыш ұйым ұйымдағы еңбек, экономикалық, әлеуметтік қарым 
қатынастарды реттеуге қатысты нормативтік құжаттарды өңдеуге қатысады. 

5.4. Бастауыш ұйым Кәсіподақ мүшелерінің мүдделеріне қарай 
кәсіпорында (мекемеде, ұйымда) ұжымдық келіссөздерді өткізу және ұжымдық 
шарттарды жасасу бастамасын көтереді.  

5.5.  Бастауыш ұйым (кәсіподақ комитеті арқылы) кәсіподақ мүшелерінің 
еңбек және ұжымдық шарттарының орындалуына қоғамдық бақылауды жүзеге 
асырады.  

5.6. Бастауыш ұйым Кәсіподақ мүшелеріне қажет болған жағдайларда 
материалдық қолдау, көмек көрсетеді. 



5.7. Бастауыш ұйым кәсіпорындағы әлеуметтік-экономикалық жағдай 
негізінде кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштерін жақсарту, жоғары өнімді 
еңбекті ынталандыру, жұмыспен қамту, кадрлардың біліктілігін арттыру және 
оларды қайта даярлау бойынша бойынша ұсыныстарды әзірлейді және жұмыс 
берушінің қарауына шығарады. 

5.8. Бастауыш ұйым кәсіпорынның жекешелендірілуі, жабылуы және 
оның банкрот болуы кезінде Кәсіподақ мүшелерінің әлеуметтік қорғалуына қол 
жеткізеді. 

6. БАСТАУЫШ ҰЙЫМНЫҢ ОРГАНДАРЫ 
 

6.1. Бастауыш ұйымның жоғарғы органы болып жиналыс (конференция) 
табылады, ол қажет болуына қарай, бір жылда кемінде екі рет өткізіледі. 
Жиналыстың (конференцияның) болатын күні, күн тәртібі мен өтетін жері 
Кәсіподақ мүшелеріне оны өткізуге белгіленген мерзімнен кемінде екі апта 
бұрын хабарланады.  

6.2. Кезектен тыс жиналыс (конференция) кәсіподақ комитетінің 
(кәсіподақ ұйымдастырушысының) бастамасымен, ұйым мүшелерінің үштен 
бірінің тілегімен немесе жоғары тұрған кәсіподақ органының ұсынысы 
бойынша шақырылады. Кезектен тыс жиналыстың (конференцияның) болатын 
күні, күн тәртібі мен өтетін жері Кәсіподақ мүшелеріне оны өткізуге 
белгіленген мерзімнен кемінде бір апта бұрын хабарланады. 

6.3. Конференцияға делегаттар бөлімшелердегі Кәсіподақ мүшелерінің 
олардың санына байланысты өкілдік нормасын сақтау кезінде «Қазақстандық 
салалық теміржол, автомобиль, әуе және су көлігі қызметкерлерінің кәсіби 
одағы» қоғамдық бірлестігінде есептік-сайлау кампанияларын жүргізу 
жөніндегі нұсқаулықта белгіленген тәртіппен сайланады.  

    Бастауыш ұйымының төрағасы және оның орынбасары лауазымдары 
бойынша конференция  делегаттары болып саналады.  

6.4. Жиналыс (конференция) бастауыш ұйым қызметіне жататын кез 
келген мәселені шешуге құқылы.  Жиналыстың (конференцияның) айрықша 
құзыреттілігіне:  
- бастауыш ұйым қызметінің басымдық бағыттарын анықтау;  
- кәсіподақ комитетінің, ревизиялық комиссияның жұмысы туралы есептерді 
тыңдау және талқылау;  
- бастауыш ұйымның, кәсіподақ комитетінің, ревизиялық комиссияның 
төрағасын (кәсіподақ ұйымдастырушысын) сайлау; 
- ұжымдық шарт жасасу мақсатында жұмыс берушімен ұжымдық келіссөздер 
жүргізу туралы шешім қабылдау;  
- келісім комиссиясының мүшелерін сайлау;  
 - ұжымдық шартты орындау туралы жұмыс берушіні тыңдау;  
 - Кәсіподақ мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғауда акциялар өткізу 
туралы шешімді қолданыстағы заңнамаға сәйкес қабылдау;  
 - бастауыш ұйым сметасын бекіту және оның орындалуын бақылау жатады. 

6.5. Жиналыс (конференция) Кәсіподақтың тиіcті филиалымен келісім 
бойынша кәсіподақ комитетінің төрағасына орындалатын кәсіподақ жұмысы 
үшін төлемнің көлемі мен мерзімділігін белгілейді, сондай-ақ қаржылық 



мүмкіндіктерді ескере отырып,  кәсіподақ комитеті төрағасының мәртебесін 
анықтайды. 

Орындалатын кәсіподақтық жұмыс үшін төлем көлемі кәсіподақ 
ұйымының ай сайынғы қаражатының 50 пайызынан аспауы тиіс.  

Кәсіподақ комитетінің төрағасымен тиісті шартқа бастауыш ұйым атынан 
Кәсіподақтың тиісті филиалының төрағасы сенімхат негізінде қол қояды. 

6.6. Бастауыш ұйымдағы ағымдағы жұмыстарды жүргізу үшін:  
- кәсіподақ ұйымдастырушысы – кемінде 30 мүшені біріктіретін ұйымда;  
-  кәсіподақ комитеті - Кәсіподаққа 30 және одан артық мүшелерін біріктіретін 
ұйымда сайланады. 

6.7. Аумақтық алшақтық жағдайда жұмыс істейтін бастауыш ұйымның 
кәсіподақ комитетінің шешімі кәсіподақ комитеті мүшелерінен жазбаша түрде, 
сондай-ақ онлайн-режимде сауалнама арқылы қабылдануы мүмкін. 

6.8. Кәсіподақ комитеті жиналысы (конференция) құзыретіне жататын 
сұрақтардан басқа,  бастауыш ұйым қызметінің барлық мәселелері бойынша 
шешім қабылдауға құқылы. 

6.9. Кәсіподақ комитетінің шешімімен бастауыш ұйымның құрылымдық 
бөліктерінде кәсіподақ топтары, цехтық комитеттер құрылуы мүмкін. 
Ағымдағы жұмысты жүргізу үшін оларда: 
- кәсіподақ тобында – топтық кәсіподақ ұйымдастырушысы (ТКҰ), топ активі; 
- цехтық комитетте – төраға, оның орынбасары сайланады. 

6.10. Жиналыс (конференция) шешімі бойынша цехтық ұйымға өз 
құзырындағы ағымдағы мәселелерді шешу үшін бастауыш ұйымның 
құқықтары берілуі мүмкін. 

