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 (ПОНЭН) 

1-БАП. АНЫҚТАМАЛАР 
 

Осы Жарғыда мына терминдер төменде 
айқындалған мағыналарға ие болады:  

 
«Қолданыстағы заңнама» - Қазақстан 

Республикасының барлық қолданыстағы 
заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық 
актілерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
ратификациялаған халықаралық шарттар мен 
келісімдерді білдіреді. 

«Жалпы жиналыс» - осы Жарғының 8-
бабына сәйкес Жалпы жиналысты білдіреді. 

«Атқару Комитеті» - осы Жарғының 8-
бабына сәйкес Атқару Комитетін білдіреді. 

«Атқару Комитетінің Төрағасы» - осы 
Жарғының 8-бабына сәйкес ПОНЭН Атқару 
Комитетінің Төрағасын білдіреді  . 

 «Хатшылық» - осы Жарғының 8-бабына 
сәйкес ПОНЭН-нің Хатшылығын білдіреді.  

«Жарғы» - барлық өзгерістерімен және 
толықтыруларымен қоса ПОНЭН-нің осы Жарғысын 
білдіреді.  

«Мүшелер» - ПОНЭН-ді құруға бастамашы 
болған азаматтар және осы Жарғыға сәйкес 
кейіннен ПОНЭН-нің мүшелері болған азаматтар, 
сондай-ақ Жалпы жиналыстың шешімі бойынша 
шетелдік жеке тұлғалар. 

 
 

 
 

2-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР. АТАУЫ, МЕКЕНЖАЙЫ 
ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ   

 
 

2.1 Осы Жарғы өз қатысушыларының 

СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
  

В настоящем Уставе следующие термины 
имеют значения, определенные ниже: 
 
«Действующее законодательство» - означает 
все действующие законодательные и иные 
нормативные правовые акты Республики 
Казахстан, а также международные договоры 
и соглашения, ратифицированные 
Республикой Казахстан. 
«Общее собрание» - означает Общее 
собрание в соответствии со Статьей 8 
настоящего Устава. 
«Исполнительный Комитет» - означает 
Исполнительный Комитет в соответствии  
со Статьей 8 настоящего Устава. 
«Председатель Исполнительного Комитета» - 
означает Председателя Исполнительного 
Комитета ПОНЭН в соответствии со Статьей 8 
настоящего Устава. 
 «Секретариат» - означает Секретариат ПОНЭН 
в соответствии со Статьей 8 настоящего Устава. 
«Устав» - означает настоящий Устав ПОНЭН со 
всеми изменениями и дополнениями. 
 
«Члены» - граждане-инициаторы создания 
ПОНЭН и граждане, ставшие в последующем 
членами ПОНЭН в соответствии с настоящим 
Уставом, а также физические лица – 
иностранцы, по решению Общего собрания. 
 

СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И СРОК 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

2.1 Настоящий Устав регламентирует 
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еріктілігі мен тең құқылығы, заңдылық, есептілік 
және жариялылық негізінде әрекет ететін заңды 
тұлға – «Жер қойнаулары тәуелсіз 
сарапшыларының кәсіби бірлестігі» (ПОНЭН) 
Қоғамдық Бірлестігінің қызметін реттемелейді. 
ПОНЭН орындалуға міндетті тәртіптік рәсімдері 
бар, өзін-өзі реттейтін тәуелсіз ұйым болып 
табылады. 

 
2.2 ПОНЭН өз қызметін жүзеге асыру және 

өз міндеттерін іске асыру кезінде Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасын, осы 
Жарғыны, сондай-ақ қатысушылардың Жалпы 
жиналысының шешімдерін басшылыққа алады.   

 
 
 
 
2.3 ПОНЭН Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға 
сәйкес өз қызметін басқа қоғамдық 
бірлестіктермен, мемлекеттік органдармен және 
мемлекеттік емес ұйымдармен, сондай-ақ жеке 
тұлғалармен өзара әрекеттестікте жүзеге асырады.    

 
 
 
2.4 ПОНЭН-нің толық атауы: 
 
(а) қазақ тілінде: «Жер қойнаулары тәуелсіз 

сарапшыларының кәсіби бірлестігі ПОНЭН» 
Қоғамдық бiрлестiгi; 

(б) орыс тілінде: Общественное 
объединение «Профессиональное объединение 
независимых экспертов недр ПОНЭН»; 

(в) ағылшын тілінде: Public Society 
«Professional Society of independent experts of the 
subsurface resources PONEN» 

 
2.5 ПОНЭН-нің қысқартылған атауы: 
(а) қазақ тілінде: «ПОНЭН» ҚБ; 
(б) орыс тілінде: ОО «ПОНЭН»; 
(в) ағылшын тілінде: PS «PONEN». 

 
2.6 ПОНЭН-нің заңды мекенжайы: 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, 
Есіл ауданы, Достық көшесі, № 18 ғимарат, 17-
қабат, № 10 үй-жай. 

 
2.7 ПОНЭН-нің қызмет мерзімі шектелмеген 

және оны уәкілетті мемлекеттік органда тіркеген 
күннен басталады.  

 

деятельность юридического лица – 
Общественного Объединения 
«Профессиональное Объединение 
независимых экспертов недр» (ПОНЭН), 
действующего на основе добровольности и 
равноправия его участников, законности, 
отчетности и гласности. ПОНЭН является 
саморегулируемой независимой организацией 
с обязательными к исполнению 
дисциплинарными процедурами.  
 
2.2 При осуществлении своей деятельности и 
реализации своих задач ПОНЭН 
руководствуется действующим 
законодательством Республики Казахстан, 
настоящим Уставом, а также решениями 
Общего собрания участников. 
 
2.3 В соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан и 
настоящим Уставом ПОНЭН осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с другими 
общественными Объединениями, 
государственными органами и 
негосударственными организациями, а также с 
физическими лицами. 
 
2.4 Полное наименование ПОНЭН: 
(а) на казахском языке: «Жер қойнауы тәуелсіз 
сарапшыларының кәсіби бірлестігі ПОНЭН» 
Қоғамдық бiрлестiгi; 
(б) на русском языке: Общественное 
Объединение «Профессиональное 
объединение независимых экспертов недр 
ПОНЭН»; 
(в) на английском языке: Public Society 
«Professional Society of independent experts of 
the subsurface resources PONEN» 
 
2.5 Сокращенное наименование ПОНЭН: 
(а) на казахском языке: «ПОНЭН» ҚБ; 
(б) на русском языке: ОО «ПОНЭН»; 
(в) на английском языке: PS «PONEN». 
 
2.6 Юридический адрес ПОНЭН: Республика 
Казахстан, 01000, Республика Казахстан, город 
Астана, Есильский район, улица Достык, 
здание № 18, 17 этаж, помещение № 10. 
 
2.7 Срок деятельности ПОНЭН не ограничен и 
начинается с даты его регистрации в 
уполномоченном государственном органе. 
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2.8. ПОНЭН өз қызметін Астана қ. 

аумағында жүзеге асырады.  
 
3-БАП. ПОНЭН ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ, МАҚСАТТАРЫ 

МЕН ТҮРЛЕРІ  
 

3.1 ПОНЭН қызметінің мәні геологиялық 
барлау және тау-кен өндіру салалары 
кәсіпқойларының біліктілігін растау, олардың 
кәсіптік мүдделеріне өкілдік ету, оларды қорғау 
және ілгері бастыру мақсатында осы 
кәсіпқойларды біріктіру болып табылады. 
 