6.11. Кәсіподақ комитеті өз жұмыс органдарының құрамын және олардың 
құзіретін өз бетінше анықтайды. 

6.12. Кәсіподақ комитетінің мәжілісі қажет болуына қарай, бір тоқсанда 
кемінде бір рет өткізіледі және ол егер мүшелерінің жартысынан астамы 
қатысса ғана заңды болады; 

6.13. Кәсіподақ комитеті жұмыс берушімен өз қатынастарын әлеуметтік 
серіктестік және өндірістік қызметке араласпаушылық қағидаттары негізінде 
құрайды. 

6.14.  Кәсіподақ комитеті жиналыс (конференция) арасындағы кезеңде 
бастауыш ұйымның қызметін ұйымдастырады, кәсіпорындарда цех және басқа 
кәсіподақ органдарының жұмысына басшылық жасайды, жиналыс 
(конференция) шешімдерінің және кәсіподақ жоғары органдарының 
шешімдерін орындауды қамтамасыз етеді.  

6.15. Кәсіподақ комитеті:  
- кәсіпорында еңбек және әлеуметтік-экономикалық мәселелер бойынша 
нормативтік актілерді әзірлеу кезінде ұсыныстарды жұмыс берушіге енгізеді, 
еңбек және әлеуметтік-экономикалық мәселелер бойынша нормативтік 
актілерді әзірлеуге және талқылауға қатысады;  
- Кәсіподақ мүшелерінің тапсырмасы бойынша соның атынан Қазақстан 
Республикының Еңбек кодексімен қарастырылған тәртіппен ұжымдық 
келіссөздер жүргізу және жұмыс берушімен немесе оның өкілетті тұлғасымен 
ұжымдық шартқа отыру кезінде қатысады; 



- ұжымдық шарттың жобасы бойынша Кәсіподақ мүшелерінің ұсыныстарын 
жинайды, әзірленген жобаны кәсіпорынның бөлімшелеріне  жеткізеді; 
- жұмыс берушімен немесе оның өкілетті тұлғасымен бірлесе отырып, тең 
құқылық негізде ұжымдық келіссөздер жүргізу үшін комиссия, қажет болған 
жағдайда келіссөз барысындағы келіспеушіліктерді реттеу үшін татуластыру 
комиссиясын ұйымдастырады, келіссөздегі өзінің өкілдеріне сарапшылық, 
кеңес берушілік және басқа да көмек көрсетеді; 
- еңбек ұжымы тарапынан Заңмен бекітілген тәртіп бойынша жиындарды, 
митингілерді, ереуілдерді, наразылық шараларын өткізу арқылы Кәсіподақтың 
талаптарын қолдауды ұйымдастырады; 
- еңбекті қорғау және еңбек қатынастары саласындағы заңнаманың сақталуына 
қоғамдық бақылау жасайды; 
- кәсіпорын (мекеме, ұйым) жұмысшыларының еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету және еңбек ету жағдайларын тәуелсіз сараптауды өткізеді; 
- өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіби ауруларды зерттеуге қатысады, 
сонымен қатар, оларды өз бетінше тексеруді жүзеге асырады; 
- кәсіпорын жұмысшылары және Кәсіподақ мүшелері арасындағы 
жұмыссыздықты алдын алу шараларын жасауға қатысады, жұмыс берушінің 
мүмкін болатын жаппай қысқартулар туралы дер кезіндегі ақпаратты ұсынуын, 
жұмысшылардың қысқару жағдайында заңнамамен қарастырылған 
кепілдемелердің сақталуын бақылауды жүзеге асырады, өтемақылар мен 
жәрдемақылардың төленуін қадағалайды. Қажет болған жағдайда жұмыс 
беруші немесе оның орнындағы тұлғаға жұмысшыларды босату немесе оларды 
кезең-кезеңмен босатумен байланысты шаралардың мерзімін ауыстыру немесе 
уақытша тоқтату туралы ұсыныс білдіреді. Белгіленген тәртіппен босатылған 
жұмысшылардың – Кәсіподақ мүшелерінің мүдделерін қорғау бойынша 
шаралар қабылдайды. 
- жұмыс уақыты және демалыс уақытына қатысты мәселелерді шешуге, ауысым 
графиктерін қабылдауға, жұмыс тізімін, тамақтану тәртібі мен орнын, 
демалысты ұсынудағы  кезектілікті, демалысты келесі жұмыс жылына 
ауыстыруды  анықтауға, мерзімнен тыс жұмысқа тартуға және т.б. қатысады; 
- еңбекке ақы төлеу мен материалдық және моральді ынталандыру жүйесін 
жасап шығаруға және жүзеге асыруға, жылдық жұмыс қорытындысы бойынша 
сыйақы ұсыну және сыйақы төлеу туралы ережелерді бекітуге, еңбек 
нормаларын қайта қарауға қатысады; 
- жекелеген жұмысшылар категорияларының еңбегін реттеуге қатысады, 
емізуші аналарға қосымша үзілістерді ұсыну мерзімдері мен тәртібін 
анықтайды;  
- еңбек және еңбекті қорғау ережелері туралы заңнамаларды сақтау бойынша 
комиссияларды құрады және қоғамдық инспекторларды сайлайды; 
- Кәсіподақ мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау бойынша сот 
органдарына талап өтініштерімен қатынасады; 
- ұйым мүшелері үшін тегін кеңес берушілік және құқықтық көмек беруді 
ұйымдастырады, қажет болған жағдайда бастауыш ұйым қаражатынан 
қорғаушыларды, білікті кеңес берушілерді шақырады, сот және басқа 
органдарды қорғау үшін өз өкілін бөледі;  



- кәсіпорын ардагерлері – Кәсіподақ мүшелерінің қамын ойлау, оларға қажетті 
көмек көрсету, меншік түрі ауысу барысында олардың мүдделеріне қысым 
жасалмауын қадағалау, қажет болғанда оларды кәсіподақтық тапсырмаларды 
орындауға тартады; 
- Кәсіподақ мүшелерін есепке алуды ұйымдастырады, Кәсіподаққа қабылдау 
және кәсіподақ мүшелігінен шығару кезінде жарғылық нормалардың сақталуын 
қадағалайды; 
- бастауыш ұйым мүшелерінің ескертпелері мен ұсыныстарын жинауды және 
жүзеге асыруды ұйымдастырады; 
- Кәсіподақ мүшелері арасында жалпылама мүдделер бойынша олардың 
пікірлерін анықтау әдістерін қолдана отырып, әлеуметтік сауалдама 
ұйымдастырады және өткізеді; 
- ұйым мүшелері арасында кәсіподақ мүшелерінің еңбек, әлеуметтік-
экономикалық және басқа құқықтары мен мүдделерін қорғаудағы кәсіби 
одақтың құқықтары мен рөлі туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізеді; 
- Кәсіподақ мүшелері және еңбек ұжымында құқықтық және экономикалық 
білімді, кәсіпорындағы, аймақтағы, елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдай 
туралы сенімді ақпаратты таратуды ұйымдастырады; 
- кәсіподақ мүшесімен еңбек шартын бұзу жағдайында дәлелденген пікір ұсыну 
туралы жазбаша үндеуді тіркейді, мәжілістің өту күнін белгілейді. Үндеуді 
кемінде жеті жұмыс күні мерзімінде қарастырады.  