 

3.2 ПОНЭН қызметінің мақсаттары: 
• Геологиялық барлау жұмыстарының 

нәтижелері, қатты пайдалы қазбалардың 
минералды ресурстары мен минералды қорларын 
бағалау туралы жария есептердің стандарттарын 
Қазақстанға енгізу жөніндегі жұмысқа белсене 
қатысу; 

• KAZRC стандарттарын қолдану және 
тиісті халықаралық есептілік стандарттарын түсіну 
мәселелері бойынша консультативтік-әдістемелік 
және практикалық көмек көрсету; 

• ПОНЭН мүшелерінің кәсіптік 
қызметіне байланысты құқықтары мен мүдделерін 
қорғау; 

• Белгілі бір кәсіпқойлық және 
практикалық тәжірибе деңгейіне жеткеннен кейін 
ПОНЭН-нің жаңа мүшелерін қабылдау; 

• Жер қойнаулары тәуелсіз 
сарапшыларының «ПОНЭН-нің Әдеп кодексіне» 
сәйкес жоғары әдептік мінез-құлық нормаларын 
ұстануы болып табылады; 
 
 
 

3.3. Жарғылық мақсаттарға қол жеткізу үшін 
ПОНЭН мына қызмет түрлерін жүзеге асыруға 
құқылы:  

• Қазақстан Республикасында 
CRIRSCO стандарттарын қолдану жөніндегі 
жұмыстың прогрессивті тәжірибесін жинақтап 
қорыту; 

• ПОНЭН-нің жарғылық мақсаттарына 
қол жеткізу үшін мемлекеттік, үкіметтік және 
әкімшілік органдармен және мекемелермен, 
сондай-ақ қоғамдық бірлестіктермен 
ынтымақтастық орнату; 

• мемлекеттік органдармен 
келісімдер жасаса отырып, олармен ынтымақтасу 

 
2.8. ПОНЭН осуществляет свою деятельность 
на территории г. Астана. 
 

СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОНЭН 

  
3.1 Предметом деятельности ПОНЭН является 
объединение профессионалов 
геологоразведочной и горнодобывающей 
отраслей с целью подтверждения их 
квалификации, представления, защиты и 
продвижения их профессиональных 
интересов. 
 
3.2 Целями деятельности ПОНЭН являются: 
• Активное участие в работе по внедрению в 

Казахстане стандартов публичных отчетов о 
результатах геологоразведочных работ, 
оценке минеральных ресурсов и 
минеральных запасов твердых полезных 
ископаемых; 

• Оказание консультативно-методической и 
практической помощи по вопросам 
применения стандартов KAZRC и 
понимании соответствующих 
международных стандартов отчетности; 
 

• Защита прав и интересов членов ПОНЭН, 
связанных с их профессиональной 
деятельностью; 

• Принятие новых членов ПОНЭН по 
достижению определённого уровня 
профессионализма и практического опыта; 
 

• Соблюдение высоких этических норм 
поведения независимых экспертов недр в 
соответствии с «Кодексом Этики ПОНЭН»; 

 
3.3. Для достижения уставных целей ПОНЭН 
вправе осуществлять следующие виды 
деятельности:  
• обобщать прогрессивный опыт работы по 

применению стандартов CRIRSCO в 
Республике Казахстан; 

• устанавливать сотрудничество с 
государственными, правительственными и 
административными органами и 
учреждениями, а также общественными 
объединениями для достижения уставных 
целей ПОНЭН; 

• сотрудничать и взаимодействовать с 
государственными органами, заключая с 
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және өзара іс-қимыл жасасу және мемлекеттік 
органдармен шарттар бойынша олар үшін 
заңнамада көзделген белгілі бір жұмыстарды 
орындау; 

• тау-кен саласының неғұрлым 
күрделі және өзекті проблемаларын талқылау 
мақсатында «дөңгелек үстелдер» өткізу; 

• ұсыныстар енгізу және ресми 
органдармен проблемалы мәселелерді шешу, 
қолданыстағы заңнамаға оң өзгерістер енгізуге 
бастамашы болу; 

• ҚР жер қойнауын пайдалану және 
геологиялық барлау саласындағы түрлі қызмет 
түрлерін реформалау және жетілдіру бойынша 
жұмыс жүргізуге қатысу; 

• біліктілікті арттыру жөніндегі 
курстарды ұйымдастыру, біліктілігі жоғары 
мамандарды тарта отырып, консультативтік 
семинарлар мен тренингтер өткізу; 

• Ұйымның баспа өнімін шығару және 
интернет сайтын жүргізу түрінде баспа қызметін 
жүзеге асыру арқылы ПОНЭН-ді ілгері бастыру; 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасы тыйым салмаған және осы Жарғыға 
қайшы келмейтін өзге қызмет түрлерін жүзеге 
асыру. 

 
 

 
4-БАП. ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕ  

 
4.1 ПОНЭН осы Жарғының 6.1-бабына 

сәйкес мүшелерден тұратын коммерциялық емес 
ұйым болып табылады.   

ПОНЭН мемлекеттік тіркелген күнінен 
бастап заңды тұлға мәртебесі мен құқығын алады. 

 
 
4.2 ПОНЭН-нің дербес теңгерімі, банктік 

шоттары болады, мемлекеттік және орыс 
тілдерінде атауы көрсетілген мөрі, қолданыстағы 
заңнамаға қайшы келмейтін белгіленген үлгідегі 
бланкілері болады. 

 
 
4.3 ЖТСК-ның қызметі қолданыстағы 

заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес жүзеге 
асырылатын болады. 

 
4.4 ПОНЭН өзінің міндеттемелері бойынша 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес өндіріп алуды қолдануға 
болатын, өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап 

ними соглашения, и по договорам с 
государственными органами выполнять для 
них определенные работы, 
предусмотренные законодательством. 

• проводить «круглые столы» с целью 
обсуждения наиболее острых и актуальных 
проблем в горнорудной отрасли; 

• вносить предложения и решать 
проблемные вопросы с официальными 
органами, инициировать внесение 
позитивных изменений в действующем 
законодательстве; 

• участвовать в проведении работы по 
реформированию и совершенствованию 
различных видов деятельности в сфере 
недропользования и геологоразведки РК; 

• организовывать курсы по повышению 
квалификации, проводить консультативные 
семинары и тренинги с привлечением 
высококвалифицированных специалистов; 

• Продвигать ПОНЭН путем осуществления 
издательской деятельности в виде выпуска 
печатной продукции и ведения интернет 
сайта Организации; 

Осуществлять иные виды деятельности, не 
запрещенные действующим 
законодательством Республики Казахстан и не 
противоречащие настоящему Уставу. 

 
СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС 

  
4.1 ПОНЭН является некоммерческой 
организацией, которая состоит из членов 
согласно ст. 6.1, настоящего Устава. 
ПОНЭН приобретает статус и права 
юридического лица с даты его 
государственной регистрации. 
 
4.2 ПОНЭН имеет самостоятельный баланс, 
банковские счета, имеет печать с указанием 
наименования на государственном и русском 
языках, бланки установленных образцов, не 
противоречащие действующему 
законодательству. 
 
4.3 Деятельность ПОНЭН будет осуществляться 
в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 
 
4.4 ПОНЭН отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом, на 
которое может быть обращено взыскание в 
соответствии с действующим 
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береді.  
Егер ҚР-дың қолданыстағы заңнамасында 

өзгеше көзделмесе, ПОНЭН өз мүшелерінің 
міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол 
сияқты мүшелер де ПОНЭН-нің борыштары немесе 
міндеттемелері бойынша жауап бермейді. 

4.5 ПОНЭН-нің осы ұйымдық-құқықтық 
нысандағы заңды тұлғалар үшін Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген толық 
құқықтық қабілеттілігі болады және ол өз 
жарғылық қызметінің мақсаттары мен 
міндеттеріне сәйкес Қазақстан Республикасының 
заңнамасына және осы Жарғыға қайшы келмейтін 
кез келген шешімді қабылдап, кез келген әрекетті 
жасауға құқықты. 

 
 

5-БАП. ПОНЭН-нің ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
 
5.1. ПОНЭН өзіне осы Жарғыда және 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасында берілген құқықтарды алады және 
міндеттерді қабылдайды.    

 
5.2 ПОНЭН өзіне Мүшелері берген мүлік 

пен ақшаның, сондай-ақ заңды көздерден алынған 
кез келген басқа мүліктің меншік иесі болып 
табылады. ПОНЭН өз мүлкін осы Жарғыда 
айқындалған мақсаттарға жету үшін пайдаланады. 
ПОНЭН өзі, өз мүшелері немесе жұмыскерлері үшін 
табыс табуды мақсат тұтпайды.   

 
5.3 ПОНЭН-нің мүлкі оның Мүшелерінің 

кіру, жылдық және өзге де міндетті және ерікті 
жарналарының және осы Жарғының 5.4-
тармағында көзделген басқа да қаржыландыру 
көздерінің есебінен қалыптастырылуы мүмкін.   
 

5.4. Мүшелердің жарналары: 
- ғимараттар, құрылыстар, тұрғын үй-

жайлар, жабдықтар; 
- ақша, акциялар, басқа да бағалы 

қағаздар; 
- мүліктік және мүліктік емес 

құқықтар; 
- ПОНЭН-нің қызметіне қажетті кез 

келген басқа мүлік болуы мүмкін. 
 
5.5 Қаржыландыру көздері: 
- Мүшелердің ақшасы; 
- демеушілік көмек; 
- ПОНЭН ҚР-дың қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес алатын кредиттер, қарыздар, 

законодательством Республики Казахстан. 
ПОНЭН не отвечает по обязательствам его 
членов, равно как и члены не отвечают по 
долгам или обязательствам ПОНЭН, если иное 
не предусмотрено действующим 
законодательством РК. 
4.5 ПОНЭН обладает полной 
правоспособностью, предусмотренной 
законодательством Республики Казахстан для 
юридических лиц данной организационно-
правовой формы, и в соответствии с целями и 
задачами своей уставной деятельности 
правомочно принимать любые решения и 
совершать любые действия, не 
противоречащие Законодательству Республики 
Казахстан и настоящему Уставу. 

 
СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОНЭН 

 
5.1. ПОНЭН приобретает права и принимает на 
себя обязанности, предоставленные им 
настоящим Уставом и действующим 
законодательством Республики Казахстан.  
 
5.2 ПОНЭН является собственником имущества 
и денег, переданных ему Членами, а также 
любого другого имущества, полученного из 
законных источников. ПОНЭН использует свое 
имущество для достижения целей, 
определенных настоящим Уставом. ПОНЭН не 
преследует цели извлечения доходов для 
ПОНЭН, его членов или его работников. 
 
5.3 Имущество ПОНЭН может формироваться 
за счет вступительных, годовых и иных 
обязательных и добровольных взносов Членов 
ПОНЭН и других источников финансирования, 
предусмотренных пунктом 5.4 настоящего 
Устава. 
 
5.4.Взносами Членов могут быть: 
- здания, сооружения, жилые помещения, 

оборудование; 
- деньги, акции, другие ценные бумаги; 
- имущественные и неимущественные права; 
- любое другое имущество, необходимое 

для деятельности ПОНЭН. 
 
5.5 Источниками финансирования могут быть: 
- деньги Членов; 
- спонсорская помощь; 
- кредиты, ссуды, гранты, получаемые 

ПОНЭН в соответствии с действующим 
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гранттар; 
- кез келген қазақстандық және 

шетелдік азаматтар мен заңды тұлғалардың ерікті 
қайырымдылықтары; 

- ҚР-дың қолданыстағы 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де 
қаржылық түсімдер болуы мүмкін. 

 
5.6. ПОНЭН-нің қолданыстағы 

заңнамада тыйым салынбаған және қызметті 
жүзеге асыру үшін қажетті мына қызмет 
түрлерімен айналысуға құқығы бар, өйткені 
бұл мына:  

 
- ешбір шектеусіз жерді, құрылысты, 

үйді, ғимаратты, жабдықты, бағалы қағаздар мен 
басқа да мүліктік құқықтарды қоса алғанда, 
жылжитын және жылжымайтын, материалдық 
және материалдық емес барлық мүлік түрлерін 
сатып алу, ие болу, иелену, әзірлеу, құру, 
жабдықтау, реконструкциялау, енгізу және сату 
немесе өзгеше түрде иеліктен шығару; 

 
- қазақстандық және шетелдік заңды 

және жеке тұлғалармен, кез келген типтегі 
мемлекеттік және халықаралық ұйымдармен және 
өзге де заңды тұлғалармен өзара ынтымақтастық 
туралы келісімшарттар, келісімдер, мәмілелер 
және шарттар жасасу; 

- өз қызметі туралы ақпарат тарату; 
- мемлекеттік органдармен және 

халықаралық ұйымдармен келісімдер жасаса 
отырып ынтымақтасу, олар үшін шарттар бойынша 
заңнамада көзделген белгілі бір жұмыстарды 
орындау; 

 
- соттар мен басқа да мемлекеттік 

органдарда, қоғамдық бірлестіктерде және өзге де 
коммерциялық және коммерциялық емес 
кәсіпорындарда өз мүшелерінің атынан өкілдік ету 
және олардың құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау; 
 

- ПОНЭН қызметінің мақсаттары мен 
нысанасына сәйкес шаруашылық жүргізуші 
субъектілер құру, басқа заңды тұлғаларға 
қатысушы болу; 
 

- ПОНЭН-нің қызметіне қатысу үшін 
шетелдік азаматтарды шақыру, визалық және өзге 
де қолдауды жүзеге асыру құқығын қоса алғанда, 
бірақ онымен шектелмей, ПОНЭН-нің жарғылық 
мақсаттарына қайшы келмейді.   

законодательством РК; 
- добровольные пожертвования любых 

казахстанских и иностранных граждан и 
юридических лиц; 

- иные финансовые поступления, не 
запрещенные действующим 
законодательством РК. 
 