Мәжіліс егер де оның мүшелерінің жартысынан астамы қатысқан 
жағдайда құқылы деп саналады. Үндеу материалдары ұсынылған Жұмыс 
берушінің өкілі және жұмыскер - кәсіподақ мүшесі қатысқан жағдайда 
қарастырылады.  

Жұмыскердің Кәсіподақ органының мәжілісіне дәлелсіз себептермен 
келмеуі жағдайында мәселе қарастырылмайды.  

Шешім басым дауыс берушілермен шығарылады.  
Кәсіподақ комитетінің қаулысы қатысушы мүшелермен қабылданады.  
Хаттама үзіндісіне бастауыш кәсіподақ ұйымы төрағасының  қолы 

қойылып, шешім қабылданған күннен бастап үш күн ішінде жұмыскерге және 
Жұмыс берушінің өкіліне табыс етіледі.  

6.16. Кәсіподақтың бастауыш ұйымының төрағасы бастауыш ұйымның 
уәкілетті елшісі болып табылады және уәкілетті:  
- кәсіподақ пен кәсіподақ жиналысының (конференцияның) құзырлығына 
жатпайтын жедел сауалдарды шешуге; 
- ағымдағы мәселелерді шешу үшін және жалпы жиналыс (конференциялар)  
пен кәсіподақ шешімін дайындау үшін уақытша комиссия, жұмыс тобын 
құруға, кәсіподақ жұмысына сарапшыларды, мамандарды, кәсіподақ 
активистерін шақыруға; 
- Кәсіподақ отырысын шақыру және жүргізу, отырыс хаттамалары мен 
қабылданған шешімдерге қол қоюға; 
-  кәсіподақ штатындағы қызметкерлердің жұмысын басқаруға; 
- ақшалай операцияларды бекітілген сметаға сәйкес жүргізуге, кәсіподақпен 
келісе отырып басқа да шарттарға отыруға; 
-  Кәсіподақ активін оқытуды ұйымдастыруға;  



- Кәсіподақ мүшелерінің келісімімен, олардың жеке өтініштері бойынша 
әкімшілікпен келісім негізінде кәсіподақтық мүшелік жарналарды төлеуді 
төлем жасау арқылы және Кәсіподақ Жарғысында белгіленген көлемде 
Кәсіподақ есеп шотына аударуға; 
- Кәсіподаққа кәсіподақтық жарналық төлемдерді толық көлемде және 
уақытылы жіберуде жеке персоналды түрде жауапкершілікті; 

 Кәсіподақ төрағасы материалды жауапты тұлға болып саналады.  
6.17. Кәсіподақ комитетінің мүшелері: 

- кәсіпорындағы, мекемедегі, ұйымдағы цехтарды, бөлімшелерді және басқа да 
жұмыс орындарын кедергісіз аралауға және қарауға; 
- әкімшіліктен еңбекақы бойынша тиісті құжаттарды, мәліметтерді, есептерді 
және т.б. сұратуға құқылы.  

6.18. Кәсіпорынды мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру кезінде 
кәсіподақ комитеті: 
- жекешелендіру жөніндегі комиссияның құрамына және қайтадан құрылатын 
кәсіпорындардың кәсіподақ комитетінің құрамына кіреді; 
- еңбек ұжымы, Кәсіподақтың мүшелері үшін ұжымдық шартпен  
қарастырылған жеңілдіктердің сақталуына қоғамдық бақылау жасауды жүзеге 
асырады, олардың құқықтары мен мүдделерін жан-жақты қорғайды; 

6.19. Кәсіподақ комитеті өзінің жұмысында жиналысқа (конференцияға) 
және жоғарғы кәсіподақтық органдарға, жылына кемінде екі рет өзінің жұмысы 
туралы Кәсіподақ мүшелері алдында және үнемі, белгіленген мерзімде 
Кәсіподақ филиалына статистикалық және қаржылық есеп береді.  

6.20. Кәсіподақ мүшелерінің саны 500 адамға дейінгі бастауыш ұйым 
сайланбалы органдарының (кәсіби органдардың, кәсіби 
ұйымдастырушысының, кәсіподақ комитетінің) өкілеттілігі – екі-үш жыл, одан 
көп болса – бес жыл. 

6.21. Кворум болған жағдайда кәсіподақ жиналысының, 
конференциясының, сайланбалы органдар мәжілістерінің шешімдері егер де 
жиналысқа қатысушы ұйым, конференция делегаттары, сайланбалы органдар 
мүшелерінің жартысынан көбі дауыс берсе және Жарғымен басқа 
қарастырылған болмаса, қабылданған деп саналады.  

6.22. Кәсіби ұйымдастырушыны және бастауыш ұйымның төрағасын, 
кәсіподақ комитетінің мүшелерін сайлау тәртібін және қалыбын жиналыс 
(конференция) шешеді. 

6.23. Кворум болған жағдайда  басқа кандидаттарға қарағанда көп дауыс 
жинаған және олардың жұмысына қатысқан жиналыс, конференция 
делегаттары, кәсіподақ комитеттерінің жартысынан астам дауысын жинаған 
кандидаттар сайланған болып есептеледі.  

6.24. Қажет жағдайларда кәсіподақ комитеті құрамына қосымша сайлау 
немесе мерзімінен ерте сайлау өткізілуі мүмкін. 

Кәсіподақ комитетінің қосымша сайлауы оның құрамының жартылай 
жаңарту қажеттілігі жағдайында өткізіледі. 