5.6. ПОНЭН имеет право заниматься 

следующими видами деятельности, не 
запрещенными действующим 
законодательством и необходимым для 
осуществления деятельности, поскольку это не 
противоречит уставным целям ПОНЭН, 
включая, но не ограничиваясь, правом: 
- приобретать, обладать, владеть, 

разрабатывать, сооружать, оборудовать, 
реконструировать, внедрять и продавать 
или иным образом отчуждать все виды 
движимого или недвижимого, 
материального или нематериального 
имущества, включая без ограничений 
землю, строения, здания, сооружения, 
оборудование, ценные бумаги и другие 
имущественные права; 

- заключать контракты, соглашения, сделки и 
договора о взаимном сотрудничестве с 
казахстанскими и иностранными 
юридическими и физическими лицами, 
государственными и международными 
организациями любого типа и иными 
юридическими лицами; 

- распространять информацию о своей 
деятельности; 

- сотрудничать с государственными 
органами и международными 
организациями, заключая с ними 
соглашения, выполнять для них по 
договорам определенные работы, 
предусмотренные законодательством; 

- представлять и защищать права и законные 
интересы своих членов в судах и других 
государственных органах, общественных 
Объединениях и иных коммерческих и 
некоммерческих предприятиях: 

- создавать в соответствии с целями и 
предметом деятельности ПОНЭН 
хозяйствующие субъекты, быть участником 
других юридических лиц; 

- приглашать иностранных граждан для 
участия в деятельности ПОНЭН, 
осуществлять визовую и иную поддержку. 
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5.7 Егер осы Жарғыда айқындалған кез 

келген қызмет мемлекеттік органдардың рұқсатын 
немесе лицензиясын алуды талап ететін болса, 
ПОНЭН-нің бұған тиісті рұқсат немесе лицензия 
алмай ондай қызметпен айналысуға құқығы жоқ. 

  
 
 
5.8 ПОНЭН: 
- Қазақстан Республикасының 

заңнамасын сақтауға, мемлекеттің, сондай-ақ жеке 
және заңды тұлғалардың мүдделеріне залал 
келтірмеуге; 

- барлық қажетті салықтық 
аударымдарды жүзеге асыруға міндетті. 

 
6-БАП. МҮШЕЛІК, МҮШЕЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 

МІНДЕТТЕРІ  
 

6.1. Мүшелікке қойылатын талаптарға сай 
келетін, осы Жарғыны мойындайтын ҚР 
азаматтары, шетелдік азаматтар мен азаматтығы 
жоқ адамдар ПОНЭН мүшелері бола алады. 

 
6.2. ПОНЭН мүшелігіне қабылдау оған 

кіретін адамның жеке өтініші негізінде ПОНЭН 
Атқару Комитетінің шешімімен жүзеге асырылады. 
ПОНЭН-нің жаңа мүшелерін сайлау белгіленген 
үлгідегі сауалнамада толтырылған ақпарат және 
ПОНЭН-нің кемінде екі мүшесінің ұсынымы 
негізінде жүзеге асырылады. 

 
6.3. Кіру және мүшелік жарналардың 

мөлшерлері мен енгізілу шарттары жыл сайын 
ПОНЭН Атқару Комитетінің шешімімен белгіленеді. 

 
6.4. ПОНЭН мүшесінің: 
 
• Жалпы Жиналыстың делегаты болып 

және Атқару Комитетінің құрамына сайлауға және 
сайлануға; 

 
• ПОНЭН мүшелігіне кіруді қалайтын 

адамдарға ұсынушы ретінде әрекет етуге; 
 
• Жалпы Жиналысқа осы Жарғыны өзгерту, 

толықтыру жөніндегі, сондай-ақ ПОНЭН-нің 
қызметін тоқтатуға (қосылу, бірігу, бөліну) 
бағытталған ұсыныстарды қоса алғанда, оның 
қызметін жетілдіруге бағытталған ұсыныстар 
енгізуге;  

 

 
5.7 В случае, если любая деятельность, 
определенная настоящим Уставом требует 
разрешений или лицензий государственных 
органов, ПОНЭН не имеет право заниматься 
такой деятельностью без получения 
соответствующих на то разрешений или 
лицензий. 
 
5.8 ПОНЭН обязано: 
- соблюдать законодательство Республики 

Казахстан, не причинять ущерб интересам 
государства, а также физических и 
юридических лиц; 

- осуществлять все необходимые налоговые 
отчисления 

 
СТАТЬЯ 6. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ЧЛЕНОВ 
  

6.1.Членами ПОНЭН могут быть граждане РК, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, соответствующие требованиям к 
членству, признающие настоящий Устав. 
 
6.2. Прием в члены ПОНЭН осуществляется 
решением Исполнительного Комитета ПОНЭН 
на основании личного заявления вступающего. 
Избрание новых членов ПОНЭН 
осуществляется на основе информации, 
заполненной в анкете установленного образца 
и рекомендаций по меньшей мере двух 
членов ПОНЭН. 
 
6.3. Размеры и условия внесения 
вступительных и членских взносов 
устанавливаются ежегодно решением 
Исполнительного Комитета ПОНЭН. 

 
6.4. Член ПОНЭН имеет право: 
 
• избирать и быть избранным делегатом 
Общего Собрания и в состав Исполнительного 
комитета; 
• Выступать в качестве рекомендателя лицам, 
желающим вступить в члены ПОНЭН; 
• вносить предложения, направленные на 
совершенствование его деятельности, на 
Общее собрание, включая предложения по 
изменению, дополнению настоящего Устава, а 
также направленные на прекращение 
деятельности (слияние, присоединение, 
разделение) ПОНЭН; 
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• өзінің кәсіптік біліктілігі мен 
мүмкіндіктерін ескере отырып, Хатшылықтың 
штаттағы қызметкері ретінде, сондай-ақ ПОНЭН-нің 
кәсіпорындарында, шаруашылық есептегі және 
өзге де ұйымдарында жұмыс істеуге; 

• өз құқықтарын қорғауға көмектесуді және 
жәрдемдесуді сұрап, сондай-ақ өзінің заңды 
мүдделерін неғұрлым толық қанағаттандыру үшін 
практикалық көмек алу мақсатында ПОНЭН-нің 
басшы органдарына өтініш жасауға құқығы бар. 

 
6.5. ПОНЭН мүшесі: 
 
• ПОНЭН Жалпы Жиналысының және 

Атқару Комитетінің шешімдерін орындауға; 
• ПОНЭН құжаттарында жазылған 

қағидаларға сәйкес мүшелік жарналарын уақтылы 
төлеуге; 

• ПОНЭН-нің жарғылық мақсаттарын 
насихаттауға, сондай-ақ Жарғыға сәйкес ПОНЭН 
өткізетін жалпыға міндетті іс-шараларға қатысуға; 

• ПОНЭН-ге кір келтіретін теріс қылықтар 
жасамауға; 

• ПОНЭН-нің жарғылық мақсаттары мен 
міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған нақты 
жұмысты жүзеге асыруға міндетті. 

 
 
6.6. ПОНЭН-дегі мүшелік мына 

жағдайларда тоқтатылуы мүмкін: 
 
- ПОНЭН-дегі мүшелік берілген өтініш 

негізінде тоқтатылады;  
- Осы Жарғының немесе Әдеп кодексінің 

ережелерін сақтамау. 
 

7-БАП. ПОНЭН-нің БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ  
 

7.1 ПОНЭН-нің басқару органдары:  
Жоғары орган – Жалпы Жиналыс; 
Атқару органы – Атқару Комитеті; 
Жұмыс органы – Хатшылық; 
Бақылау органы - Ревизор болып 

табылады. 
7.2. ПОНЭН-нің жоғары басқару органы 

Жалпы Жиналыс болып табылады. 
7.2.1. Кезекті Жалпы Жиналысты ПОНЭН-нің 

Атқару Комитеті кемінде жылына бір рет 
шақырады.  

7.2.2. Хатшылық Жалпы Жиналыс 
өткізілерден бір ай бұрын ПОНЭН мүшелеріне 
оның өткізілу күні мен орны, сондай-ақ болжамды 
күн тәртібі туралы жазбаша хабарлайды. 

• работать в качестве штатного сотрудника 
Секретариата, а также на предприятиях, в 
хозрасчетных и иных организациях ПОНЭН с 
учетом своей профессиональной 
квалификации и возможностей; 
• обращаться в руководящие органы ПОНЭН за 
помощью и содействием в защите своих прав, 
а также получать практическую помощь для 
более полного удовлетворения своих 
законных интересов. 

  
6.5. Член ПОНЭН обязан: 

 
• выполнять решения Общего собрания и 
Исполнительного комитета ПОНЭН; 
• своевременно уплачивать членские взносы 
согласно правил, описанных в документах 
ПОНЭН; 
• участвовать в пропаганде уставных целей 
ПОНЭН, а также в общеобязательных 
мероприятиях, проводимых ПОНЭН согласно 
Устава; 
• не совершать поступков, дискредитирующих 
ПОНЭН; 
• осуществлять конкретную работу, 
направленную на достижение уставных целей 
и задач ПОНЭН. 
 

6. 6. Членство в ПОНЭН может быть 
прекращено в случаях: 

 
- Членство в ПОНЭН прекращается на 

основании поданного заявления; 
- Несоблюдение положений настоящего 

Устава или Кодекса Этики. 
 

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОНЭН 
  

7.1 Органами Управления ПОНЭН являются: 
Высший орган - Общее Собрание; 
Исполнительный орган – Исполнительный 
Комитет; 
Рабочий орган - Секретариат; 
Контрольный орган – Ревизор. 

7.2. Высшим органом управления ПОНЭН 
является Общее Собрание. 
7.2.1.Очередное Общее Собрание созывается 
Исполнительным Комитетом ПОНЭН не реже 
одного раза в год. 
7.2.2.О дате и месте проведения, а также 
предполагаемой повестке дня членам ПОНЭН 
объявляется письменно Секретариатом за 
один месяц до Общего Собрания. 
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7.2.3. Кезектен тыс (төтенше) Жалпы 
Жиналысты Атқару Комитеті шақырады және ол, 
әдетте, оны шақыру туралы хабарланған күннен 
бастап бір ай мерзімде өткізіледі.    

7.2.4. Жалпы Жиналыстағы өкілдік ету 
нормасы мен оған делегаттарды сайлау тәртібін 
ПОНЭН-нің Атқару Комитеті белгілейді.  

7.2.5 Жалпы Жиналыстың Төрағасы мен 
Хатшысы Жалпы Жиналыстың отырысында 
сайланады.   

7.2.6. Жалпы Жиналыстың шешімі, егер 
оған дауыс берген мүшелердің жартысынан 
астамы дауыс берсе, қабылданған болып 
есептеледі.  

7.2.7. Дауыс беру жеке өзі жазбаша түрде 
не электрондық пошта арқылы жүргізіледі. 

7.2.8. Жалпы Жиналыстытың айрықша 
құзыретіне:  

• ПОНЭН-нің құрылтай құжаттарын 
қабылдау, оларға өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу; 

• ПОНЭН-ді ерікті түрде қайта ұйымдастыру 
және тарату туралы мәселені шешу;  

• ПОНЭН Атқару Комитетінің мүшелерін 
сайлау;  

• ПОНЭН Атқару Комитетінің құзыретін, 
ұйымдық құрылымын, құрылу және өкілеттігін 
тоқтату тәртібін айқындау;  

• ПОНЭН-нің қаржылық есептілікті ұсыну 
тәртібі мен кезеңділігін айқындау; 

• ПОНЭН-нің басқа заңды тұлғаларды 
құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы 
шешімді заңнамалық актілерде белгіленген 
шектерде қабылдау; 

 
• ПОНЭН Атқару Комитеті Төрағасының 

есептерін тыңдау және бекіту;  
• ПОНЭН-нің Жарғысына сәйкес өзге 

қызмет мәселелерін қарау және шешу жатады. 
Жалпы Жиналыстың хаттамасына Жалпы 

Жиналыстың төрағасы мен хатшысы қол қояды. 
 

 
7.3. Жалпы Жиналыстардың аралығындағы 

кезеңде Жалпы Жиналыс 2 жыл мерзімге 
сайлайтын ПОНЭН-нің Атқару Комитеті ПОНЭН-нің 
басшы органы болып табылады. 

7.3.1. ПОНЭН-нің қызметіне тікелей 
басшылықты Жалпы Жиналыс 2 жыл мерзімге 
сайлайтын ПОНЭН Атқару Комитетінің Төрағасы 
жүзеге асырады. 

7.3.2 Атқару Комитеті Төрағасының Жалпы 
Жиналыс 2 жыл мерзімге сайлайтын екі 

7.2.3.Внеочередное (чрезвычайное) Общее 
Собрание созывается Исполнительным 
Комитетом и проводится, как правило, в 
месячный срок со дня объявления о ее созыве. 
7.2.4.Норму представительства и порядок 
выборов делегатов на Общем Собрании 
устанавливает Исполнительный Комитет 
ПОНЭН. 
7.2.5 Председатель и Секретарь Общего 
Собрания выбирается на заседании Общего 
Собрания. 
7.2.6. Решение Общего Собрания считается 
принятым, если за него будут поданы голоса 
более половины проголосовавших членов. 
7.2.7. Голосование производится в 
письменном виде лично либо по электронной 
почте. 
7.2.8. К исключительной компетенции Общего 
Собрания относятся: 

• принятие, внесение изменений и 
дополнений в учредительные документы 
ПОНЭН; 

• решение вопроса о добровольной 
реорганизации и ликвидации ПОНЭН; 

• избрание членов Исполнительного 
Комитета ПОНЭН; 

• определение компетенции, 
организационной структуры, порядка 
формирования и прекращения полномочий 
Исполнительного Комитета ПОНЭН;  

• определение порядка и периодичности 
представления финансовой отчетности ПОНЭН; 

• принятие в пределах, установленных 
законодательными актами, решения об 
участии ПОНЭН в создании или деятельности 
других юридических лиц.  

• заслушивание и утверждение отчетов 
Председателя Исполнительного Комитета 
ПОНЭН 

• рассматривает и решает в соответствии с 
Уставом ПОНЭН иные вопросы деятельности. 
Протокол Общего собрания подписывается 
председателем и секретарем Общего 
Собрания. 
7.3. В период между Общими Собраниями 
руководящим органом ПОНЭН является 
Исполнительный Комитет ПОНЭН, избираемый 
Общим Собранием сроком на 2 года. 
7.3.1. Непосредственное руководство 
деятельностью ПОНЭН осуществляет 
Председатель Исполнительного Комитета 
ПОНЭН, избираемый Общим собранием 
сроком на 2 года. 
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Орынбасары болады.  
 
7.3.3 Төраға және оның Орынбасарлары 

туралы ережені, оған қоса лауазымдық 
міндеттердің жиынтығын, біліктілік талаптарын 
ПОНЭН Атқару Комитеті ПОНЭН тіркелген кезден 
бастап бір ай ішінде әзірлейді және оны Жалпы 
Жиналыс бекітеді. 

 
7.3.4 ПОНЭН Атқару Комитеті Төрағасының 

және оның Орынбасарларының өкілеттіктерін 
тоқтату ПОНЭН Жалпы Жиналысы мүшелерінің 
шешімі бойынша ғана жүзеге асырылады.   