Бастауыш ұйым төрағасының, кәсіподақ комитеті мүшелерінің өз 
өкілеттіктерінен мерзімінен бұрын бас тартқанда немесе жоғарғы кәсіподақ 
органының шешімімен кәсіподақ комитетінің, төрағасының жұмысы 
қанағаттанарлықсыз болған жағдайда және Кәсіподақ Жарғысын өрескел 



бұзған жағдайда, сонымен қатар жарғылық міндеттерді орындау мүмкіншілігі 
болмаған жағдайда мерзімнен бұрын сайлау өткізіледі 

 
7. КӘСІПОДАҚ МҮЛІГІН (ЖЕКЕ МЕНШІГІН)  

ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ, ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 
 
7.1. Бастауыш ұйым Кәсіподақтан берілетін меншікке иелік ете алады. 
7.2. Бастауыш ұйымның ақшалай қаржысы Кәсіподақтың Жарғысында 

көрсетілген көлемде, оның иелігінде қалған кіріс және ай сайынғы 
кәсіподақтық жарналардан, кәсіпорындардың  бөлектеулерінен, басқа да 
көздерден түскен кірістерден құралады. 

7.3. Кәсіподақтың ай сайынғы мүшелік, сондай-ақ кіру 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 уақытша тоқтатқандар үшін мемлекет  белгіленген ең 
аз жалақының мөлшерінен бір пайыз; 
- жұмыс  істейтін зейнеткерлер үшін зейнетақысының мөлшерінен бір пайыз; 
- студенттер мен оқушылар үшін стипендия мөлшерінен бір пайыз; 

7.4. 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. 

7.5. Бастауыш ұйым Кәсіподақтың жоғары органдарының қызметін 
жүзеге асыру үшін, Кәсіподақтың Орталық Кеңесімен белгіленген мүшелік 
кәсіподақтық жарналарды бөлу үшін  бөлектеулердің мөлшері туралы 
Ережемен анықталған көлемде түскен жарналардан филиалдың кәсіби 
органына қаражат бөледі. 

Қалған қаражаттар, басқа көздерден түскен қаражаттар смета бойынша 
жиналыс немесе конференциямен бекітілген жарғылық тапсырмаларды 
орындау үшін бастауыш ұйыммен қолданылады. 

7.6. Жоғары тұрған органдарды қаржыландыруды себепсіз тоқтатқан 
кәсіподақтық батауыш ұйымдар оның шешімімен үш ай өткеннен кейін осы 
батауыш ұйымға қатысты Кәсіподақтың қорғау функциялары 
тоқтатылатындығы туралы ескертіледі. 

7.7. Бастуыш ұйым төрағасына мүшелік жарналардың толық жиналуы 
және олардың міндетті бөлектеулер тәртібі мен бөлінуі үшін дербес 
жауапкершілік артылады.  

7.8. Кәсіподақтық мүшелік жарналарды жинау - кейіннен оларды 
бөлектеу мөлшері туралы Ережемен айқындалған және Кәсіподақтың Орталық 
Кеңесімен бекітілген кәсіподақтық мүшелік жарналарды бөлу мақстамен 
бастауыш ұйымдардың келісімімен орталықтандырылуы мүмкін.   

7.9. Бастауыш ұйым қаржылары: 
- штаттық аппаратты қамтамасыз етуге; 
- кәсіподақ комитеті жұмысын ұйымдастырушылық-техникалық 
жарақтандыруға; 



- Кәсіподақ мүшелеріне материалдық және қайырымдылық көмек көрсетуге; 
- Балалар мен зейнеткерлер үшін кәсіподақтық комитеттің шешімі бойынша 
және Кәсіподақтың сәйкес филиалының келісімімен жолдамаларды, 
сыйлықтарды алуға, мәдени-сауықтыру мекемелеріне билеттер сатып алуға; 
- өз күштерімен жасаған өнерпаздық үйірмелерінің және шығармашылық 
мектептерінің жұмысына; 
- мамандар мен сарапшылар қызметін төлеуге, сонымен қатар, құқықтық көмек 
көрсету бойынша және сотта кәсіподақ мүшелерінің құқықтарын қорғауға 
адвокат қызметтерін пайдалануға; 
- Кәсіподақпен құрылатын қорлар мен кәсіпорындардың жарғылық қорларына 
жарналар; 
- кәсіподақ кадрларын даярлау және қайта даярлау, кәсіподақ активінің оқуын 
ұйымдастыруға; 
- қайырымдылық мақсаттарға; 
- Кәсіподақтың жарғысымен, осы Ережемен және кәсіподақ жиналысының 
(конференциясының) шешімдерімен қарастырылған басқа да мақсаттарға 
жұмсалады. 

7.10. Бастауыш ұйымның қаржылық-шаруашылық және басқа да 
қызметтерін бақылауды оның тексеру комиссиясы және жоғарғы кәсіби 
органдардың тексеру комиссиялары жүзеге асырады. 

 
8. КӘСІПОДАҚТЫҢ БАСТАУЫШ ҰЙЫМЫНЫҢ  

ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ 
 

8.1. Бастауыш ұйымның тексеру комиссиясы жиналыс кезінде 
(конференцияда) кәсіподақ комитетімен бір уақытта сол өкілеттілік мерзіміне 
сайланады және Қазақстан Республикасы теміржолшылар кәсіподағының 
съезімен бекітілген осы комиссия туралы Ережеге сай  жұмыс істейді. 

 
9. БАСТАУЫШ ҰЙЫМНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ 

 
9.1. Егер де кәсіпорындағы, мекемедегі, ұйымдағы кәсіподақ мүшелерінің 

саны оның құрылуы үшін Кәсіподақ Жарғысымен қарастырылған саннан кем 
болған жағдайда немесе сот шешімі бойынша бастауыш ұйымның қызметі 
жиналыс немесе конференцияның шешімімен тоқтатылуы мүмкін.  

9.2. Шешім егер де оған кворум болған жағдайда жиналысқа 
қатысушылардың немесе конференция делегаттарының кемінде 2/3 дауыс 
берсе, қабылданған болып саналады.   

Бастауыш ұйымының жиналыс, конференция хаттамасы шешім 
қабылданғаннан бастап үш күн мерзімінде тиісті филиалға және Кәсіподақтың 
Орталық Кеңесіне жіберіледі.  

9.3. Бастауыш ұйымның қызметін тоқтату жөнінде шешім қабылданған 
жағдайда, жиналыс (конференция) немесе Кәсіподақ филиалының Атқарушы 
комитеті Кәсіподақ филиалының Тексеру комиссиясының мүшесі кіретін 
тарату комиссиясын тағайындайды. 



Тарату комиссиясы қолда бар мүлікті, ақша қаражатын бағалайды, 
дебиторлармен және кредиторлармен, сайланбалы және жалдамалы 
қызметкерлермен және басқалармен есеп айрысу жүргізеді.  

Тарату комиссиясының есебін филиалдың атқарушы комитеті немесе 
Кәсіподақтың Орталық комитетінің атқарушы комитеті бекітеді. Қалған мүлік 
пен ақшалай қаржылар Кәсіподақ Жарғысымен көзделген мақсаттарға 
пайдаланылады. 