 
7.3.5 Атқару Комитетінің Төрағасы және 

оның Орынбасарлары, егер оның қызметі құқыққа 
қарсы сипатта немесе Жарғының ережелеріне 
қайшы келеді деп белгіленсе, екі жылдық жұмыс 
істеу кезеңінің кез келген сәтінде Жалпы 
жиналыстың шешімімен атқаратын лауазымынан 
мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін.   

 
 
 

7.4. ПОНЭН-нің Атқару Комитетінің 
құзыретіне: 

 
• Атқару Комитетінің мүшелері арасында 

міндеттерді бөлу; 
• Жалпы Жиналыс шешімдерінің 

орындалуына бақылауды жүзеге асыру; 
• Атқару Комитеті мүшелерінің өздеріне 

жүктелген функцияларды орындау туралы 
есептерін тыңдау; 

• қажет болуына қарай Бірлестік жанынан 
консультативтік және өзге де жұмыс органдарын 
құру, осы органдар туралы тиісті ережелерді бекіту;  

• жалпы басшылықты жүзеге асыру және 
ПОНЭН-нің қызметін үйлестіру; 

• мемлекеттік және сот органдарында, 
қоғамдық бірлестіктер мен өзге де, оның ішінде 
халықаралық ұйымдарда ПОНЭН атынан өкілдік 
ету; 

• ПОНЭН Жалпы Жиналысының қарауына 
шығарылатын құжаттардың жобаларын 
дайындауды ұйымдастыру; 

•   ПОНЭН-нің мамандары мен техникалық 
қызметкерлерін лауазымға тағайындау және одан   
босату: 

     • қолданыстағы заңнамаға сәйкес Атқару 
Комитеті аппаратының қызметкерлерін 
көтермелеу және оларға тәртіптік жазалар 
қолдану; 

7.3.2 Председатель Исполнительного Комитета 
имеет двух Заместителей, избираемых Общим 
собранием сроком на 2 года. 
7.3.3 Положение о Председателе и его 
Заместителях, включая свод должностных 
обязанностей, квалификационные требования, 
разрабатывается Исполнительным Комитетом 
ПОНЭН, в течении одного месяца с момента 
регистрации ПОНЭН и утверждается Общим 
собранием; 
7.3.4 Прекращение полномочий Председателя 
Исполнительного Комитета ПОНЭН и его 
Заместителей осуществляется только по 
решению членов Общего собрания ПОНЭН. 
7.3.5 Председатель Исполнительного Комитета 
и его Заместители могут быть досрочно 
освобождены от занимаемой должности в 
любой момент двухлетнего периода 
функционирования решением Общего 
собрания в случаях, если будет установлено, 
что его деятельность носит противоправный 
характер или противоречит положениям 
Устава. 

 
7.4. K компетенции исполнительного 

комитета ПОНЭН относится: 
 

• распределение обязанностей между 
членами Исполнительного Комитета; 

• осуществление контроля за 
выполнением решений Общего Собрания; 

• заслушивание отчетов членов 
Исполнительного Комитета о выполнении 
возложенных на них функций; 

• по мере необходимости создание 
консультативных и иных рабочих органов при 
Объединении, утверждение соответствующих 
положений об этих органах; 

• осуществление общего руководства и 
координации деятельности ПОНЭН; 

• представление ПОНЭН в 
государственных и судебных органах, 
общественных объединениях и иных 
организациях, в том числе международных; 

• организация подготовки проектов 
документов, выносимых на рассмотрение 
Общего Собрания ПОНЭН; 

• назначение и освобождение от 
должности специалистов и технических 
работников ПОНЭН: 
     • в соответствии с действующим 
законодательством поощрение работников 
аппарата Исполнительного Комитета и 
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• кредиттік-банктік мекемелерде  ПОНЭН-
нің есеп айырысу және өзге шоттарын ашу және 
жабу;  ПОНЭН-нің барлық қаржылық құжаттарына 
бухгалтермен бірге қол қою;  ПОНЭН-нің мүлкі мен 
ақшасына билік ету, бұйрықтар мен өкімдер 
шығару; 

• ПОНЭН атынан өндірістік, мүліктік, 
қаржылық мәселелер жөніндегі шарттарды, 
келісімдерді жасасу және ПОНЭН-нің Жалпы 
Жиналысында олардың іске асырылуы туралы  
есеп беру; 

• Атқару Комитетінің төрағасы ПОНЭН-нің 
жарғылық мақсаттары мен міндеттерін 
материалдық қамтамасыз етуге бағытталған 
қаржылық-шаруашылық  және өзге де қызметтің 
жай-күйіне дербес жауапты болады; 

•   ПОНЭН қызметкерлерінің лауазымдық 
нұсқаулықтарын бекіту; 

• осы Жарғының ережелеріне сәйкес 
тапсырылуы мүмкін өзге де мәселелерді шешу; 

•  мемлекеттік органдар мен сот 
органдарында, қоғамдық бірлестіктерде және 
басқа да ұйымдарда ПОНЭН мүшелерінің заңды 
мүдделерін қорғауға бағытталған шараларды іске 
асыру жатады; 

 
7.4.1 Атқару Комитеті өз қызметін 

отырыстарында бекітілген ағымдағы және 
перспективалы жоспарларға сәйкес жүзеге 
асырады. 

 
7.4.2. Атқару  Комитетінің отырысы айына 

кемінде бір рет өткізіледі. Шешім оның 
мүшелерінің ашық дауыс беруімен және жай 
көпшілік даусымен қабылданады. 

 
 

 
7.5.   ПОНЭН-нің Халықаралық байқаушысы. 

 
7.5.1. Тау-кен өндіру  өнеркәсібінде және 

геологияда халықаралық деңгейде танылған және 
жер қойнауының тәуелсіз сараптамасы саласында 
мамандандырылған халықаралық кәсіптік 
ұйымдардың мүшелері  Жалпы Жиналысқа 
халықаралық байқаушылар ретінде шақырылуы 
мүмкін. 

 
7.5.2. ПОНЭН-нің Халықаралық байқаушысы  

ПОНЭН-нің құрылтай құжаттары мен ішкі 
ережелерін халықаралық стандарттарға сәйкестігі 
тұрғысында қарайды және   осыған ұқсас 
халықаралық ұйымдарға сәйкес ПОНЭН 

наложение дисциплинарных взысканий; 
• открытие и закрытие расчетных и иных 

счетов ПОНЭН в кредитно-банковских 
учреждениях; подписание вместе с 
бухгалтером всех финансовых документов 
ПОНЭН; распоряжение имуществом и 
деньгами ПОНЭН, издание приказов и 
распоряжений; 

• заключение от имени ПОНЭН договоров, 
соглашений по производственным, 
имущественным, финансовым вопросам и об 
их реализации представляет отчеты в Общее 
собрание ПОНЭН; 

• Председатель Исполнительного 
Комитета несет персональную ответственность 
за состояние финансово-хозяйственной и иной 
деятельности, направленной на материальное 
обеспечение уставных целей и задач ПОНЭН; 

• утверждение должностных инструкций 
работников ПОНЭН; 

• решение иных вопросов, которые могут 
быть поручены в соответствии с положениями 
настоящего Устава; 

• реализация мер, направленных на 
защиту законных интересов членов ПОНЭН в 
государственных и судебных органах, 
общественных Объединениях и других 
организациях; 
7.4.1 Исполнительный Комитет осуществляет 
свою деятельность в соответствии с текущими 
и перспективными планами, утвержденными 
на его заседаниях. 
7.4.2. Заседание исполнительного Комитета 
проводится не реже одного раза в месяц. 
Решения принимаются открытым 
голосованием и простым большинством 
голосов его членов. 

 
7.5. Международный наблюдатель ПОНЭН. 

 
7.5.1. Члены международных 
профессиональных организаций, признанных 
на международном уровне в 
горнодобывающей промышленности и 
геологии и специализирующихся в области 
независимой экспертизы недр, могут быть 
приглашены Общим собранием в качестве 
международных наблюдателей. 
7.5.2. Международный наблюдатель ПОНЭН 
рассматривает учредительные документы и 
внутренние положения ПОНЭН на предмет 
соответствия международным стандартам и 
может давать также и другие предложения по 
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жұмысының тиімділігін жақсарту жөніндегі басқа   
ұсыныстарды да бере алады. 

 
7.5.3 Халықарылық байқаушы әзірлеген, 

ПОНЭН-нің құрылтай құжаттарына жасалған 
шолудың нәтижелері негізінде бұл құжаттарды 
Жалпы Жиналыс мақұлдаған және олар Қазақстан 
Республикасы заңнамасының нормаларына сәйкес 
келген жағдайда, оларға түзетулер енгізілуі мүмкін; 
 

7.6.   ПОНЭН Ревизоры. 
 
7.6.1. ПОНЭН Ревизоры ПОНЭН-нің  

қаржылық қызметіне тексеруді жүзеге асырады, 
ПОНЭН мүшелерінің Жалпы Жиналысында 2 жыл 
мерзімге тағайындалады. 

7.6.2. Тәуелсіз аудитор өзінің қалауы 
бойынша кез келген уақытта, бірақ жылына 
кемінде бір рет  ревизия жүргізеді. Жоспардан тыс 
ревизиялар    ПОНЭН мүшелері жалпы санының 
кемінде үштен бірінің талап етуі бойынша 
жүргізілуі мүмкін. 

7.6.3. Тәуелсіз аудитор қажеттілігіне қарай 
тиісті құзыретті органдар мамандарының 
қатысуымен ревизия  жүргізуі мүмкін. 

7.6.4.  Ревизия нәтижелері туралы есепті 
Тәуелсіз аудитор  ПОНЭН-нің Атқару Комитетіне 
ұсынады. 

 
7.7.   ПОНЭН қызметкерлеріне, сондай-ақ   

ПОНЭН филиалдарының қызметкерлеріне заңда 
белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының 
еңбек туралы, еңбекшілерді әлеуметтік 
қамсыздандыру және әлеуметтік сақтандыру 
туралы заңнамасы қолданылады. 

 
7.8   ПОНЭН Хатшылығы 
 
7.8.1 ПОНЭН Хатшылығы ПОНЭН 

мүшелерінің мүддесінде ұйымдастырушылық іс-
шараларды жүзеге асырады. Хатшылық  ПОНЭН-нің 
тұрақты жұмыс органы болып табылады, Атқару 
Комитеті тағайындайтын қызметкерлерден тұрады.  

7.8.2 Хатшылықтың негізгі функциялары: 
-  ПОНЭН-нің ішкі қағидалары мен 

құжаттарын әзірлеу және келісу;  
-   ПОНЭН конференцияларын, Атқару 

Комитетінің отырыстарын ұйымдастыру және 
құжаттандыру;   

- Заңгерлік және бухгалтерлік қызмет 
көрсетуді ұйымдастыру; 

-   ПОНЭН мүшелері мен 
сарапшыларын ақпараттық қамтамасыз ету және 

улучшению эффективности работы ПОНЭН в 
соответствии с аналогичными 
международными организациями. 
7.5.3 На основании результатов обзора 
учредительных документов ПОНЭН, 
подготовленного Международным 
наблюдателем, в эти документы могут быть 
внесены поправки, при условии их одобрения 
Общим собранием, и соответствия нормам 
законодательства Республики Казахстан; 
 

7.6. Ревизор ПОНЭН. 
 

7.6.1. Ревизор ПОНЭН осуществляет проверку 
финансовой деятельности ПОНЭН, избирается 
Общим Собранием членов ПОНЭН сроком на 2 
года. 
7.6.2. Ревизор проводит ревизии в любое 
время по своему усмотрению, но не реже 
одного раза в год. Внеплановые ревизии могут 
проводиться по требованию не менее одной 
трети от общего числа членов ПОНЭН. 
7.6.3. Ревизор при необходимости может 
проводить ревизии с участием специалистов 
соответствующих компетентных органов. 
7.6.4. Отчет о результатах ревизии Ревизор 
представляет в Исполнительный Комитет 
ПОНЭН. 
 
7.7. На работников ПОНЭН, а также работников 
филиалов ПОНЭН, в установленном законом 
порядке, распространяется законодательство о 
труде, о социальном обеспечении и 
социальном страховании трудящихся в 
Республике Казахстан. 
 

7.8 Секретариат ПОНЭН 
 
7.8.1 Секретариат ПОНЭН осуществляет 
организационные мероприятия в интересах 
членов ПОНЭН. Секретариат является 
постоянным рабочим органом ПОНЭН, состоит 
из сотрудников, назначаемых 
Исполнительным Комитетом.  
 
7.8.2 Основными функциями Секретариата 
являются: 
- Разработка и согласование внутренних 

правил и документов ПОНЭН 
- Организация конференций ПОНЭН, 

заседаний Исполнительного комитета и их 
документация,  

- Организация юридического и 
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ПОНЭН-нің жарнама материалдарын дайындау; 
-   ВЕБ-сайтты ұйымдастыру және 

жаңартып отыру;  
-   ПОНЭН-нің ақпараттық 

материалдарын басып шығаруды және таратуды 
ұйымдастыру; 

- тау-кен өндіру өнеркәсібіне қатысы бар 
техникалық құжаттарды таратуды ұйымдастыру 
болып табылады. 

7.8.3   Функциялар жиынын, 
қызметкерлерге қойылатын біліктілік талаптарын, 
қызметкерлерге ақы төлеу шарттарын қоса 
алғанда, Хатшылық туралы ережені ПОНЭН-нің 
Атқару Комитеті ПОНЭН тіркелген кезден бастап 
бір ай ішінде әзірлейді және бекітеді; 

 
 
   

8-БАП.   ПОНЭН ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН 
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

 
 8.1.  Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу  ПОНЭН Жалпы Жиналысының айрықша 
құзыретіне жатады. 

  
Жарғыға енгізілетін өзгерістер, 

толықтырулар, егер оларға Жалпы Жиналыстың 
дауыс беретін  мүшелерінің  жартысынан көп 
дауысы берілетін болса, қабылданды деп 
есептеледі. Дауыс беру нысанын Жалпы Жиналыс 
өткізілгенге дейін бір ай бұрын Жалпы Жиналыс 
белгілейді. 

 
8.2.   ПОНЭН-нің әрбір мүшесінің Жарғыны 

өзгерту, толықтыру туралы ұсыныстарды   ПОНЭН-
нің Атқару комитетіне өтініш жасау арқылы Жалпы 
Жиналысқа шығаруға құқығы бар. 

 
8.3. Жарғыны жаңартуға сұрау салулардың 

алынуына қарай Атқару Комитеті мәселені 
ұсыныстар келіп түскен күннен бастап бір ай 
мерзімде қарайды және  ПОНЭН Жалпы 
Жиналысының қарауына шығарады. 

 
8.4.   ПОНЭН Жарғысының атауы өзгерген 

жағдайда, ол қайта тіркелуге жатады. 
 