9.4. Мекеменің, ұйымның, кәсіпорынның құрылымы өзгерген немесе  
жойылған жағдайда оның жұмыскерлері босатылғанда бастауыш ұйым қайта 
құрылуы мүмкін немесе оның қызметі тиісті филиалдың сайланбалы 
органының, атқарушы комитеттің немесе Кәсіподақ Орталық  Кеңесінің шешімі 
бойынша тоқтатылуы мүмкін.  

9.5. Жұмыс берушінің (өкілдерінің) бастамасы немесе шешімі бойынша  
бастауыш ұйым әкімшілік тәртіпте таратуға немесе уақытша тоқтатылуға 
жатпайды. Мұндай әрекеттер сотта шағымдалады.  

 
10. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 
10.1. Осы Ережеде көрсетілмеген барлық мәселелер бойынша Кәсіподақ 

Жарғысын басшылыққа алу қажет.   
10.2. Осы Ережеге түсінік беру, оның негізі болатын принциптеріне 

қайшы келмейтін  өзгерістер мен толықтырулар енгізу құқығы Кәсіподақтың 
Орталық Кеңесіне жатады.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Первичная организация является основой единой организационной 

структуры общественного объединения «Казахстанский отраслевой 
профессиональный союз  работников железнодорожного, автомобильного, 
воздушного и водного транспорта» далее - Профсоюз. Она создается на 
учредительном собрании при наличии не менее трех членов Профсоюза,  
работающих в одном предприятии, без образования юридического лица и 
выступает полномочным представителем работников в социальном партнерстве 
на уровне организации.   

Решение о дате и месте проведения учредительного собрания принимает 
профорган соответствующего филиала. Протокол учредительного собрания в 
десятидневный срок после его проведения направляется в филиал для 
постановки на учет.  

В течение одного месяца со дня создания первичной организации филиал 
информирует Центральный Совет Профсоюза. 

1.2. Первичная организация вправе иметь печать, бланки и штамп 
установленного образца. 

1.3. Первичная организация осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с Конституцией, Законами Республики Казахстан, общепринятыми 
нормами международного права, Уставом Профсоюза и настоящим 
Положением. 

1.4. Первичная организация в своей деятельности независима от органов 
государственной власти, работодателей, политических и других общественных 
организаций, не подотчетна и не подконтрольна им. Взаимоотношения с ними 
строит на основе равноправного сотрудничества и принципах социального 
партнерства. 

1.5. При   смене   собственника   первичная   организация   является 
правопреемником первичной организации реорганизуемого либо 
ликвидируемого структурного подразделения, дочерней (зависимой) 
организации основного работодателя, со всеми вытекающими из этого 
имущественными и иными правами и обязанностями перед членами 
Профсоюза.  

 
2. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
2.1. Членство в организации осуществляется на основании Устава 

Профсоюза и является добровольным. Прием в члены Профсоюза производится 
по личному заявлению вступающего. 
 Принятому в члены Профсоюза выдается профсоюзный билет 
установленного образца. 

2.2. Члены Профсоюза состоят на учете в первичной организации по 
месту основной работы или учебы.  
 Учетная карточка члена Профсоюза является основным документом 
учета. 



    Учет осуществляется по учетным карточкам или на электронном 
носителе. 

2.3. Членом Профсоюза может быть каждый работающий на данном 
предприятии (учреждении, организации) или занимающийся индивидуальной 
трудовой деятельностью, учащийся, студент высших и средних транспортных 
учебных заведений, а также любой гражданин, изъявивший желание состоять в 
Профсоюзе, признающий Устав, настоящее Положение и уплачивающий 
членские взносы. 

2.4. Членство в Профсоюзе исчисляется со дня подачи заявления. 
Профсоюзный стаж и членство в первичной организации сохраняются при 
своевременной уплате членских взносов за членами профсоюза:  
- прекратившими работу в связи с выходом на пенсию по возрасту, 
инвалидности; 
 - временно лишившимся работы в связи с сокращением штата, ликвидацией 
учреждения, организации, предприятия до приема их на другую работу. 

2.5. 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.  

За невыполнение уставных обязанностей член Профсоюза лишается 
права пользования льготами, предоставляемыми Профсоюзом, на срок до 6 
месяцев. 

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. 

2.6. Член Профсоюза имеет право в двухмесячный срок после 
исключения из Профсоюза, обжаловать принятое решение в вышестоящих 
профсоюзных органах. 

2.7. Исключенный из Профсоюза может быть принят в члены Профсоюза 
на общих основаниях,  но не ранее, чем через 6 месяцев после исключения. 

2.8. Член Профсоюза, утративший связь с первичной организацией в 
связи с увольнением или переходом на другую работу, снимается с 
профсоюзного учета. 

2.9. 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,  до тех пор,  пока им не будет погашена задолженность.   

В дальнейшем может быть решен вопрос об исключении его из 
Профсоюза. 

2.10. Выбывший или исключенный из Профсоюза теряет право на защиту 
Профсоюза, пользование льготами и гарантиями. Сумма уплаченных членских 
взносов ему не возвращается. 

2.11. За активное участие в деятельности первичной организации 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. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
3.1. Первичная организация обеспечивает реализацию прав своих членов, 

предусмотренных Уставом Профсоюза, настоящим Положением. 
3.2. Члены Профсоюза имеют право: 

 - на защиту со стороны Профсоюза и его выборных органов своих 
трудовых, профессиональных, социально-экономических и других прав и 
интересов в органах государственной власти, перед работодателями, и в 
судебных органах; 
 - обращаться в профсоюзные органы за консультациями, с заявлениям и 
предложениями;  
 -  пользоваться юридической помощью и поддержкой,  оказываемой 
профсоюзными органами, при разрешении трудовых и иных споров; 
- участвовать в деятельности Профсоюза, в том числе в разработке, обсуждении 
и принятии решений. Осуществлять контроль за их выполнением;  
- на материальную и благотворительную помощь из средств Профсоюза;  
- выдвигать кандидатуры и быть выдвинутым, в выборные профсоюзные 
органы;  
-  на дополнительные льготы и компенсации, предусмотренные договорами и 
соглашениями, заключенными Профсоюзом;  
- в преимущественном порядке приобретать акции и другие ценные бумаги 
предприятий, негосударственных учреждений, акционерных обществ и др., 
созданных при участии Профсоюза, пользоваться услугами и средствами 
профсоюзных фондов, страховых компаний;  
- пользоваться другими правами, установленными в соответствии с Уставом 
Профсоюза и настоящим  Положением. 