8.5.  ПОНЭН Жалпы Жиналысы осы Жарғыға 

енгізген өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген 
тәртіппен ескеріледі және тіркеледі. 

 
 

бухгалтерского обслуживания; 
- Информационное обеспечение членов и 

экспертов ПОНЭН и подготовка рекламных 
материалов ПОНЭН 

- Организация и обновление ВЕБ-сайта  
- Организация издания и распространения 

информационных материалов ПОНЭН 
- Организация распространения технических 
документов, имеющих отношение к 
горнодобывающей промышленности. 
7.8.3 Положение о Секретариате, включая свод 
функций, квалификационные требования к 
сотрудникам, условия оплаты сотрудникам, 
разрабатывается и утверждаются 
Исполнительным Комитетом ПОНЭН, в течении 
одного месяца с момента регистрации ПОНЭН. 
 
 
СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПОНЭН 
 
8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав 
относится к исключительной компетенции 
Общего Собрания ПОНЭН. 
 
Изменения, дополнения, вносимые в Устав, 
считаются принятыми, если за них будут 
поданы голоса более половины 
проголосовавших членов Общего Собрания. 
Форму голосования устанавливает Общее 
Собрание за один месяц до проведения 
Общего Собрания. 
 
8.2. Каждый член ПОНЭН имеет право вносить 
предложения об изменении, дополнении 
Устава в Общее собрание путем обращения в 
Исполнительный Комитет ПОНЭН. 
 
8.3. По мере получения запросов на 
обновление Устава Исполнительный Комитет 
рассматривает вопрос в месячный срок со дня 
поступления предложений и выносит на 
рассмотрение Общего Собрания ПОНЭН. 
 
8.4. Устав ПОНЭН подлежит перерегистрации в 
случае изменения наименования. 
 
8.5. Изменения и дополнения, внесённые в 
настоящий Устав Общим Собранием ПОНЭН, 
учитываются и регистрируются в порядке, 
установленном законодательством Республики 
Казахстан. 
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  9-БАП.    ПОНЭН-ДІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ 

ТАРАТУ ТӘРТІБІ 
 

9.1. ПОНЭН Жалпы Жиналыстың шешімі 
бойынша не ҚР заңнамасында көзделген 
жағдайларда сот шешімімен қайта 
ұйымдастырылуы және (немесе) оның қызметі 
тоқтатылуы мүмкін. 

9.2. ПОНЭН қызметін қайта ұйымдастыру 
және тоқтату тәртібі Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасында реттеледі. 

Қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы 
шешім, егер оған дауыс беретін мүшелердің 
жартысынан көп дауысы берілсе, қабылданды деп 
есептеледі. Дауыс беру рәсімін Жалпы Жиналыс 
айқындайды. 

9.3.  ПОНЭН   қайта ұйымдастыру немесе 
тарату процесінде өз істерін тиісінше аяқтау, 
кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру және 
өз активтерін жою мақсатында жұмысын 
жалғастырады. 

9.4.  ПОНЭН таратылғаннан және қайта 
ұйымдастырылғаннан кейін қалған мүлік Жалпы 
Жиналыстың шешімі бойынша  ПОНЭН құқық 
мирасқорының меншігіне өтіп, оған мүліктік 
құқықтар мен соңғысының міндеттері беріледі. 

9.5. ПОНЭН қайта ұйымдастырылғаннан 
кейін құқық мирасқорының Жарғысын тіркеу 
Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. 

9.6.  ПОНЭН әрекет етуі тоқтатылған 
жағдайда оның қалған мүлкі барлық 
кредиторларының талаптары 
қанағаттандырылғаннан кейін осы Жарғыда бекітіп 
берілген мақсаттарға сәйкес жарғылық мақсаттарға 
пайдаланылады. 

 
9.7. ПОНЭН Әділет департаментінің заңды 

тұлғалардың мемлекеттік тізіліміне тиісті жазба 
енгізілген күннен бастап таратылды деп 
есептеледі. 

 
 

 
10-БАП.  ПОНЭН-НІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

БАЙЛАНЫСТАРЫ 
 

10.1 ПОНЭН осы Жарғыда бекітіп берілген 
мақсаттар мен міндеттерге сәйкес: 

- тікелей халықаралық қарым-қатынастар 
мен байланысты қолдауы, кез келген меншік 
нысанындағы, басқа да мемлекеттердің қоғамдық 

 
СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОНЭН 
  

9.1.ПОНЭН может быть реорганизовано и (или) 
его деятельность прекращена по решению 
Общего Собрания либо решением суда в 
предусмотренных законодательством РК 
случаях. 
9.2.Порядок реорганизации и прекращения 
деятельности ПОНЭН регулируется 
действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

Решение о реорганизации или ликвидации 
считается принятым, если за него подано 
более половины голосов проголосовавших 
членов. Процедуру голосования определяет 
Общее Собрание. 
9.3. В процессе реорганизации или 
ликвидации ПОНЭН продолжает работать в 
целях должного завершения своих дел, 
удовлетворения требований кредиторов и 
ликвидации своих активов. 
9.4. Оставшееся имущество после ликвидации 
и реорганизации ПОНЭН по решению Общего 
Собрания переходит в собственность 
правопреемника ПОНЭН с передачей ему 
имущественных прав и обязанностей 
последнего. 
9.5. Регистрация Устава правопреемника после 
реорганизации ПОНЭН осуществляется в 
порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан. 
9.6. В случае прекращения существования 
ПОНЭН его оставшееся имущество после 
удовлетворения требований всех его 
кредиторов используется на уставные цели в 
соответствии с целями, закрепленными в 
настоящем Уставе. 
9.7. ПОНЭН считается ликвидированным с даты 
внесения соответствующей записи в 
государственный реестр юридических лиц 
Департамента юстиции. 
 
 
СТАТЬЯ 10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ПОНЭН 

  
10.1 ПОНЭН в соответствии с целями и 
задачами, закреплёнными в настоящем Уставе, 
может: 
- поддерживать прямые международные 
контакты и связи, заключать соглашения с 
общественными (неправительственными) и 
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(үкіметтік емес) және коммерциялық 
ұйымдарымен келісімдер жасасуы.  

- егер олардың қызметі Қазақстан 
Республикасының халықаралық, мемлекетаралық 
(үкіметаралық) міндеттемелеріне қайшы келмесе, 
халықаралық қоғамдық (үкіметтік емес) ұйымдарға 
кіре алады. 

 
 

  11-БАП. ҚОСЫМША ЕРЕЖЕЛЕР  
 

11.1. Барлық реттелмеген мәселелер 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес шешіледі. 

11.2. Осы Жарғыға барлық өзгерістер мен 
толықтырулар жазбаша нысанда жасалып, Жалпы 
Жиналыста қаралуға тиіс. 

11.3.   ПОНЭН-нің қаржы жылы күнтізбелік 
жылға сәйкес келеді. 

 
 

коммерческими организациями, с любой 
формой собственности, других государств.  
- вступать в международные общественные 
(неправительственные) организации, если их 
деятельность не противоречит 
международным, межгосударственным 
(межправительственным) обязательствам 
Республики Казахстан  

 
СТАТЬЯ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
11.1. Все неурегулированные вопросы 
решаются в соответствии с Действующим 
законодательством Республики Казахстан. 
11.2. Все изменения и дополнения в 
настоящий Устав должны быть сделаны в 
письменной форме и рассмотрены Общим 
Собранием. 
11.3. Финансовый год ПОНЭН совпадает с 
календарным годом. 
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