3.3. Дополнительные льготы членам Профсоюза предоставляются, исходя 
из возможностей первичной организации и вышестоящих органов Профсоюза, 
в соответствии с локальными актами Профсоюза и могут зависеть от 
профсоюзного стажа. 

3.4. Член Профсоюза обязан:  



- соблюдать Устав Профсоюза, участвовать в работе профсоюзной организации, 
выполнять решения и поручения профсоюзных органов;  
- ежемесячно, в установленном размере и порядке, уплачивать членские 
профсоюзные взносы;  
- выполнять обязанности, предусмотренные трудовыми и коллективными 
договорами (соглашениями);  
- поддерживать коллективные действия Профсоюза, проявлять солидарность с 
членами Профсоюза при защите их прав и интересов;  
- препятствовать действиям, приносящим вред профсоюзному движению и 
подрывающим единство и авторитет Профсоюза. 

 
4. ВНУТРИПРОФСОЮЗНАЯ ДЕМОКРАТИЯ 

 
4.1. Первичная организация строит свою работу на основе единства 

отраслевого профсоюзного движения. 
4.2. Первичная организация осуществляет свою деятельность на основе 

следующих принципов:  
- выборности всех структур первичной организации снизу доверху, их 
ежегодной отчетности перед избравшими их членами профсоюза и 
вышестоящими органами Профсоюза;  
- добровольности вступления в Профсоюз и свободного выхода из него;  
- коллегиальности в работе всех выборных органов, персональной 
ответственности за выполнение решений и поручений;  
- плюрализма мнений, свободы дискуссий на стадии обсуждения вопросов и 
единства действий после принятия решения; 
-  обязательности выполнения коллегиально принятых решений профсоюзных 
органов Профсоюза;  
- верховенства уставных требований при принятии решений.     

 
5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

5.1. Первичная организация, с учетом экономического положения 
предприятия и интересов членов Профсоюза, определяет приоритетные 
направления своей деятельности, сосредотачиваясь в основном на трудовых и 
связанных с трудом иных социально-экономических вопросах, правовой 
защищенности членов организации, предоставления им дополнительных по 
сравнению с законодательством, коллективными договорами и соглашениями 
льгот и гарантий, более полном удовлетворении их духовных запросов, 
улучшении организационной работы и укреплении финансовой базы 
организации. 

5.2. Основной задачей первичной организации является укрепление 
стабильности экономического положения предприятия, сохранение рабочих 
мест, использовании возможностей предприятия для поддержания роста 
заработной платы работников. 



5.3. Первичная организация участвует в разработке нормативных 
документов, касающихся регулирования трудовых, экономических, социальных 
отношений на предприятии. 

5.4. Первичная организация в интересах членов Профсоюза выступает с 
инициативой проведения коллективных переговоров и заключения 
коллективного договора на предприятии (учреждении, организации). 

5.5. Первичная организация (через профсоюзный комитет) осуществляет 
общественный контроль за соблюдением условий трудового и коллективного 
договоров членов Профсоюза. 

5.6. Первичная организация оказывает членам Профсоюза в необходимых 
случаях материальную поддержку, помощь. 

5.7. Первичная организация на основе социально-экономического 
положения на предприятии, вырабатывает и вносит на рассмотрение 
работодателя предложения по улучшению экономических показателей 
предприятия, стимулированию высокопроизводительного труда, обеспечению 
занятости, повышению квалификации и переподготовки кадров. 

5.8. Первичная организация добивается социальной защищенности 
членов Профсоюза при приватизации предприятия, ликвидации или его 
банкротстве. 

  
6. ОРГАНЫ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
6.1. 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 позднее, чем за две недели до 
установленного срока проведения. 

6.2. 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 информи¬руются не позднее, чем за одну 
неделю до его проведения. Собрание считается правомочным, если в его работе 
принимает участие более половины членов первичной организации. 
Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие не 
менее двух третей избранных делегатов. 

6.3. Делегаты на конференцию избираются в порядке, установленном 
Инструкцией  по проведению отчетно-выборной кампании в общественном 
объединении «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников 
железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта», при 
соблюдении нормы представительства членов Профсоюза в подразделениях в 
зависимости от их численности.  

Председатель первичной организации и его заместитель признаются 
делегатами конференции по должности. 

6.4. Собрание (конференция) вправе решать любой вопрос, относящийся 
к деятельности первичной организации. К исключительной компетенции 
собрания (конференции) относятся:  



-  определение приоритетных направлений деятельности первичной 
организации;  
- заслушивание и обсуждение отчетов о работе профсоюзного комитета, 
ревизионной комиссии;  
- выборы председателя первичной организации (профорганизатора), 
профсоюзного комитета и ревизионной комиссии; 
- решение о проведении коллективных переговоров с работодателем с целью 
заключения коллективного договора;  
- избрание членов согласительной комиссии;  
- заслушивание работодателя о выполнении коллективного договора;  
- принятие в соответствии с действующим законодательством решения о 
проведении акций в защиту прав и интересов членов профсоюза;  
- утверждение сметы первичной организации и контроль за ее исполнением. 

6.5. Собрание (конференция) устанавливает размер и периодичность 
оплаты за выполняемую профсоюзную работу председателю профсоюзного 
комитета по согласованию с соответствующим филиалом Профсоюза, а также 
определяет статус председателя профсоюзного комитета с учетом финансовых 
возможностей. 

Размер оплаты за выполняемую профсоюзную работу не должен 
превышать 50 процентов ежемесячных средств профсоюзной организации. 

Трудовой договор от имени Профсоюза с председателем профсоюзного 
комитета подписывает председатель соответствующего филиала Профсоюза на 
основании доверенности. 

6.6. Для ведения текущей работы в первичной организации избираются: 
- профорганизатор - в организации, объединяющей менее 30 членов;  
-  профсоюзный комитет - в организации, объединяющей 30 и более членов 
Профсоюза. 

6.7. Решения профсоюзного комитета первичных организаций, 
работающих в условиях территориальной разобщенности, могут приниматься 
опросным путем членов профкома в письменном виде, а также в онлайн - 
режиме. 

6.8. Профсоюзный комитет вправе принимать решения по всем вопросам 
деятельности первичной организации, за исключением вопросов, относящихся 
непосредственно к компетенции собрания (конференции). 

6.9. По решению профкома в структурных подразделениях первичной 
организации могут создаваться профгруппы, цехкомы. Для ведения текущей 
работы в них избираются:  
- в профсоюзной группе - профсоюзный групповой организатор 
(профгруппорг), актив группы;  
- в цехкоме - председатель, заместитель. 

6.10. По решению собрания (конференции) цеховой организации могут 
передаваться права первичной организации для решения текущих вопросов. 

6.11. Профсоюзный комитет самостоятельно определяет состав своих 
рабочих органов и их полномочия. 

6.12. Заседания профсоюзного комитета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, 
если в них участвует более половины его членов. 



6.13. Профком строит свои отношения с работодателем на принципах 
социального партнерства и невмешательства в производственную деятельность. 
 6.14.  Профком организует деятельность первичной организации в период 
между собраниями (конференциями), руководит работой цеховых и других 
профорганов на предприятии, обеспечивает выполнение решений собрания 
(конференции) и решения вышестоящих профсоюзных органов. 

6.15. Профсоюзный комитет:  
- вносит работодателю предложения при разработке  на предприятии 
нормативных актов по труду и социально-экономическим вопросам, вносит 
предложения участвует в обсуждении и разработке нормативных актов по 
труду и социально-экономическим вопросам;  
-  по поручению членов Профсоюза представляет их при ведении коллективных 
переговоров и заключении договора с работодателем или представляющим его 
лицом, в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Республики 
Казахстан;  
- ведет сбор предложений членов Профсоюза по проекту коллективного 
договора, доводит разработанный проект до подразделений предприятия;  
-  совместно с работодателем или представляющим его лицом на равноправной 
основе организует комиссию для ведения коллективных переговоров, при 
необходимости - примирительную комиссию для урегулирования разногласий в 
ходе переговоров, оказывает экспертную, консультативную и иную помощь 
своим представителям на переговорах;  
- организует поддержку требованиям Профсоюза со стороны трудового 
коллектива путем проведения в установленном Законом порядке собраний, 
митингов, пикетирования, демонстраций и других акций;  
- осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства в 
области охраны труда и трудовых отношений;  
- проводит независимую экспертизу состояния условий и обеспечения 
безопасности труда работников предприятия (учреждения, организации);  
- принимает участие в расследовании несчастных случаев и про-фессиональных 
заболеваний на производстве, а также осуществляет самостоятельно их 
расследование;  
- участвует в разработке мер по предупреждению безработицы среди 
работников предприятия и, в первую очередь, членов Профсоюза, осуществляет 
контроль за предоставлением работодателем своевременной информации о 
возможных массовых увольнениях, соблюдением установленных 
законодательством гарантий в случае сокращения работающих, следит за 
выплатой компенсаций, пособий. При необходимости ставит перед 
работодателем или представляющим его лицом предложения о перенесении 
сроков или временном прекращении мероприятий, связанных с 
высвобождением работников или о проведении поэтапного высвобождения 
работников. Принимает в установленном порядке меры по защите интересов 
высвобождаемых работников -членов Профсоюза;  
- принимает участие в решении вопросов рабочего времени и времени отдыха, в 
утверждении графиков сменности, определения перечня работ, порядка и места 
приема пищи, очередности предоставления отпусков, переносе отпуска на 
следующий рабочий год, привлечения к сверхурочным работам и др.;  



- участвует в разработке и реализации систем оплаты труда и форм 
материального и морального поощрения, утверждения положений о 
премировании и выплате вознаграждений по итогам работы за год, пересмотре 
норм труда;  
-  принимает участие в регулировании труда отдельных категорий работников, 
определяет сроки и порядок предоставления дополнительных перерывов 
кормящим матерям;  
- формирует комиссии и избирает общественных инспекторов по соблюдению 
законодательства о труде и правил охраны труда;  
- обращается в судебные органы с исковыми заявлениями в защиту прав и 
интересов членов Профсоюза;  
- организует для членов Профсоюза бесплатную правовую и консультативную 
помощь, приглашает при необходимости за счет средств первичной 
организации адвоката, квалифицированных  консультантов, выделяет своего 
представителя для защиты в суде и других органах;  
- проявляет заботу о ветеранах предприятия - членах Профсоюза,  
оказывает им необходимую помощь, следит за тем, чтобы их интересы не были 
ущемлены при смене собственности, привлекает их при необходимости для 
выполнения профсоюзных поручений;  
-  организует учет членов Профсоюза, следит за соблюдением уставных норм 
при приеме в Профсоюз и прекращении членства в Профсоюзе;  
- организует сбор и реализацию критических замечаний и предложений членов 
первичной организации;  
-  организует и проводит социологические опросы среди членов Профсоюза, 
используя другие методы выявления их мнений по вопросам, представляющим 
общий интерес;  
-  проводит разъяснительную работу среди членов организации о правах и роли 
профессионального союза в защите трудовых, социально-экономических и 
других прав и интересов членов Профсоюза; - организует распространение 
среди членов Профсоюза и в трудовом коллективе правовых и экономических 
знаний, достоверной информации о социально-экономическом положении на 
предприятии, в регионе, стране;  
- регистрирует письменное обращение о предоставлении мотивированного 
мнения по случаю расторжения трудового договора с членом профсоюза, 
назначает дату заседания.  
 Рассматривает обращение в срок не менее семи рабочих дней. Считается 
правомочным, если в нем участвуют более половины его членов. Обращение 
рассматривается в присутствии представителя Работодателя и работника-члена 
профсоюза, в отношении которого представлены материалы.  
 В случае неявки работника на заседание профсоюзного органа без 
уважительной причины, вопрос не рассматривается.  
 Решение принимается большинством голосов.  
 Постановление профсоюзного комитета подписывается 
присутствующими членами. Выписка из протокола подписывается 
председателем первичной профсоюзной организации и вручается работнику и 
представителю Работодателя в течение трех дней со дня принятия решения. 



6.16. 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 юридического лица от имени Профсоюза подписывать 
коллективные договоры; 
- осуществлять денежные операции в соответствии с утвержденной сметой,  
заключать иные договоры по согласованию с профкомом; 
- организовывать учебу профсоюзного 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. 

Председатель профкома является материально ответственным лицом. 
6.17. Члены профсоюзного комитета имеют право:  

- беспрепятственно посещать и осматривать цеха, отделы и другие места 
работы на предприятии, учреждении, организации;  
- запрашивать от администрации соответствующие документы, сведения, 
расчеты по заработной плате и другие. 

6.18. При разгосударствлении и приватизации предприятия председатель 
профкома:  
- входит в состав комиссии по приватизации и в состав профкома вновь 
создаваемого предприятия;  
- осуществляет общественный контроль за соблюдением предусмотренных 
коллективным договором льгот для трудового коллектива, членов Профсоюза, 
всемерно отстаивает их права и интересы. 

6.19. В своей работе профсоюзный комитет подотчетен собранию 
(конференции) и вышестоящим профсоюзным органам, не реже двух раз в год 
отчитывается о своей работе перед членами Профсоюза, предоставляет 
статистическую и финансовую отчетность в филиал Профсоюза. 

6.20. Срок полномочий выборных органов (профгруппы, 
профорганизатора, профкома) первичной организации пять лет. 

6.21. Решение профсоюзного собрания (конференции), заседания 
выборных органов считаются принятыми, если за них проголосовало более 
половины присутствующих на собрании членов организации, делегатов 
конференции, членов выборного органа при наличии кворума, если иное не 
предусмотрено Уставом. 



6.22. Порядок и форму голосования при избрании профорганизатора и 
председателя первичной организации, членов профкома определяет собрание 
(конференция). 

6.23. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число 
голосов по отношению к другим кандидатам и больше половины голосов 
участников собрания, делегатов конференции, членов профкома, принявших 
участие в их работе, при наличии кворума. 

6.24. В необходимых случаях могут быть проведены довыборы в состав 
профкома или досрочные выборы. Довыборы профсоюзного комитета 
проводятся в случае необходимости частичного обновления его состава. 
Досрочные выборы проводятся на заседаниях профкома при досрочном 
сложении полномочий председателем первичной организации, членами 
профкома или по решению вышестоящего профсоюзного органа в случае 
неудовлетворительной работы профкома, председателя, грубого нарушения 
ими Устава Профсоюза, а также при невозможности исполнения им уставных 
обязанностей.  

 
7. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 

(СОБСТВЕННОСТЬЮ) ПРОФСОЮЗА, ФИНАНСОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
7.1. Первичная организация может иметь собственность, передаваемую ей 

в пользование Профсоюзом. 
7.2. Денежные средства первичной организации состоят из 

вступительных и ежемесячных членских профсоюзных взносов, в размере 
указанном в Уставе Профсоюза, отчислений предприятий, поступлений из 
других источников. 

7.3. Ежемесячные и вступительные профсоюзные взносы 
устанавливаются в размере: 
- не менее 1% со всех видов месячной заработной платы для работающих; 
- 1 % от установленной государством минимальной заработной платы для 
временно прекративших работу в связи с сокращением штата, ликвидацией 
предприятия;  
-  1% от размера получаемой пенсии для неработающих пенсионеров;  
-  1% от размера стипендии для студентов и учащихся. 

7.4. Членские взносы уплачиваются наличными или путем безналичных 
отчислений из заработной платы по заявлению члена Профсоюза. Конкретный 
порядок перечисления устанавливается коллективным договором между 
администрацией и профсоюзной организацией. 

7.5. Первичная организация производит перечисление поступивших 
членских профвзносов в полном объеме на расчетный счет Профсоюза.  

Распределение поступивших членских профвзносов производится 
Профсоюзом в размере, установленном Уставом Профсоюза. 

Средства, поступившие из других источников, используются первичной 
организацией для выполнения уставных задач по смете, утвержденной 
собранием или конференцией. 



7.6. Первичные организации, прекратившие финансирование 
вышестоящего органа без уважительных причин, по его решению 
предупреждаются о том, что по истечении трех месяцев защитные функции 
Профсоюза по отношению к этой первичной организации прекращаются. 

7.7. Председатель первичной организации несет персональную 
ответственность за полноту сбора членских взносов и соблюдение порядка их 
обязательных отчислений и распределения. 

7.8. Средства первичной организации расходуются на:  
- содержание штатного аппарата;  
- на организационно-техническое обеспечение работы профсоюзного комитета;  
- оказание материальной и благотворительной помощи членам Профсоюза;  
- приобретение путевок, подарков для детей работников – членов Профсоюза и 
пенсионеров – членов Профсоюза, билетов в культурно-оздоровительные 
учреждения по решению профсоюзного комитета;  
- работу кружков художественной самодеятельности и творческих школ;  
- оплату услуг специалистов и экспертов, а также юристов по оказанию 
правовой помощи и адвокатов для защиты прав членов профсоюза в суде; 
- взносы в уставной фонд создаваемых Профсоюзом фондов и предприятий;  
-  подготовку и переподготовку профсоюзных кадров, организацию учебы 
профсоюзного актива;  
- благотворительные цели;  
- другие цели, предусмотренные Уставом Профсоюза, настоящим Положением 
и решениями профсоюзного собрания (конференции). 

7.9. Контроль за финансово-хозяйственной и иной деятельностью 
первичной организации осуществляет ее ревизионная комиссия и ревизионная 
комиссия вышестоящих профорганов.  

 
8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА 
 

8.1. Ревизионная комиссия первичной организации избирается на 
собрании (конференции) одновременно с профсоюзным комитетом на тот же 
срок полномочий и работает в соответствии с Положением об этой комиссии, 
утвержденным съездом Профсоюза.  

 
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

9.1. Деятельность первичной организации может быть прекращена по 
решению собрания или конференции в случае, если количество членов 
профсоюза на предприятии, учреждении, организации окажется меньше 
численности, предусмотренной для ее образования Уставом Профсоюза или по 
решению суда. 

9.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 
2/3 участников собрания или делегатов конференции при наличии кворума. 
Протокол собрания, конференции первичной организации направляется в 



соответствующий филиал и в Центральный Совет Профсоюза в трехдневный 
срок после принятия решения. 

9.3. В случае принятия решения о прекращении деятельности первичной 
организации собрание (конференция) или Исполком филиала Профсоюза 
назначает ликвидационную комиссию, в состав которой входит член 
Ревизионной комиссии филиала Профсоюза. Ликвидационная комиссия 
оценивает имеющиеся в наличии имущество, денежные средства, осуществляет 
расчеты с дебиторами и кредиторами, с выборными и наемными работниками и 
другими. Отчет ликвидационной комиссии утверждает исполнительный 
комитет филиала или Исполком Центрального Совета Профсоюза. Оставшееся 
имущество и средства направляются на цели, предусмотренные Уставом. 

9.4. При изменении структуры учреждения, организации, предприятия 
или при его ликвидации с высвобождением работников, первичная организация 
может быть реорганизована или ее деятельность может быть прекращена по 
решению выборного органа соответствующего филиала, Исполкома или 
Центрального Совета Профсоюза. 

9.5. Первичная организация не подлежит роспуску или временному 
запрещению по инициативе или решению работодателя (представляющих его 
лиц) в административном порядке. Подобные действия обжалуются в суде.  

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем 
Положении, следует руководствоваться Уставом Профсоюза. 

10.2. Право толкования настоящего Положения, внесения изменений и 
дополнений, не противоречащих его основополагающим принципам, 
принадлежит Центральному Совету Профсоюза.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


